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Resumo 
 

PORTELA, Isabelita Pereira. Sistemas de cultivo sem solo com solução nutritiva 
recirculante e cultivares de morangueiro. 2015. 83 f. Tese (Doutorado)- Programa 
de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 
 

Os sistemas de cultivo sem solo vêm avançando de forma acelerada no Brasil 

e surgem como alternativas para suprir as dificuldades de mão de obra e reduzir a 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras de morango. Porém, predominam os sistemas 

“abertos” de cultivo, com drenagem perdida da solução nutritiva. Assim, por razões 

econômicas e ambientais, é imperativo desenvolver sistemas de cultivo “fechados”, 

que promovem a recirculação do lixiviado. Com o objetivo de se estudar o 

crescimento, a produtividade e a qualidade das frutas de morangueiro de cultivares 

de dia curto e de dia neutro em sistemas de cultivo sem solo com recirculação da 

solução nutritiva, dois experimentos foram realizados em condições de estufa 

plástica, no Campus da Universidade Federal de Pelotas, RS. O primeiro 

experimento, realizado no ano agrícola 2011/12, teve o objetivo de estudar 

diferentes sistemas de cultivo sem solo “fechados” para a cultivar de dia neutro 

Albion: a) sistema hidropônico NFT; b) sistema hidropônico NFT com brita na base 

do canal; c) cultivo em casca de arroz carbonizada (CAC); d) cultivo em casca de 

arroz in natura (CAIN). No segundo experimento, realizado em 2012/13, estudou-se 

o comportamento de cultivares de dia curto (Camarosa, Palomar e Ventana) e de dia 

neutro (Aromas, Monterey e Portola) em sistema “fechado” de cultivo com substrato 

de CAC. Em ambos os experimentos, avaliaram-se a matéria fresca e seca de 

folhas, coroa e frutas, o número, a massa média, o teor de sólidos solúveis e a 

acidez total titulável das frutas. Adicionalmente, no segundo experimento, a área 

foliar das plantas também foi avaliada. Os resultados obtidos no primeiro 

experimento indicam que o sistema NFT e o cultivo em CAC promoveram o 

crescimento e a produtividade das frutas (respectivamente, 420 e 437 g planta-1). O 

sistema com CAC aumentou também o crescimento vegetativo das plantas, o que 

elevou a massa média das frutas (14,8 g). Os sistemas de cultivo estudados 

afetaram o crescimento e a produtividade, mas não alteraram a distribuição da 

colheita e a qualidade das frutas no que se refere à concentração de açúcares e à 

acidez. Os resultados obtidos no segundo experimento indicam que as cultivares de 

dia neutro Portola, Aromas e Monterey apresentaram produtividades similares 
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(respectivamente, 619,2, 610,2 e 547,1 g planta-1). Entre as cultivares de dia curto, 

‘Camarosa’ foi mais produtiva (408,7 g planta-1), seguida de ‘Ventana’ (333,8 g 

planta-1) e ‘Palomar’ (309,3 g planta-1). Em relação às características físicas e 

químicas das frutas, entre as cultivares de dia neutro, destacaram-se ‘Portola” pela 

maior massa média, ‘Aromas’ pelas maiores concentração de açúcares e acidez e 

‘Monterey’ pela maior uniformidade de tamanho; entre as cultivares de dia curto, 

destacou-se ‘Ventana’ pelas maiores massa média, concentração de açúcares e 

acidez. A partir dos resultados, pode-se concluir que: a) os sistemas NFT e com 

substrato de CAC são os que apresentam maior potencial para a cultura do 

morangueiro com solução nutritiva recirculante; b) as cultivares de dia neutro tem o 

seu crescimento reprodutivo e produtividade beneficiados, com prolongamento da 

colheita durante os meses de janeiro e fevereiro, em relação às cultivares de dia 

curto. Assim, as três cultivares de dia neutro avaliadas representam boas opções 

para o cultivo em CAC com solução recirculante e colheita na entressafra na região 

de Pelotas/RS. 

 

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Dush., hidroponia NFT, substrato de casca de 
arroz, crescimento, produtividade, características químicas, cultivares  
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Abstract 

PORTELA, Isabelita Pereira. Recirculating nutrient solution soilless growing 
systems and strawberry cultivars. 2015. 83 f. Thesis (Doctoral) – Graduate 
Program in Agricultural Production Systems Family. Federal University of Pelotas, 
Pelotas,RS.  
 
Soilless cultivation systems are largely growing in Brazil and represent alternatives to 

solve lack of labour and pesticides use problems in strawberry crop. However, open 

soilless systems with drained nutrien solution leaching are most used. Thus, due to 

environmental and economical reasons, it is imperative to develop closed soilless 

systems, which promote drained nutrient solution collect and reuse.  In this sense, 

two experiments were conducted in greenhouse conditions at the campus of the 

Federal University of Pelotas, RS, in order to study plant growth, fruit yield and 

quality of short-days and neutral-days strawberry cultivars grown in closed soilless 

cultivation systems. The first experiment was conducted in 2011/12 and aimed to 

study different closed soilless growing systems to be used for neutral-day cultivar 

Albion:  a) NFT hydroponic system; b) NFT hydroponic system with gravel on the 

troughs; c) carbonized rice husk (CRH) substrate cultivation system; d) raw rice husk 

(RRH) substrate cultivation system. In the second experiment, conducted in 2012/13, 

short-day (Camarosa, Palomar and Ventana) and neutral-day varieties (Aromas, 

Monterey and Portola) grown in closed CRH system were evaluated. Leaves, crown 

and fruit dry matter production, fresh matter, number, average weight and soluble 

solids content and titratable acidity of fruits were evaluated in both experiments. 

Additionally, plant leaf area was also evaluated in the second experiment. The 

obtained results in the first experiment indicated that NFT and CRH cultivation 

systems promoted fruit growth and yield (respectively, 420 and 437 g plant-1). CRH 

system also increased vegetative growth, which promoted the average fruit weight 

(14.8 g). The evaluated cultivation systems affected plant growth and fruit yield, but 

did not alter the harvest distribution and the fruit quality in relation to the sugar 

content and acidity. The results from the second experiment indicated Portola, 

Aromas and Monterey day-neutral varieties presented similar fruit yields 

(respectively, 619.2, 610.2 and 547.1 g plant-1). Among the short-day varieties, 

Camarosa presented the highest fruit yield (408.7 g plant-1), followed by 'Ventana' 

(333.8 g plant-1) and 'Palomar’ (309.3 g plant-1). Regarding the quality of the fruit, 

among the day-neutral varieties, 'Portola' was distinguished by the highest average 
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fruit weight, 'Aromas' by the largest concentration of sugars and acidity and 

'Monterey' by the more uniform fruit size; among short-day varieties, 'Ventana' was 

distinguished by the highest average fruit weight, concentration of sugars and acidity. 

From the results, we can conclude that: a) NFT and CRH substrate systems present 

higher potential for strawberry crop in recirculating solution soilless cultivation; b) the 

neutral-day varieties reproductive growth and fruit yield were benefited, with 

prolongation of the harvest period during the months of January and February in 

relation to short-day varieties. Thus, the three evaluated neutral-day varieties 

represent good options for growing in recirculating nutrient solution CRH system and 

offseason harvesting in Pelotas/RS. 

 
Keywords: Fragaria x ananassa, soilless cultivation systems, growth, productivity, 
chemical, cultivars 
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1. Introdução Geral  

 

As pequenas frutas vêm despertando a atenção dos produtores e do mercado 

consumidor mundial, e dentre as várias opções de espécies frutíferas está o 

morangueiro (Fragaria x ananassa Duch). 

Devido ao aumento da demanda e à importância econômica, a cultura do 

morangueiro vem apresentando considerável crescimento no Brasil no que se refere 

à área cultivada, produtividade e qualidade da fruta. O país ocupa o 3º lugar em 

produção de pequenas frutas e é o maior produtor sul-americano de morangos. A 

área ocupada com a cultura no mundo é, aproximadamente, de 244 mil ha, com 

produção de mais de 4,5 milhões de toneladas da fruta (FAOSTAT, 2014). 

Juntamente com as outras pequenas frutas, o morango representa grande fonte de 

renda e alimento. 

Dados oficiais de produção no Brasil são escassos. Estima-se que na última 

safra (2013), foram colhidas 110.000 toneladas, tendo à frente os estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (ANTUNES et al., 2014).  O Rio Grande do 

Sul é o estado em que mais cresce a produção e a adoção de novas tecnologias, 

entre elas o cultivo sem solo, que vem ganhando espaço cada vez maior diante da 

produção convencional no solo. Dados da EMATER-RS (2013) mostram uma 

produção de 18.479 t, em uma área de 541,5 ha, o que resulta na produtividade 

média de 34 t ha-1 no estado.  

A maioria dos produtores são agricultores familiares, proprietários de pequenas 

áreas de cultivo, sendo empregado, majoritariamente, o sistema de produção do tipo 

convencional no solo (GODOI, 2008). Porém, devido à intensificação do cultivo, a 

cultura tem apresentado problemas de pragas e doenças tanto da parte aérea 

quanto radicular, ocasionando a diminuição da produtividade. Outra dificuldade 

enfrentada pelo produtor é a elevada frequência de colheitas rentes ao solo, que 

compreende um período de 4 a 5 meses, ocasionando problemas de saúde e 

também dificuldades em relação à disponibilidade de mão de obra. 

Os sistemas de cultivo sem solo (cultivo hidropônico e em substrato) surgem 

como alternativas para suprir as dificuldades apresentadas no sistema convencional. 

Os sistemas hidropônicos, além de promoverem a coleta e recirculação da 

solução nutritiva e, com isso, apresentarem baixo impacto ambiental, prescindem de 

substratos, o que pode ser uma vantagem, uma vez que estes podem representar 
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custo adicional e serem elementos contaminantes do meio quando não corretamente 

descartados ou reciclados. Entretanto, os rendimentos reportados pelos poucos 

trabalhos que tratam do cultivo do morangueiro em hidroponia no Brasil não são 

muito elevados, encontrando-se na faixa entre 210 e 608 g planta-1 (FERNANDES 

JÚNIOR, 2001; PORTELA et al, 2012 a, 2012 b). 

Assim, entre os sistemas de cultivo sem solo para o morangueiro, os 

produtores tem adotado prioritariamente a utilização de substrato como meio de 

crescimento para as plantas (Gimenez et al., 2008; Galina et al., 2013), obtendo 

produtividades médias nas condições da Serra Gáucha em torno de 900 a 1200 g 

planta-1. Diferentemente do cultivo hidropônico, quando o cultivo é realizado em 

substrato, há uma flexibilidade quanto as influências externas, pois o volume de 

substrato imprime um poder tampão ao cultivo pela sua reserva de água e 

nutrientes, sendo, por estas razões, este tipo de cultivo o mais adotado pelos 

produtores no Brasil.  

No Rio Grande do Sul, os produtores vêm adotando substratos que 

contemplam na sua composição, além da casca de arroz carbonizada, uma 

proporção elevada de compostos orgânicos, que conferem ao substrato maior 

capacidade de retenção de água e de nutrientes minerais. Entretanto, devido à 

facilidade de manejo da solução nutritiva, este sistema vem sendo utilizado com 

perda da solução drenada, causando desperdício de água e fertilizantes e elevado 

potencial de impacto ambiental devido à lixiviação de nutrientes para o solo e lençol 

freático.  

Assim, por razões econômicas e ambientais, a tendência é o cultivo do 

morangueiro em substrato com sistema “fechado”, isto é, com recirculação da 

solução nutritiva.  

Porém, a adoção de sistemas “fechados” de cultivo implica em mudanças na 

composição do substrato, uma vez que a presença do composto orgânico em 

elevada proporção na mistura pode ocasionar problemas de salinização da solução 

nutritiva drenada e, consequentemente, do meio radicular. 

Dentre os materiais empregados como substrato, destaca-se no sul do Brasil 

a casca de arroz carbonizada que apresenta grande potencial de uso em sistemas 

“fechados”, dadas suas propriedades físicas (Medeiros et al., 2008), como a elevada 

aeração e a grande capacidade de drenagem, e a ausência de contaminantes 

(MINAMI, 1995). Entre as características desse material, destaca-se, também, o 
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baixo custo na região sul do Brasil. Porém, existem alguns inconvenientes no 

processo de carbonização da casca de arroz. Atualmente, para efetuar o processo 

de carbonização é necessário seguir as normas ambientais, garantindo que não haja 

a contaminação do ambiente. Além do processo de carbonização ser bastante 

oneroso, outra problemática é o baixo rendimento do material carbonizado, 

reduzindo o volume em aproximadamente 50%.  

Em sistemas de cultivo sem solo com solução nutritiva recirculante é possível 

utilizar, além da casca de arroz carbonizada, a casca de arroz in natura, como já 

verificado com sucesso para as culturas da abobrinha italiana (STRASSBURGER et 

al., 2011), do meloeiro (DUARTE & PEIL; 2010) e do tomateiro (PEIL et al., 2014), 

pois a baixa retenção de água do substrato não torna-se problema, visto que a 

frequência de fertirrigação pode ser aumentada sem perdas do lixiviado. 

No que se refere à resposta fotoperiódica das cultivares, no Brasil, 

atualmente, a maioria das cultivares de morangueiro  utilizada é de dia curto (DIAS 

et al., 2007). Essas cultivares, em condições de temperaturas elevadas e de dias 

longos, apresentam maior diferenciação das gemas em estolões (DUARTE FILHO et 

al., 1999), com inibição da diferenciação floral e, consequentemente, da produção. 

Devido a essas características, ocorre um déficit do produto em quantidade e 

qualidade no período de verão. De acordo com Martins (2010), o preço pago nesta 

época chega a ser 60% superior aos valores obtidos no período de safra. Neste 

sentido, surge a necessidade de explorar as cultivares de dia neutro, cuja 

diferenciação floral ocorre de forma contínua sem interferência do fotoperíodo, 

sendo mais tolerantes à elevação da temperatura do que as cultivares de dia curto, o 

que prorroga o período de frutificação.  

As cultivares de dia neutro são mais recentes no mercado, porém são as mais 

empregadas nos cultivos em substrato realizados na Serra Gáucha e na região do 

Vale do Caí, as duas principais regiões produtoras de morango no Rio Grande do 

Sul, nas quais a técnica de cultivo em substrato está mais estendida. 

A região de Pelotas, terceira produtora no estado, nos últimos anos vem 

produzindo frutas de ótima qualidade para o consumo in natura. Porém, a produção 

é concentrada no período compreendido entre o final do inverno e primavera, pois 

há um predomínio de cultivares de dia curto.  

Apesar de todas as vantagens do cultivo de plantas de morangueiro de dia 

neutro em substrato, as duas tecnologias ainda são pouco exploradas pelos 
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produtores da região de Pelotas. Porém, entre os anos de 2013 e 2014, tem-se o 

conhecimento de que houve um aumento considerável do número de produtores e 

da área cultivada empregando ambas. 

Considerando que o crescimento, a produtividade e a qualidade do 

morangueiro dependem, dentre outros fatores, da adaptabilidade das cultivares às 

condições climáticas e ao meio radicular, e que ainda há poucas pesquisas sobre a 

adaptação de cultivares aos sistemas de cultivo sem solo, e que raríssimos são os 

dados científicos publicados sobre o cultivo do morangueiro em sistemas “fechados”, 

é de fundamental importância gerar conhecimento sobre o tema na região sul do 

Brasil.  

Dentro deste contexto, este trabalho foi formalizado em dois artigos 

científicos. Com o primeiro artigo, foram avaliados diferentes sistemas de cultivo sem 

solo “fechados” para a cultura do morangueiro. No segundo artigo, estudou-se o 

comportamento de cultivares de dia curto e de dia neutro em sistema “fechado” de 

cultivo com substrato de casca de arroz carbonizada. 
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Título 

Sistemas de cultivo sem solo com recirculação dos lixiviados para a cultura do 

morangueiro 

 

 

2.2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

 

A cultura do morangueiro vem apresentando considerável crescimento no 

Brasil no que se refere à área cultivada, produtividade e qualidade da fruta, 

tornando-se a principal cultura no grupo das pequenas frutas. A produção anual 

brasileira é de cerca de 105 mil toneladas, com produtividade média de 24 toneladas 

ha-1 (Cocco, 2010), obtida em uma área estimada de 3.500 hectares. Como estados 

produtores, destacam-se São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (Brahm, et 

al., 2005). 

O Brasil ainda não se destaca entre os grandes produtores mundiais, mas 

começa a se projetar, devido às condições ambientais favoráveis para o cultivo e 

pela produção em quase todos os meses do ano. A produção nacional é quase toda 

voltada para o mercado doméstico, sendo que cerca de 67% é destinada à 

comercialização in natura e 33% para o processamento industrial em diversas 

formas (Amaro, 2002). O interesse pelo cultivo é devido à elevada rentabilidade da 

cultura, ao amplo conhecimento e aceitação da fruta pelo consumidor e pela 

diversidade de opções de comercialização e processamento. Os frutos menores ou 

com pequenas imperfeições, que não comprometam sua qualidade, são destinados 

à produção de polpa ou processados em forma de geleias, caldas, sucos e polpa 

congelada, em laticínios, como iogurtes e sorvetes que se apresentam como opção 

para a exportação. Trata-se, portanto, de uma fruta com alto valor agregado.  

No Brasil, a cultura do morangueiro possui um caráter eminentemente social, 

pois emprega um grande contingente de trabalhadores na quase totalidade de seu 

ciclo de cultivo. Os produtores que cultivam essa Rosácea, na sua maioria são 

agricultores familiares, proprietários de minifúndios cujos estratos de área cultivada 
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variam de 0,2 a 1 ha, e na maioria dessas áreas o sistema de produção empregado 

é do tipo convencional no solo (Godoi, 2008). 

No Rio Grande do Sul, a área plantada é estimada em 420 ha (Antunes e 

Reisser Júnior, 2007), com produção aproximada de 10 mil toneladas na safra 2005-

2006. A cultura teve grande impulso comercial no início da década de 1970, 

concentrando-se no Vale do Rio Caí, na Serra Gaúcha e no sul do Estado (Pelotas, 

Turuçu, Morro Redondo, Canguçu e Arroio do Padre). 

A introdução de novas cultivares com menor sensibilidade ao fotoperíodo e a 

temperaturas baixas para frutificação, ou mais rústicas e com maior durabilidade 

pós-colheita, permitiu que o cultivo se expandisse e popularizasse (Fernandes Junior 

et al., 2002).  

No Brasil, atualmente, a maioria das cultivares de morangueiro utilizadas são 

de dia curto (Silva et al., 2007; Dias et al., 2007). As cultivares de dia curto 

dependem da interação entre a temperatura e o fotoperíodo para entrarem na fase 

reprodutiva, sendo a safra concentrada no período compreendido entre o final do 

inverno e a primavera. Essas cultivares, em condições de temperaturas elevadas e 

de dias longos, apresentam maior diferenciação das gemas em estolões (Duarte 

Filho et al., 1999), com inibição da diferenciação floral e, consequentemente, da 

produção. Devido a essas características, ocorre um déficit do produto em 

quantidade e qualidade no período de verão. Com isso, há um aumento de 150% 

nos valores em relação ao período de safra (Resende et al., 1999). Surge então, 

como alternativa para esse período, o cultivo de cultivares indiferentes ao 

fotoperíodo (chamadas de “dia neutro”), que são aquelas cuja diferenciação floral 

ocorre de forma contínua sem interferência do fotoperíodo, sendo mais tolerantes à 

elevação da temperatura do que as cultivares de dia curto, prorrogando o período de 

frutificação. Essas cultivares são novas no mercado e estão sendo cultivadas em 

menor escala quando comparadas às de dia curto, sendo predominantes somente 

na região da Serra Gaúcha, sendo escassos os estudos sobre o comportamento das 

mesmas. 

Apesar do aumento no consumo de morangos, bem como a importância 

sócio-econômica da cultura, esta expansão tem sido limitada por diversos fatores 

relacionados à sua produção, comercialização, agroindustrialização e produção de 

mudas de qualidade.  
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Com a introdução da plasticultura na produção agrícola, o morangueiro 

passou a ser cultivado com algum tipo de proteção plástica, seja em túneis baixos 

ou estufa.  O cultivo em ambiente protegido tem sido utilizado para a cultura do 

morangueiro, principalmente, devido à maior qualidade da produção obtida, oriunda 

da maior proteção quanto a fenômenos climáticos, como geadas, excesso de chuvas 

e queda acentuada de temperatura durante a noite, e da proteção do solo contra a 

lixiviação, ocasionando, consequentemente, redução dos custos com fertilizantes e 

defensivos. As colheitas nesses ambientes excedem ostensivamente as que se 

obtêm a céu aberto, e, ainda, com a antecipação da safra, os agricultores alcançam 

melhores preços para o produto.  

Entretanto, a intensificação do cultivo tem ocasionado problemas de 

contaminação do solo e água e maiores problemas de pragas e doenças, tanto da 

parte aérea como do sistema radicular. As doenças que atacam o sistema radicular 

são responsáveis por elevada mortalidade de plantas nas lavouras, o que é 

agravado, muitas vezes, pelo cultivo sucessivo na mesma área, com dificuldades 

para se estabelecer rotação de culturas, devido ao padrão de algumas pequenas 

propriedades. Isso exige a aplicação frequente de fungicidas. A consequência final é 

o baixo rendimento de frutas da cultura, cuja produtividade média no estado do Rio 

Grande do Sul se situa em 500 gramas/planta, o que está muito abaixo do potencial 

de produção, superior a 700 gramas/planta em um único ciclo (Andriolo et al., 2002), 

devido ao alto índice de contaminação das frutas. 

Outra característica marcante do sistema convencional de morangueiro é a 

elevada freqüência de colheitas rentes ao solo durante um longo período produtivo 

(em média 4-5 meses), o que vem ocasionando problemas à saúde do produtor e 

dificultando a disponibilidade de mão de obra para essa cultura. 

Os sistemas de cultivo sem solo (cultivo em substrato e hidroponia) surgem 

como alternativas para suprir essas dificuldades. Entretanto, há poucos estudos 

sobre o comportamento da cultura do morangueiro em sistema sem solo no Brasil, 

considerando a grande extensão que possui o país e as necessidades de 

conhecimento sobre a adaptação da cultura a este sistema de produção. 

Nesses sistemas de cultivo, o fornecimento de água e nutrientes pode ser 

melhor ajustado às necessidades da planta, reduzindo as perdas por excessos. 

Outra vantagem é a possibilidade de cultivar as plantas em bancadas ou suportes 

acima do nível do solo, facilitando a colheita. Esses sistemas ainda permitem 
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aumentar a densidade das plantas (Portela et al., 2012a) e a produtividade, 

diminuindo os custos da lavoura (Gimenez et al., 2008). 

A nutrição mineral da cultura deve ser planejada de forma a ajustar a oferta 

de nutrientes de acordo com a demanda da planta no decorrer do seu ciclo de 

produção, o que é facilmente realizado em cultivos sem solo, através de modelos 

que levem em conta a acumulação de matéria seca pela cultura (Andriolo, 2002). 

Atualmente, predominam os sistemas abertos de cultivo em substrato no 

Brasil, com drenagem perdida de solução nutritiva e plantas colocadas em sacolas 

ou vasos. Porém, a tendência é o cultivo do morangueiro com substratos em sistema 

fechado, com recirculação da solução nutritiva (Gimenez et al., 2008), por temas 

econômicos e ambientais. 

Uma grande vantagem do cultivo em substratos quando comparado ao cultivo 

hidropônico, é o poder tampão conferido pelo volume de substrato que está 

disponível a cada uma das plantas. Por isso, este sistema é particularmente indicado 

aos iniciantes na técnica de cultivo sem solo, pois, possivelmente, erros no cálculo 

da composição da solução nutritiva ou na frequência de irrigações podem ser 

corrigidos sem graves danos à cultura, devido à reserva de água e nutrientes 

minerais existentes no volume relativamente elevado de substrato para cada planta 

(Andriolo, 1999). 

Segundo Andriolo et al., (1997), os materiais utilizados como substratos devem 

combinar uma elevada capacidade de retenção de água com um potencial matricial 

relativamente baixo, ser abundantes, de baixo custo e isentos de pragas e 

fitopatógenos. Ainda, devem guardar uma proporção adequada entre macro e 

microporos, favorecendo, assim, a atividade fisiológica das raízes e, 

consequentemente, o desenvolvimento das plantas. 

Por sua vez, os sistemas hidropônicos, além de promoverem a coleta e 

recirculação da solução nutritiva, prescindem de substratos, o que pode ser uma 

vantagem, uma vez que estes podem representar custo adicional e serem elementos 

contaminantes do meio quando não corretamente descartados ou reciclados. 

Entretanto, os rendimentos reportados pelos poucos trabalhos que tratam do cultivo 

do morangueiro em hidroponia no Brasil não são muito elevados (Fernandes Júnior, 

2001; Portela et al., 2012 a, 2012 b). 

O sistema NFT - do inglês “Nutrient Film Tecnique”(Técnica da lâmina ou do 

filme de nutrientes; Cooper, 1973)- é um sistema hidropônico em que as plantas 



23 

 

desenvolvem seu sistema radicular em canais de cultivo por onde escoa uma fina 

lâmina de solução nutritiva. A solução é aerada pelo próprio funcionamento do 

sistema, o que renova o oxigênio fornecido às raízes.   

Atualmente, grande atenção tem sido direcionada aos aspectos ambientais dos 

sistemas de produção, buscando conhecer e, consequentemente, reduzir os 

impactos sobre o solo e as águas. Ao contrário das folhosas, que apresentam uma 

fácil adaptação aos sistemas recirculantes ou fechados (com coleta e reutilização do 

lixiviado), as hortaliças de fruto, com um ciclo mais longo e as consequentes 

dificuldades de manejo da solução nutritiva que isso implica, vêm sendo cultivadas, 

em sua grande maioria, sobre substratos inertes ou orgânicos, em sistemas abertos 

com descarte da solução nutritiva.  

Ainda, em termos ambientais, nos sistemas de cultivo sem solo que empregam 

substratos, uma especial atenção tem sido dada aos estudos voltados à utilização 

de substratos orgânicos de fácil obtenção e passíveis de reciclagem. A casca de 

arroz é um abundante subproduto da indústria arrozeira. Tem sido utilizada e 

estudada como substrato em diversos trabalhos tanto in natura (Duarte, 2008; 

Montezzano, 2006; Strassburger et al., 2011) como carbonizada (Carrijo et al., 2002; 

Carrijo et al., 2004), tornando-se uma importante alternativa para a substituição de 

substratos não recicláveis ou de difícil degradação.  A casca de arroz carbonizada 

apresenta grande potencial para utilização como substrato, dadas suas propriedades 

físicas (Medeiros et al., 2008). Dentre as características desse material destacam-se 

o baixo custo e fácil manuseio, a grande capacidade de drenagem e a ausência de 

contaminantes.  

Escassos são os estudos no Brasil sobre a cultura do morangueiro em cultivo 

sem solo. Aspectos relacionados à adaptação da cultura a diferentes sistemas de 

cultivo sem solo e, sobretudo, a sistemas fechados, necessitam ser elucidados.  

O cultivo do morangueiro em sistemas sem solo abre algumas possibilidades 

no sentido de se combinar o cultivo em ambiente protegido com a eliminação do uso 

de produtos destinados à desinfecção do solo. Permite a otimização do espaço do 

ambiente protegido, devido à maior densidade de cultivo, resultando em maior 

produtividade. Além disso, essa cultura exige uma série de tratos culturais que são 

facilitados quando as plantas encontram-se num nível mais elevado proporcionado 

pelos sistemas de cultivo. Entretanto, é necessário que o real potencial de cada 

sistema e de diferentes cultivares seja avaliado no que diz respeito à produtividade e 
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ao manejo, auxiliando os agricultores a reduzirem problemas referentes à cultura e 

ao sistema de produção. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: 

Produzir conhecimento básico e aplicado sobre o cultivo do morangueiro em 

sistemas de cultivo sem solo com recirculação dos lixiviados (hidropônico e em 

substrato), enfocando aspectos relacionados à adaptação de genótipos e à 

contaminação ambiental. 

Objetivos Específicos:  

 Analisar a dinâmica do crescimento e produtiva de cultivares de dia curto e 

indiferentes ao fotoperíodo do morangueiro nos diferentes sistemas de cultivo 

sem solo; 

 Determinar a produtividade e a qualidade das frutas de morangueiro nos 

diferentes sistemas de cultivo sem solo. 

 Avaliar os resíduos gerados e as relações de contaminação obtidas para os 

diferentes sistemas. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Localização  

Os experimentos serão realizados em estufa com cobertura de plástico 

localizada no Campo Experimental e Didático do Departamento de Fitotecnia da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas, no 

município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. A localização geográfica 

aproximada é: latitude 31º52’ S, longitude 52º21’ W e altitude de 13 m acima do nível 

do mar. A estufa conta com estrutura para montagem de 12 conjuntos de cultivo sem 

solo “fechados” (com coleta e reutilização da solução nutritiva drenada). 
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4.2. Descrição dos experimentos 

Os experimentos serão desenvolvidos em dois anos consecutivos de maio a 

março de 2011/12 e 2012/13. No primeiro ano será realizado um experimento com a 

cultivar de morangueiro de dia neutro Albion, cultivada em quatro diferentes 

sistemas de cultivo sem solo: hidropônico do tipo NFT, hidropônico com brita na 

base do canal, cultivo em substrato de casca de arroz “in natura” e cultivo em casca 

de arroz carbonizada. A partir dos resultados obtidos no primeiro ano, no segundo 

ano se estudará os dois sistemas de cultivo mais promissores e quatro cultivares, 

três de dias curtos (Camarosa,Ventana e Palomar) e três de dias neutros (Portola, 

Monterey e Aromas).  

 

4.3. Material vegetal utilizado e manejo da cultura 

 

Serão utilizadas mudas provenientes do Chile. Os plantios serão realizados na 

primeira quinzena de maio de 2011 e de 2012.  

Anteriormente ao transplante, a muda será preparada (toalete), deixando-se 

apenas as três folhas mais novas. A raiz será cortada, deixando-a com 

aproximadamente 10 cm de comprimento. 

Periodicamente, serão realizadas desfolhas nas plantas com o objetivo de 

reduzir as folhas senescentes ou mortas. O monitoramento e controle de doenças e 

pragas serão realizados empregando-se produtos não convencionais, fazendo-se 

pulverizações preventivas quinzenais com produto de ação fúngica “Curamor” e, 

quando necessário, com o produto “Xispa-praga” para controle de infestação por 

insetos e pragas.   

 

4.4. Sistemas de cultivo sem solo 

Conforme descrito no item 4.2, no primeiro ano serão estudados quatro 

sistemas de cultivo sem solo, os quais se encontram descritos na sequência. A partir 

dos resultados obtidos se elegerão os dois sistemas mais promissores para dar 

prosseguimento ao projeto, dobrando-se, então, o número de conjuntos de cultivo 

sem solo para cada um dos sistemas selecionados. 
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4.4.1 Sistema de cultivo hidropônico  

As mudas serão transplantadas para as bancadas de cultivo definitivo, com 

uso da técnica NFT, conforme proposto por Cooper (1973).  

No primeiro ano existirão seis conjuntos de cultivo hidropônico, cada um 

constituído por uma bancada de cultivo, um tanque de armazenamento de solução 

nutritiva e uma motobomba de baixa potência. A bancada será feita com uma telha 

de fibrocimento de 3,66 m de comprimento, 1,10 m de largura e espessura de 6,0 

mm, com seis canais de 5,0 cm de profundidade, previamente impermeabilizada 

com plástico preto. Em três das bancadas será espalhado na base de cada canal 

uma camada de brita basáltica, para drenagem da solução nutritiva. As telhas serão 

colocadas sobre cavaletes de madeira de 0,85 m de altura e, com desnível de 2,0% 

para escoamento da solução nutritiva até o tanque de armazenamento de fibra de 

vidro (100 L). Através da motobomba fixada ao tanque de armazenamento, a 

solução nutritiva será impulsionada para um cano de PVC (25 mm) perfurado, 

localizado na parte mais elevada da bancada de cultivo. 

As bancadas serão cobertas com plástico dupla-face branco-preto (150 µm de 

espessura), perfurado com orifícios para colocação das mudas, minimizando o 

aquecimento da solução nutritiva no canal de cultivo e a proliferação de algas devido 

à ação da luminosidade. O espaçamento utilizado será de 40 cm entre plantas nos 

canais e 18 cm entre linhas, totalizando 54 plantas por bancada. Considerando o 

caminho de 0,5 m entre bancadas de cultivo, a densidade de plantio será de 9,3 

plantas m-2. 

As plantas serão mantidas com 2/3 do seu sistema radicular, 

aproximadamente, imerso num filme de solução nutritiva, mantido através de fluxo 

intermitente de irrigação, programado através de um temporizador, responsável por 

acionar e desligar as motobombas das bancadas de cultivo a intervalos de tempo 

pré- estabelecidos. Nas primeiras 12 horas após o transplante, o sistema de 

irrigação será mantido funcionando continuamente com o objetivo de evitar um 

eventual estresse hídrico às plantas. Após este período, o conjunto moto bomba 

será acionado durante 15 minutos a cada 1 hora, no período diário (das 08:00 h às 

21:00 h) e, no período noturno, o sistema será ligado uma única vez, funcionando 

durante 15 minutos (das 00:00 à 00:15). 
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4.4.2 Sistema de cultivo em substrato  

As mudas serão transplantadas individualmente para sacos plásticos 

contendo 4 litros de casca de arroz “in natura” ou carbonizada, perfurados na base, 

permitindo a drenagem da solução nutritiva em excesso. Existirão seis bancadas de 

cultivo, sendo que em três destas serão dispostos sacos contendo casca de arroz “in 

natura” e nas outras três, sacos com casca de arroz carbonizada. As bancadas 

serão constituídas de forma semelhante à descrita no item 4.4.1. 

Através do conjunto motobomba, fixado ao tanque de armazenamento, a 

solução nutritiva será impulsionada para um cano de PVC (25 mm), a partir desse 

ponto, em cada um dos canais haverá a conexão para uma mangueira de polietileno 

de ½ polegada perfurada para a colocação de gotejadores que fornecerão a solução 

aos sacos de cultivo. Os espaçamentos e densidades empregados serão os 

mesmos descritos para as bancadas do sistema NFT. 

O conjunto motobomba será acionado durante 15 minutos a cada 1 hora, no 

período diário (das 08:00 h às 18:00 h) e, no período noturno, o sistema será ligado 

uma única vez, funcionando durante 15 minutos (das 00:00 à 00:15).  

4.5 Preparo e manejo da solução nutritiva 

A solução nutritiva utilizada será a recomendada por Sonneveld & Straver 

(1994), correspondendo a uma condutividade elétrica inicial aproximada de 1,5 dSm-

1, com a seguinte composição de macronutrientes (em mmol.litro-1): 10,00 de NO3
- ; 

1,26 de H2PO4
-; 1,08 de SO4

2-; 0,50 de NH4
+; 5,24 de K+; 2,74 de Ca2+; 1,10 de Mg2+; 

e de micronutrientes (em µmol.litro-1): 1,00 de Fe; 0,60 de Mn; 0,05 de Zn; 0,30 de B; 

0,05 de Cu; 0,05 de Mo. 

Para o preparo das soluções nutritivas, os fertilizantes serão pesados 

conforme a formulação indicada. Em seguida, os sais macronutrientes serão 

diluídos, separadamente, e então adicionados ao reservatório já contendo água. 

Após a diluição, o volume do reservatório será completado com água até atingir 90 

litros, realizando-se, em seguida, a completa homogeneização da solução nutritiva. 

Será efetuada a leitura da condutividade elétrica e ajustar-se-á o pH para 6,0, 

adicionando-se, então, os micronutrientes. 
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A solução nutritiva será monitorada diariamente através das medidas de 

condutividade elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH 

(empregando-se um pHmetro digital). 

Com o objetivo de reduzir desperdícios de água e de fertilizantes, bem como os 

impactos ambientais causados pelos sistemas de cultivo, a solução nutritiva não 

será descartada no transcorrer do ciclo de cultivo. A reposição de nutrientes ou de 

água será realizada através da adição de nutrientes ou de água, quando, 

respectivamente, o valor da condutividade elétrica sofrer, uma diminuição ou um 

aumento, da ordem de 20%. Não havendo variação da condutividade elétrica da 

solução nutritiva, se manterá um volume de solução suficiente para atender o 

consumo hídrico das plantas e que não comprometa o funcionamento das bombas 

de impulsão. O pH da solução nutritiva será mantido entre 5,5 e 6,5 através da 

adição de solução de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou hidróxido de 

potássio (KOH 1N). 

4.6 Avaliações e medidas experimentais 

4.6.1. Medidas climatológicas 

Durante os experimentos, serão monitoradas a temperatura e a umidade 

relativa do ar no interior da estufa, em termo-higrômetro digital, instalado em abrigo 

meteorológico a 1,5 m de altura do chão. A radiação solar global incidente no 

exterior da estufa será obtida através dos dados coletados na Estação 

Agroclimatológica de Pelotas, localizada a aproximadamente 500 m do local onde 

serão executados os experimentos. 

4.6.2 Avaliações de crescimento, produtividade e qualidade de produção 

As matérias fresca e seca das plantas durante o período de crescimento e a 

acumulada ao final dos experimentos serão avaliadas utilizando duas plantas por 

repetição, em fases de crescimento pré-determinadas, a saber: crescimento 

vegetativo, frutificação plena e por ocasião do término do experimento. As plantas 

amostradas serão escolhidas previamente, logo após a implantação do experimento, 

sendo estas marcadas para a utilização dos valores acumulados no momento de 

cada avaliação. 

Cada planta utilizada na análise de biomassa será dividida em quatro frações: 

raízes, folhas, caule e frutos. As frações serão pesadas, para a obtenção do peso 
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fresco e secas, em uma estufa de ventilação forçada, a 65ºC até peso constante. 

Também, será determinada a área foliar através de um equipamento medidor de 

imagens. As frações obtidas através de desfolhas antecipadas ou de colheitas 

anteriores à análise de biomassa serão incorporadas à fração folhas e frutos, 

respectivamente, sendo essas adicionadas individualmente a cada planta controle. 

Após a secagem, as diferentes frações, novamente serão pesadas em balança de 

precisão, obtendo-se suas respectivas matérias secas. A matéria fresca e seca total 

da planta corresponderá à soma das matérias das raízes, das folhas, do caule e dos 

frutos. Com base nesses dados, se estabelecerá a produção e a partição de matéria 

fresca e seca, o índice de área foliar, as taxas de crescimento e demais variáveis de 

interesse. 

Para as análises referentes à produtividade, serão avaliados número e peso de 

frutos colhidos por planta, estabelecendo-se a distribuição da colheita ao longo do 

tempo. 

Avaliar-se-á, também, as características qualitativas das frutas, teor total de 

sólidos solúveis e acidez total titulável. 

4.6.3 Resíduos gerados e relações de contaminação 

O consumo hídrico dos sistemas será estimado através da leitura direta da 

altura da lâmina de solução nutritiva nos tanques de armazenamento nos quatro 

diferentes sistemas, considerando o volume de reposição. Nos distintos tratamentos, 

o volume inicial de solução nutritiva será de 90 litros. Diariamente será efetuada a 

medida da altura da lâmina, com o uso de uma régua graduada, estimando-se por 

diferença o volume consumido de solução (V; mm3), através da seguinte expressão: 

V= (π.d2/4).h, onde: π= 3,1416; d= diâmetro do tanque (mm); h= altura da lâmina 

(mm). Com base nesses dados, será estimado o volume de água consumido 

(litros.m-2) durante o ciclo de cultivo e o volume de solução descartada (litros.m-2) 

restante nos tanques ao final do ciclo de cultivo. 

O consumo de nutrientes (g.m-2) será estimado pela diferença entre a 

quantidade total de nutrientes fornecidos e a quantidade final de nutrientes 

presentes na solução nutritiva no dia da colheita final (obtida através da relação 

entre a concentração de nutrientes e o volume de solução descartada e nos 

resíduos da casca de arroz no caso dos cultivos em substrato). As análises da 
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concentração de nutrientes, presentes nas amostras das soluções nutritivas 

descartadas e nos resíduos ao final dos experimentos, serão realizadas no 

Laboratório de Nutrição de Plantas, do Departamento de Solos, da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas. Serão determinadas 

as concentrações dos seguintes macronutrientes: nitrogênio (nítrico e amoniacal), 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Também serão avaliadas as concentrações de 

nutrientes referentes à composição química inicial antes de serem utilizada como 

substrato das cascas de arroz “in natura” e carbonizada.  

Ao final dos ciclos de cultivo, além do consumo hídrico e de nutrientes da 

cultura, será determinada a quantidade de resíduos sólidos gerados pelos sistemas 

(volume de substrato e de plástico dos sacos de cultivo e do revestimento da 

bancada do NFT) e de resíduos lixiviados ao final dos ciclos de cultivo (volume de 

solução, gramas de nutrientes totais e de nitrato na solução descartada). 

Adicionalmente, serão determinados a quantidade de nutrientes totais e de nitrato 

presentes no substrato descartado. Os dados serão transformados para a área 

cultivada (litro.m-2 e gramas. m-2) e volume de solução descartada ou substrato 

descartado (gramas.litro-1). Através dos dados, será determinada também a 

eficiência no uso da água e dos nutrientes (gramas de matéria fresca de frutas 

produzida por litro de água ou por grama de nutrientes consumidos) e as relações de 

contaminação (litros de solução nutritiva lixiviada e litros de substrato descartado por 

quilograma de matéria fresca de frutas produzida) nos diferentes sistemas de cultivo. 

4.7. Delineamento experimental e análise estatística dos resultados 

 O experimento realizado no primeiro ano será um unifatorial com quatro níveis 

(quatro sistemas de cultivo sem solo), sendo o experimento do segundo ano um 

bifatorial 2 x 6 (dois sistemas de cultivo x seis genótipos). Para a realização de 

ambos os experimentos se contará com 12 bancadas de cultivo. O delineamento 

experimental adotado será em blocos ao acaso com três repetições, com parcela 

dividida no segundo ano. A parcela corresponderá ao fator sistema de cultivo e a 

sub-parcela ao fator cultivar. 

No primeiro ano, a parcela será constituída por um conjunto de cultivo 

constituído por uma bancada, um tanque de armazenamento e uma bomba de 

impulsão. No segundo ano, cada parcela será constituída por dois conjuntos de 

cultivo e a sub-parcela por 18 plantas de cada genótipo, ocupando 1/3 da bancada. 
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Os resultados serão submetidos a análise de variância e a comparação de 

médias será realizada através do teste de Tukey (p ≤ 5%).  
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5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários se destinam a manutenção da estrutura, aquisição de 
novos equipamentos para reposição, materiais de consumo, serviços de terceiros, 
passagens e diárias (Quadro 1). 

DISCRIMINAÇÃO 

Custeio 

Material de consumo: Valor (R$) 

Fertilizantes solúveis 240,00 

Mudas (1296 unidades) 479,52 

Telhas de fibrocimento 12 unidades 600,00 

Polietileno dupla face branco e preto (150 ; 60m²) para cobertura das bancadas 120,00 

Plástico agrícola para cobertura da estufa (polietileno transparente: 150 ; 12m x 
50 m)* 

1.100,00 

Canos de PVC, junções, registros, cola etc 436,00 

Mangueira 1/2” x 2,0 mm (48 mt) 23,50 

Espaguetes para irrigação 114,00 

Sacolas plásticas para substrato: 200un. 10,00 

Vidraria de laboratório (provetas, Erlenmeyers etc) 100,00 

Sacos de papel para secagem de material vegetal: 500 un. 15,00 

Total do custeio 
2.328,02 

Passagens e diárias para participação no Congresso Brasileiro de Olericultura 
 

Passagens aéreas nacionais (ida-volta) para um participante 
850,00 

Diárias (4 diárias) 
751,32 

Total de passagens e diárias 
1.601,32 

Capital 

Equipamentos e material permanente: 
Valor (R$) 

Condutivímetro de bolso: 1 un. 180,00 

pHmetro de bolso: 1 un.
 

270,00 

Bombas de baixa potência para impulsão da solução nutritiva: 12 un.
 

240,00 

Total capital 
690,00 

Total Recursos 
4.619,34 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 Primeiro Ano: março de 2011 a fevereiro de 2012. 

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Disciplinas 

do doutorado 
X X X X X X X X X X   

Revisão da 

Literatura 
X X X X X X X X X X X X 

Organização da 

estufa 
X X X          

Sorteio e 

atribuição dos 

tratamentos 

X            

Cálculo da 

solução nutritiva 
X            

Aquisição das 

mudas 
  X          

Instalação dos 

experimentos 
  X          

Condução dos 

experimentos 
  X X X X X X X X X X 

Análises de 

biomassa 
     X X X X X X X 

Coleta de 

material vegetal 
     X X X X X X X 

Elaboração da 

Tese 
X X X X X X X X X X X X 
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Segundo Ano: março de 2012 a fevereiro de 2013.  

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Disciplinas 

do doutorado 
X     X     X X X        

Revisão da 

Literatura 
X X X X X X X X X X X X 

Condução do 

experimento 
  X X X X X X X X X X 

Análises de 

biomassa 
   X X X X X X X X X 

Coleta de 

material vegetal 
   X X X X X X X X X 

Análise e 

publicação dos 

resultados 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração da 

Tese 
X X X X X X X X X X X X 

 

Terceiro Ano: março de 2013 a fevereiro de 2014.  

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Revisão da 

Literatura 
X X X X X X X X X X   

Análise e 

publicação dos 

resultados 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração da 

Tese 
X X X X X X X X X X   

Defesa da Tese            X 
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7. DIVULGAÇÃO PREVISTA 

 
Os resultados obtidos, através da execução do presente projeto, serão 

publicados em congressos da área e revistas científicas da área de estudo, assim 

como farão parte de uma tese de doutorado apresentada a Universidade Federal de 

Pelotas, pelo curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. 
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3. Relatório do trabalho de campo 

 O trabalho de campo teve inicio em maio de 2011, quando foi feita a limpeza 

da estufa, montagem das estruturas hidráulica (bombas e tubulações) e elétrica 

(temporizadores), lavagem dos canais de cultivo e dos tanques de armazenamento 

de solução nutritiva, preenchimento com substrato das sacolas de cultivo e 

instalação do termohigrógrafo de registro contínuo semanal no abrigo meteorológico 

localizado no interior da estufa. 

Dois experimentos foram realizados. No experimento 1, realizado com a 

cultivar de “dias neutros” Albion, empregaram-se quatro sistemas de cultivo sem 

solo: hidropônico do tipo NFT, hidropônico com brita na base do canal, cultivo em 

casca de arroz in natura e cultivo em casca de arroz carbonizada. No experimento 2 

foram cultivadas diferentes cultivares de morangueiro (Camarosa, Palomar e 

Ventana, de “dias curtos”, e Aromas, Monterey e Portola, de “dias neutros”)  nos dois 

sistemas considerados mais promissores a partir dos resultados obtidos no primeiro 

experimento, a saber: hidropônico NFT e cultivo em substrato de casca de arroz 

carbonizada. 

O transplante das mudas foi realizado nos dias 08/08/2011 (Experimento 1) e 

13/08/2012 (Experimento 2).  

As mudas, provenientes do Chile, foram lavadas com água para retirada do 

excesso de solo contido entre as raízes, passando posteriormente por “toilete” 

(retirada de folhas secas e corte do excesso de raízes no comprimento) e 

classificação de acordo com o diâmetro da coroa.  

As bancadas de cultivo foram impermeabilizadas com polietileno preto. Após 

foi colocado plástico dupla/face branco/preto sobre estas nos tratamentos referentes 

aos sistemas hidropônicos. Na sequência, o plástico foi perfurado para colocação 

das mudas. Foi colocada brita na base dos canais de cultivo, com exceção do 

tratamento sistema hidropônico NFT. Os substratos, casca de arroz in natura ou 

casca de arroz carbonizada, foram colocados em sacolas.   O espaçamento utilizado 

foi de 0,40m entre plantas na linha e 0,18m entre linhas, totalizando 54 plantas por 

bancada, com distância lateral entre estas de 0,50m, resultando na densidade de 9,2 

plantas m-2.  

Durante o transplante, o sistema de fornecimento de solução nutritiva foi 

mantido ligado por 12 horas para facilitar o pegamento das mudas nos sistemas 
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hidropônicos e por 3 horas nos sistemas com substratos. A solução nutritiva utilizada 

foi a de Sonneveld & Straver (1994) com CE de 1,5 dS m-1. 

Durante os períodos experimentais, foi realizado diariamente o monitoramento 

do ambiente da estufa através do manejo das aberturas laterais e frontais, além do 

controle da solução nutritiva através de medidas de pH e condutividade elétrica. O 

manejo da solução nutritiva foi realizado através do uso de três soluções estoques 

concentradas. Preparou-se 100 litros de solução A 100 vezes concentrada com 

nitrato de cálcio, 100 litros de solução B 100 vezes concentrada com o restante dos 

fertilizantes macronutrientes e 20 litros de solução C 200 vezes concentrada 

contendo os micronutrientes. Os fertilizantes utilizados para formulação das 

soluções foram os seguintes: nitrato de cálcio (Calcinit), nitrato de potássio, sulfato 

de magnésio, monofosfato de potássio e nitrato de amônio (macronutrientes) e 

sulfato de ferro, sódio EDTA, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de 

cobre, ácido bórico e molibdato de sódio (micronutrientes). 

Não foi obtido sucesso no segundo experimento com o cultivo em sistema 

hidropônico NFT. As mudas não estavam se desenvolvendo, observando-se um alto 

índice de mortalidade. Então, optou-se por descartar os tratamentos referentes ao 

fator sistema hidropônico NFT, não havendo coleta de dados. Assim, o experimento 

foi reconfigurado, permanecendo apenas o cultivo das diferentes cultivares em 

casca de arroz carbonizada. 

Após o estabelecimento das mudas nos experimentos 1 e 2, foram 

selecionadas as plantas controle por tratamento e repetição, sobre as quais se 

manteve total controle da colheita de frutas, remoção de folhas e de estolões 

durante os ciclos de cultivo.  

As colheitas iniciaram-se em 04/10/2011 e 25/09/2012, respectivamente, nos 

experimentos 1 e 2. As frutas colhidas eram pesadas e contadas. Uma amostra de 

cada repetição foi coletada em novembro e analisada em relação ao teor de sólidos 

solúveis totais e à acidez total titulável. 

Nos dois experimentos foi realizada apenas uma análise de biomassa ao final 

do ciclo de cultivo, aos 208 e 202 DAT (dias após transplante), respectivamente. 

Para a análise de biomassa, as plantas foram separadas em três frações: folhas, 

coroa e frutas. Cada fração foi pesada individualmente e seca em estufa de 

ventilação forçada a 65ºC até massa constante, para a obtenção da massa seca. 

Determinou-se, também, a área foliar acumulada com um integrador de área foliar 
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(LI-COR, modelo 3100). As folhas retiradas por ocasião da limpeza das plantas e os 

pseudofrutos colhidos durante o processo produtivo foram incorporados aos dados.  

Durante o período de cultivo, em ambos os experimentos, foi realizado o 

controle de insetos (pulgões e formigas) e de doenças (Botrytis), aplicando 

quinzenalmente os produtos ecológicos “Xispa-praga” (produto a base de óleo de 

nim) e “Curamor” (produto a base de calda bordalesa) e criando barreiras para o 

acesso das formigas às bancadas. Ainda, como forma de prevenção e de redução 

da fonte de inóculo, foram realizadas limpezas frequentes das plantas, retirando-se 

folhas, frutas ou até mesmo plantas severamente atacadas. 

Os experimentos foram encerrados aos 208 (02/03/2012) e 202 dias após o 

transplante (02/03/2013), em virtude das plantas reduzirem drasticamente a 

produção de flores e de frutas.  
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Artigo 1- Sistemas de cultivo sem solo com recirculação da solução nutritiva 

para morangueiro cultivar Albion 

 
Isabelita Pereira Portela1; Roberta Marins Nogueira Peil2; Silvana Rodrigues1; 

Gabriel Marques1; Cristiane Neutzling3 
 
 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas de crescimento, produtivas e 

de qualidade do morangueiro de dia neutro Albion cultivado em quatro sistemas de 

cultivo sem solo com recirculação da solução nutritiva: a) sistema hidropônico NFT; 

b) sistema hidropônico NFT com brita na base do canal; c) cultivo em casca de arroz 

carbonizada (CAC); d) cultivo em casca de arroz in natura (CAIN). Em experimento 

realizado entre 08/08/2011 e 02/03/2012, avaliaram-se a massa seca de folhas, 

coroa e frutas, a massa fresca, o número, a massa média, o teor de sólidos solúveis 

e a acidez total titulável de frutas. O sistema NFT e o cultivo em CAC promoveram o 

crescimento e a produtividade das frutas (respectivamente, 420 e 437 g planta-1). O 

sistema com CAC aumentou também o crescimento vegetativo das plantas, o que 

elevou a massa média médio das frutas (14,8 g). Os sistemas de cultivo estudados 

afetam o crescimento e a produtividade, mas não alteram a distribuição da colheita e 

a qualidade das frutas no que se refere à concentração de açúcares e à acidez. 

Conclui-se que os sistemas NFT e com substrato de CAC são os que apresentam 

maior potencial para a cultura do morangueiro com solução nutritiva recirculante.  

Palavras chave: Fragaria x ananassa Duch, hidroponia, casca de arroz, 

crescimento, produtividade.  

 
Nutrient solution recirculating systems for Albion strawberry crop 

 

 

Abstract 

 The objective of this study was to evaluate plant growth, fruit yield and 

quality of neutral day strawberry crop Albion grown in four recirculating nutrient 

solution soilless systems: a) NFT hydroponic system; b) NFT hydroponic system with 

gravel on the troughs; c) carbonized rice husk (CRH) substrate cultivation system; d) 

raw rice husk (RRH) substrate cultivation system. In an experiment conducted from 
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08/08/2011 to 02/03/2012, leaves, crown and fruit dry matter production, fresh 

matter, number, average weight and soluble solids content and titratable acidity of 

fruits were evaluated. NFT and CRH cultivation systems promoted fruit growth and 

yield (respectively, 420 and 437 g plant-1). CRH system also increased vegetative 

growth, which promoted the average fruit weight (14.8 g). The evaluated cultivation 

systems affected plant growth and fruit yield, but did not alter the harvest distribution 

and the fruit quality in relation to the sugar content and acidity. So, NFT and 

carbonized rice husk systems present higher potential for strawberry crop in 

recirculating solution soilless cultivation. 

 

Keywords: Fragaria x ananassa Duch, hydroponics, rice husk media, plant growth, 

fruit yield.  

 

Introdução 

A produção de morangos em sistemas de cultivo sem solo vem avançando de 

forma contundente no Brasil. Atualmente, no Rio Grande do Sul, predominam os 

sistemas “abertos” de cultivo em substrato à base de mistura de casca de arroz 

carbonizada (CAC) com composto orgânico e drenagem perdida. Porém, por razões 

econômicas e ambientais, a tendência é o cultivo com substratos em sistema 

“fechado”, com recirculação da solução nutritiva (Gimenez et al, 2008). Porém, a 

adoção de sistemas “fechados” implica em mudanças no substrato, uma vez que a 

presença de composto orgânico na mistura pode ocasionar salinização da solução 

nutritiva. 

Por sua vez, os sistemas hidropônicos do tipo NFT (Técnica do fluxo laminar 

de nutrientes; Cooper, 1973), além de promoverem a recirculação da solução 

nutritiva, prescindem de substratos, o que pode ser uma vantagem. Porém, os 

rendimentos reportados não são muito elevados, variando entre 200 e 600 g planta-1 

(Fernandes Júnior, 2001; Portela et al., 2012a, 2012b), o que poderia estar 

associado à falta de umidade e de sustentação das plantas nos canais. 

A CAC apresenta grande potencial de uso como substrato isolado em 

sistemas “fechados”, dadas suas propriedades físicas (MEDEIROS et al. 2008) de 

elevada aeração e grande capacidade de drenagem, além da ausência de 

contaminantes (MINAMI, 1995). Porém, existem inconvenientes relacionados à 
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contaminação ambiental e ao baixo rendimento do processo de carbonização. Neste 

sentido, seria possível utilizar, também, a casca de arroz in natura, como já 

verificado com sucesso para outras hortaliças de fruto (DUARTE & PEIL; 2010; 

STRASSBURGER et al.,2011; PEIL et al., 2014), pois a sua baixa retenção de água 

não é um problema, visto que a frequência de fertirrigação pode ser aumentada sem 

perdas do lixiviado. 

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas de 

crescimento, produtivas e de qualidade do morangueiro cultivado em quatro 

sistemas de cultivo sem solo com recirculação da solução nutritiva: a) sistema 

hidropônico NFT; b) sistema hidropônico NFT com brita na base do canal; c) cultivo 

em casca de arroz carbonizada; d) cultivo em casca de arroz in natura. 

 

 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado entre agosto de 2011 e março de 2012 em uma 

estufa modelo “Arco Pampeana”, revestida com filme de polietileno de baixa 

densidade (150μm de espessura), localizada no Campo Experimental e Didático do 

Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da 

Universidade Federal de Pelotas/RS. As mudas de morangueiro da cultivar de dia 

neutro Albion, oriundas do Chile, foram transplantadas em  08 de agosto de 2011, 

para bancadas de cultivo. O manejo do ambiente da casa de vegetação foi efetuado 

apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das cortinas laterais. 

Quatro sistemas de cultivo sem solo com coleta e reutilização da solução 

nutritiva drenada forram estudados: hidropônico do tipo NFT, hidropônico com brita 

na base do canal, cultivo em casca de arroz carbonizada (CAC) e cultivo em casca 

de arroz in natura (CAIN).  

Doze bancadas foram montadas com a utilização de telhas fibrocimento de 

3,66 metros de comprimento, 1,10 metros de largura com seis canais de 5,0 

centímetros de profundidade, previamente impermeabilizada com plástico preto. 

Estas foram colocadas sobre cavaletes de madeira de 0,85 m de altura, com 

desnível de 2,0% para escoamento da solução nutritiva drenada até o depósito de 

armazenamento da solução nutritiva (100 L). Através de um conjunto motobomba 

(1/4 cv), a solução nutritiva era impulsionada para a parte mais elevada da bancada 
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de cultivo para distribuição por fluxo laminar de nutrientes (NFT) para os sistemas 

hidropônicos e por gotejadores para os sistemas com substrato de casca de arroz.  

As bancadas dos sistemas hidropônicos foram cobertas com plástico dupla 

face branco-preto. Para constituição do sistema hidropônico com brita, utilizou-se 

brita média basáltica espalhada na base de cada canal. Nos sistemas de cultivo em 

substrato, as mudas foram transplantadas individualmente para sacolas plásticas 

contendo quatro litros de CAC ou CAIN. Estas foram perfuradas na base, permitindo 

a drenagem da solução nutritiva em excesso.  

O espaçamento utilizado foi de 40 cm entre plantas e 18 cm entre linhas, 

totalizando 54 plantas por bancada (9,3 plantas m²). 

A solução nutritiva recomendada por Sonneveld & Straver (1994) foi 

empregada como solução base, com concentração de macronutrientes (em mmol. 

litro-1) de: 10,00 de NO3; 1,26 de H2PO4
-; 1,08 de SO4

2-; 0,50 de NH4
+; 5,24 de K+; 

2,74 de Ca2+; e 1,10 de Mg2+; e de micronutrientes (em mg.litro-1) de: 1,00 de Fe; 

0,60 de Mn; 0,05 de Zn; 0,30 de B; 0,05 de Cu; 0,05 de Mo. O pH foi mantido entre 

5,5 e 6,5 e a condutividade elétrica em 1,5dS m-1. O fornecimento de solução 

nutritiva ocorreu a intervalos de tempo pré-estabelecidos durante 15 minutos a cada 

1 hora, no período das 08h00min às 18h00min nos sistemas com substrato e das 

08h00min às 21h00min nos sistemas hidropônicos. Para todos os sistemas, foi 

realizada uma irrigação adicional durante 15 minutos entre 00h00min e 00h15min. 

O fator experimental estudado foi o sistema de cultivo com quatro tratamentos 

e três repetições em delineamento em blocos casualizados. Cada parcela 

correspondeu a uma bancada de cultivo com 54 plantas. 

As colheitas iniciaram-se em 04/10/2011 e estenderam-se até 02/03/2012, 

avaliando-se o número e o peso das frutas colhidas de oito plantas por repetição. 

Amostras das frutas foram coletadas em novembro para análise da concentração de 

sólidos solúveis totais e da acidez total titulável. Com a finalidade de avaliar o 

crescimento da cultura, ao final do experimento, quatro plantas, previamente 

selecionadas, foram separadas em três frações: folhas, coroa e frutas, as quais 

foram secas em estufa de ventilação forçada a 65ºC, até peso constante, e depois 

pesadas em balança de precisão e, assim, determinada a massa seca. As frutas 

colhidas durante o processo produtivo e as folhas provenientes de desfolhas 

antecipadas também foram avaliadas e incorporadas às frações correspondentes.  
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

A maior produção de massa seca (MS) vegetativa e de frutas e, 

consequentemente, do total da planta, foi obtida para as plantas cultivadas em CAC, 

sendo que para estas três variáveis e, consequentemente, para a partição de MS, 

não houve diferenças estatísticas significativas entre estas e as plantas cultivadas 

em CAIN (Tabela 1).  

Os sistemas de cultivo sem solo utilizando substrato proporcionaram um 

aumento considerável do crescimento vegetativo das plantas. Na média entre os 

dois sistemas com substrato, a produção de MS vegetativa foi 80% superior à obtida 

com os cultivos hidropônicos (30,8 g planta-1 frente a 17,1 g planta-1), o que se 

traduziu em maiores valores proporcionais de partição de MS para estes órgãos 

(Tabela 1). 

 Para a variável MS de frutas, os sistemas CAC, CAIN e NFT não diferiram 

entre si (Tabela 1). Apesar da inferior produção de MS vegetativa e total das plantas 

cultivadas no sistema NFT, estas apresentaram produção de MS de frutas muito 

próxima à obtida com o cultivo em CAC, levando a uma maior partição proporcional 

de MS para estes órgãos (72,8%) em relação aos sistemas de cultivo em substrato 

(58,9 e 57,7%, respectivamente para CAC e CAIN) (Tabela 1). Assim, os dados 

mostram que o maior crescimento reprodutivo nem sempre está associado ao 

crescimento da parte vegetativa da planta. 

Já, o uso da brita no canal prejudicou a produção de MS das frutas, em relação 

ao sistema NFT convencional e ao cultivo em CAC, assim como diminui a MS 

vegetativa em relação aos dois cultivos em substrato (Tabela 1).  

Observa-se que para todos os sistemas, a MS das frutas representou a maior 

fração da MS total da planta (Tabela 1), variando entre 57,7 a 72,8 %, indicando que 

as frutas foram os maiores drenos de assimilados das plantas, independentemente 

do sistema empregado. Vários autores já relataram que para o morangueiro os 

frutos são os maiores drenos de assimilados das plantas (STRASSBURGER et al., 

2011; PORTELA et al., 2012a). Os valores obtidos são superiores aos observados 

em cultivo orgânico por Strassburger et al. (2011) para a cultivar Albion (52,2%).  
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De maneira semelhante ao observado para a MS de frutas, constata-se que 

os maiores rendimentos por planta foram obtidos para o cultivo em CAC e em NFT, 

respectivamente, 438 e 420 g planta-1 (Tabela 2), os quais foram significativamente 

superiores aos obtidos nos sistemas de CAIN e NFT com brita. Estes resultados são 

atribuídos ao maior número de frutas produzidas por planta, no caso do NFT, e, 

principalmente, à maior massa média das frutas do cultivo em CAC, associada a um 

valor, ainda que estatisticamente semelhante, mas numericamente superior para 

número de frutas em relação ao cultivo com CAIN (Tabela 2).  

Os valores de produtividade obtidos nos cultivos em CAC e em NFT são 

superiores às médias de 171,8 e 322,0 g planta-1, observadas para a cultivar Albion, 

respectivamente, em CAC nas condições de Pelotas/RS (ALVES, 2015) e em 

substrato comercial no município de Passo Fundo/RS (CECATTO et al., 2013). 

Porém, são inferiores aos valores médios de 509,6 e 684,4 g planta-1 obtidos para a 

mesma cultivar, respectivamente, em substrato de fibra de coco e em hidroponia no 

Ceará (MIRANDA et al., 2014), e de 526,0 g planta-1 em CAC em Passo Fundo 

(COSTA, 2012).  

 O maior número de frutas colhidas até o final do ciclo de cultivo foi obtido no 

sistema NFT com 35,9 frutas por planta, não diferindo dos sistemas NFT com brita e 

substrato de CAC.  Os dados são similares aos de Ceccato et al. (2013) em cultivo 

em substrato comercial (34,0 frutas) e superiores aos de Alves (2015) em cultivo 

com CAC (15,6 frutas). 

A massa média das frutas variou entre 11,2 e 14,8 g (Tabela 2). De maneira 

geral, as frutas colhidas nos sistemas com substrato foram maiores (13,7 e 14,8 g, 

respectivamente, para CAIN e CAC) do que as oriundas dos sistemas hidropônicos 

(11,2 e 11,7 g, respectivamente, para NFT e NFT com brita). Este comportamento 

pode ser atribuído ao maior crescimento vegetativo (Tabela 1) observado para as 

plantas cultivadas nos substratos em relação ao das plantas dos sistemas 

hidropônicos, que garantiu um maior aporte de assimilados para o crescimento de 

frutas maiores. As médias obtidas para ambos os substratos são superiores às 

observadas por Miranda et al. (2014), para a cultivar Albion em substrato de fibra de 

coco (10,8 g). Já, as médias dos sistemas hidropônicos são similares às obtidas 

pelos mesmos autores em sistema NFT (11,4 g).  

O tamanho da fruta é um aspecto importante para a otimização da mão de 

obra e para o mercado consumidor, já que aquelas que possuem tamanho maior são 
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colhidas e embaladas com maior facilidade e são mais valorizadas no mercado in 

natura (BRAGA, 2002; CONTI et al., 2002). Está associado, principalmente, a 

fatores genéticos, às condições do ambiente e à interação entre ambos (RADIN et 

al., 2011). Neste trabalho, observou-se que, além das condições da atmosfera, as 

condições do meio radicular também afetam o tamanho das frutas (Tabela 2). 

Além do tamanho da fruta, a concentração de açúcares (sólidos solúveis 

totais; SS) e a acidez total titulável (ATT) são variáveis de qualidade importantes 

para o morango. Os sistemas de cultivo não apresentaram efeito significativo para 

ambas e, consequentemente, não afetaram a relação SS/ATT (Tabela 2). As médias 

obtidas foram de 7,3 ºBrix, 0,83% e 8,9, respectivamente.  

As frutas colhidas apresentaram valores de SS (Tabela 2) que atendem à 

faixa de índice refratométrico, entre 7 e 10 ºBrix, indicada como adequada para o 

morango (Sousa e Curado, 2004). Os valores são similares aos observados para o 

cultivo no solo (7,0 ºBrix) e superiores para o cultivo hidropônico (6,0 ºBrix), 

relatados por Copetti (2010) para a cultivar Albion.  

Os valores de ATT estiveram ligeiramente acima do limite máximo de 0,8% 

desejável para as frutas de morangueiro (CHITTARRA & CHITARRA, 2005), mas 

foram inferiores aos encontrados (0,93%) para a cultivar Albion por Martins (2010) 

em sistema orgânico. A ATT representa o teor de ácidos orgânicos presentes na 

fruta e influencia no sabor, odor, cor, estabilidade e na manutenção de qualidade. 

Neste experimento, todos os sistemas originaram frutas com uma baixa relação 

SS/AT, na faixa entre 8,7 a 9,1 (Tabela 2). De acordo com Pinto et al. (2008), a 

relação SS/AT é mais representativa do que a medição isolada de açúcares e de 

acidez total titulável e permite melhor avaliar o sabor das frutas. Valores mais altos 

para a relação SS/AT conferem às frutas um melhor equilíbrio entre o sabor doce e o 

ácido, tornando-as mais atrativas ao consumidor. Normalmente, a faixa da relação 

SS/ATT para morangos varia entre 6 e 20, sendo o intervalo de 15 a 18 o preferido 

pelos consumidores (VIÉGAS, 1991).  

Em relação à distribuição da colheita, a análise de variância indicou que não 

houve interação significativa entre sistemas de cultivo e mês de colheita para as 

variáveis produção (g planta-1) e número de frutas. A interação foi significativa 

somente para a massa média das frutas. O inicio da produção ocorreu em outubro 

estendendo-se até fevereiro para todos os sistemas (Tabela 3).  
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O maior pico de produção de frutas foi observado nos meses de novembro e 

dezembro (Tabela 3), os quais concentraram 57,5% do total produzido. A partir de 

dezembro houve a tendência de redução do número de frutas e da produção em 

gramas, sendo que nos meses de janeiro e fevereiro colheu-se 30,4% do total. 

Mesmo sendo Albion uma cultivar de dia neutro, a oscilação na distribuição da 

produção das frutas é dependente da fase da floração em que se encontram as 

plantas, sendo que em novembro e dezembro é que coincidem os maiores números 

de frutas obtidas a partir das flores primárias, secundárias e terciárias cuja 

diferenciação floral ocorreu no inicio da primavera, aumentando a produção total 

nestes meses. Apesar das cultivares de dia neutro apresentarem maior tolerância às 

altas temperaturas para o florescimento, as elevadas temperaturas ocorrentes nos 

meses de verão no interior da estufa (médias das máximas entre 32 e 360C; gráfico 

1) também exercem efeito negativo sobre a diferenciação floral destas cultivares 

(SANTOS, 2003), com diminuição da produtividade nos meses de janeiro e fevereiro 

(Tabela 3). Porém, há que considerar-se que nestes meses, o preço pago pelas 

frutas chega a ser 60% superior aos valores obtidos no período de primavera 

(MARTINS, 2010). 

O sistema de cultivo em CAIN foi o único cujas frutas apresentaram variação 

de tamanho em função do mês de colheita (Tabela 3). As frutas colhidas em 

novembro apresentaram maior massa média do que as frutas colhidas em dezembro 

e fevereiro.  

A partir da análise global dos resultados de produtividade e considerando as 

respostas em grupo “cultivo em substrato” x “cultivo hidropônico”, não se detecta 

uma superioridade do primeiro sobre o segundo, uma vez que o cultivo hidropônico 

NFT sem brita apresentou respostas semelhantes ao cultivo em CAC. De maneira 

semelhante, resultados de pesquisas anteriores relativas à comparação entre 

sistemas de cultivo sem solo não são coincidentes. Furlani & Fernandes Junior 

(2004), Melo et al.  (2010) e Zorzeto (2011) observaram que os sistemas de cultivo 

utilizando casca de arroz apresentaram melhores respostas produtivas do que a 

hidroponia. Já, Fernandes Junior et al. (2002) obteve melhores respostas do 

morangueiro em sistema NFT do que em substrato de CAC.  

A menor produtividade de frutas da CAIN em relação à CAC e ao sistema NFT 

pode estar associada a possíveis estresses hídricos devido à menor retenção de 

água deste material, a qual corresponde à metade da capacidade máxima de 
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retenção de água da CAC (ROSA, 2015). Isso, associado à elevada evaporação da 

água da superfície exposta do substrato, pois as sacolas eram mantidas abertas, 

indica a necessidade de se realizar pesquisas futuras testando maiores frequências 

de fertirrigação e/ou outros recipientes. No caso dos sistemas hidropônicos, o fator 

evaporação de água é melhor controlado, uma vez que a cobertura das bancadas 

com plástico dupla face diminui a evaporação do sistema.  

Juntamente com o cultivo em CAIN, o sistema NFT com brita foi o que 

apresentou a menor produtividade, o que pode indicar que, mesmo após a lavagem, 

este material tenha liberado resíduos prejudiciais às plantas na solução nutritiva. 

Outro fator que também pode ter contribuído é a redução da altura do canal de 

cultivo em função da presença da brita, o que diminuiu o espaço para o crescimento 

radicular, prejudicando a absorção de água e nutrientes minerais das plantas. 

 

 Conclusão  

O sistema NFT e o cultivo em substrato de casca de arroz carbonizada 

promovem o crescimento e a produtividade das frutas. O sistema com casca de 

arroz carbonizada aumenta também o crescimento vegetativo das plantas, o que 

eleva o peso médio das frutas. 

Os sistemas de cultivo estudados influenciam na produtividade, mas não 

alteram a distribuição da colheita e a qualidade das frutas no que se refere à 

concentração de açúcares e à acidez. 

Entre os sistemas estudados, os cultivos em NFT e em substrato de CAC são 

os que apresentam maior potencial para se trabalhar para a cultura do morangueiro 

com solução recirculante.  
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Tabela 1- Produção e partição de massa seca de plantas de morangueiro cultivar 

Albion em diferentes sistemas de cultivo sem solo com recirculação da solução 

nutritiva. UFPEL, Pelotas, 2011/2012.  

  Médias seguidas por letras idênticas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p 0,05). 

Tabela 2- Produção por planta e produtividade, número, massa média, sólidos 

solúveis totais (SS), acidez total titulável (ATT) e relação SS/ATT de frutas de 

morangueiro cultivar Albion em diferentes sistemas de cultivo sem solo com 

recirculação da solução nutritiva. UFPEL, Pelotas, 2011/2012.  

Sistema 
de cultivo 

Produção 
(g. planta

-1
) 

Produtividade  
 (t ha

-1
) 

Número de 
frutas planta

-

1 

Massa 
Média 

(g) 

SS 
(ºBRIX) 

ATT 
(%) 

SS/AT 

NFT 420,2a 38,7a 35,9 a 11,7b 7,3 a 0,84 a 8,7 a 

NFT com 
brita 

306,5b 28,2b 27,2 ab 11,2b 7,2 a 0,82 a 
 

8,8 a 
 

Casca 
Arroz 
carbonizad
a 
 

437,8a 40,3a 29,5ab 14,8a 7,4 a 0,85a 8,7 a 

Casca 
Arroz in 
natura 

329,8b 30,3b 24,6b 13,7ab 7,6 a 0,82 a 9,2a 

CV(%) 6,3 14,9 14,9 10,5 4,2 3,3 5,5 

Médias seguidas por letras idênticas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p 0,05) 

Sistema de 
cultivo 

Produção de massa seca 
(g. planta

-1
) 

Partição de massa seca 
 (%) 

Vegetativa Frutas Total 
Vegetativa/ 

Planta 
Frutas/ 
Planta 

NFT  17,8 bc 47,6 a 65,4 bc 27,2  b 72,8 a 

NFT com brita  16,4 c 32,3 b 48,7 c 33,7 ab 66,3 ab 

Casca Arroz 
carbonizada 

33,8 a 48,5 a 82,3 a 41,1 a 58,9 b 

Casca Arroz in 
natura  

27,8 ab 37,9 ab 65,7 ab 42,3 a 57,7 b 

CV (%)  20,3 12,3 11,6 13,7 7,7 
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Tabela 3- Variação da produção, do número e da massa média de frutas ao longo 

dos meses de colheita de morangueiro cultivar Albion, em diferentes sistemas de 

cultivo sem solo com recirculação da solução nutritiva, durante o ciclo produtivo 

2011/2012. 

Produção (g planta
-1

) 

Meses de colheita 

 Outubro/11 Novembro/11 Dezembro/11 Janeiro/12 Fevereiro/13 

Média 45,0c 115,0a 100,0a 74,1b 
 

39,5 c 
 

CV= 23,3% 

Número de frutas por planta 

Meses de colheita 

 Outubro/11 Novembro/11 Dezembro/11 Janeiro/12 Fevereiro/12 

Média 3,5c 8,8a 8,2a 5,3b 
 

3,6cb 
 

CV= 19,5% 

Massa Média de frutas (g planta
-1

) 

Meses de colheita 

Sistema  Outubro/11 Novembro/11 Dezembro/11 Janeiro/12 Fevereiro/12 

NFT 12,6Aba 11,5Ba 12,0Aba 13,3Aa 
 

10,1Aa 
 

NFT com brita 10,0Ba 10,0Ba 11,2Ba 13,5Aa 13,3Aa 

Casca arroz 
carbonizada 

14,7Aa 15,7Aa 15,0Aa 15,0Aa 
 

13,1Aa 
 

Casca arroz in 
natura 

13,6Aab 15,7Aa 11,7ABb 13,8Aab 11,5Ab 

CV= 11,7% 
2Médias seguidas por letras idênticas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre si,  para cada variável, 

pelo teste de Tukey (p 0,05). 
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Gráfico 1: Médias mensais de temperaturas mínimas, máximas e médias no interior 

de estufa plástica durante o período de realização de experimento com diferentes 

sistemas de cultivo sem solo para a cultivar de morangueiro Albion. UFPEL, Pelotas, 

2011/2012.  
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5. Artigo 2- Cultivares de morangueiro de “dia curto” e de “dia neutro” em 

substrato de casca de arroz com solução nutritiva recirculante 

 

Isabelita Pereira Portela1; Roberta Marins Nogueira Peil2; Silvana Rodrigues1 

 

 
Resumo 
 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o crescimento, a produtividade, a 

distribuição da colheita e a qualidade de cultivares de morangueiro de dia curto e de 

dia neutro em sistema de cultivo em sacolas preenchidas com substrato de casca de 

arroz carbonizada e com reutilização da solução nutritiva drenada. Em experimento 

realizado entre 13/08/2012 e 02/03/2013, avaliaram-se a massa seca de folhas, 

coroa e frutas, a área foliar da planta, a massa fresca, o número e a massa média de 

frutas de três cultivares de dia curto (Camarosa, Palomar e Ventana) e três cultivares 

de dia neutro (Aromas, Monterey e Portola). Amostras das frutas foram analisadas 

em relação ao teor de sólidos solúveis e à acidez total titulável. As cultivares de dia 

neutro Portola, Aromas e Monterey apresentaram produtividades similares 

(respectivamente, 619,2, 610,2 e 547,1 g planta-1). Entre as cultivares de dia curto, 

‘Camarosa’ foi mais produtiva (408,7 g planta-1), seguida de ‘Ventana’ (333,8 g 

planta-1) e ‘Palomar’ (309,3 g planta-1). Em relação à qualidade das frutas, entre as 

cultivares de dia neutro, destacaram-se ‘Portola” pela maior massa média, ‘Aromas’ 

pelas maiores concentração de açúcares e acidez e ‘Monterey’ pela maior 

uniformidade de tamanho; entre as cultivares de dia curto, destacou-se ‘Ventana’ 

pelas maiores massa média, concentração de açúcares e acidez. A partir dos 

resultados obtidos, pode-se concluir que as cultivares de dia neutro tem o seu 

crescimento reprodutivo e produtividade beneficiados, com prolongamento da 

colheita durante os meses de janeiro e fevereiro, em relação às cultivares de dia 

curto. Assim, as três cultivares de dia neutro avaliadas representam boas opções 

para o cultivo no sistema avaliado e colheita na entressafra na região de Pelotas/RS. 

Palavras chave: Fragaria x ananassa, crescimento, produtividade, cultivo sem solo, 

características químicas.  
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"Short-day" and "neutral-day" strawberry varieties grown in rice husk 
substrate with recirculating nutrient solution 

 
 
Abstract 
 

The objective of this study was to evaluate plant growth, fruit yield, harvest 

distribution and fruit quality of short and neutral-day varieties grown in plastic bag 

containing carbonized rice husk substrate with recirculating drained nutrient solution 

system. In an experiment conducted from 13/08/2012 to 02/03/2013, leaves, crown 

and fruit dry matter, plant leaf area, fruit fresh matter, number and average weight of 

three short-day (Camarosa, Palomar and Ventana) and three neutral-day varieties 

(Aromas, Monterey and Portola) were evaluated. Samples of fruits were analyzed for 

soluble solids and titratable acidity. Portola, Aromas and Monterey day-neutral 

varieties presented similar fruit yields (respectively, 619.2, 610.2 and 547.1 g plant-1). 

Among the short-day varieties, Camarosa presented the highest fruit yield (408.7 g 

plant-1), followed by 'Ventana' (333.8 g plant-1) and 'Palomar’ (309.3 g plant-1). 

Regarding the quality of the fruit, among the day-neutral varieties, 'Portola' was 

distinguished by the highest average fruit weight, 'Aromas' by the largest 

concentration of sugars and acidity and 'Monterey' by the more uniform fruit size; 

among short-day varieties, 'Ventana' was distinguished by the highest average fruit 

weight, concentration of sugars and acidity. From the obtained results, it can be 

concluded that the neutral-day varieties reproductive growth and fruit yield were 

benefited, with prolongation of the harvest period during the months of January and 

February in relation to short-day varieties. Thus, the three evaluated neutral-day 

varieties represent good options for growing in the evaluated system and offseason 

harvesting in Pelotas/RS. 

Keywords: Fragaria x ananassa, growth, fruit yield, soilless cultivation, chemical 
characteristics 
 

 Introdução 

   A cultura do morangueiro é a de maior expressão econômica no grupo das 

pequenas frutas e vem apresentando considerável crescimento no Brasil. Dados 

oficiais atuais referentes à produção de morangos no Brasil são escassos. Dados da 

EMATER-RS (2013) mostram uma produção de 18.479 t no estado, em uma área de 

541,5 ha.  A maioria dos cultivos é do tipo convencional, com o uso indevido de 
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pequenas áreas, ocasionando problemas de contaminação do solo e, 

consequentemente, com graves problemas de pragas e doenças, tanto da parte 

aérea como do sistema radicular, exigindo a aplicação frequente de fungicidas. 

 No Brasil, tem crescido nos últimos anos o cultivo do morangueiro em 

substrato, principalmente no estado do Rio Grande do Sul.  Dados informais indicam 

que no município de Bom Princípio, um dos principais produtores de morango do 

estado, 100% da produção é realizada empregando substrato. 

Nesses sistemas de cultivo, o fornecimento de água e nutrientes pode ser 

melhor ajustado às necessidades da planta, reduzindo as perdas por excessos. 

Entretanto, a principal vantagem, do ponto de vista do agricultor, é a possibilidade de 

cultivar as plantas em bancadas ou suportes acima do nível do solo, o que facilita a 

colheita e otimiza o uso da mão de obra.  

Entretanto, a maioria dos produtores utiliza sistemas “abertos” de cultivo em 

substrato, nos quais a solução nutritiva drenada é perdida para o ambiente. Não 

obstante, por razões econômicas e ambientais, a tendência é que o cultivo do 

morangueiro em substrato seja realizado em sistema “fechado”, isto é, com coleta e 

reutilização da solução nutritiva drenada.  

Dentre os substratos utilizados, destaca-se no sul do Brasil a casca de arroz 

carbonizada que, além do baixo custo, apresenta grande potencial para o uso em 

sistemas “fechados”, dadas suas propriedades físicas de grande capacidade de 

drenagem e ausência de contaminantes (MINAMI, 1995; MEDEIROS et al., 2008). 

No Brasil, atualmente, a maioria das cultivares de morangueiro utilizada é de 

dia curto (DIAS et al., 2007), para as quais, condições de temperaturas elevadas e 

de dias longos inibem a diferenciação floral e, consequentemente, a produção. 

Devido a essas características, ocorre um déficit do produto em quantidade e 

qualidade no período de verão. De acordo com Martins (2010), o preço pago nesta 

época chega a ser 60% superior aos valores obtidos no período de safra. Neste 

sentido, surge a necessidade de explorar as cultivares de dia neutro, cuja 

diferenciação floral ocorre de forma contínua sem interferência do fotoperíodo, 

sendo mais tolerantes à elevação da temperatura do que as cultivares de dia curto, o 

que prorroga o período de frutificação, possibilitando a colheita no verão.  

As cultivares de dia neutro são mais recentes no mercado, porém são as mais 

empregadas nos cultivos em substrato realizados na Serra Gáucha e na região do 
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Vale do Caí, as duas principais regiões produtoras de morango no Rio Grande do 

Sul. 

Apesar de todas as vantagens do cultivo de plantas de morangueiro de dia 

neutro em substrato, as duas tecnologias ainda são pouco exploradas pelos 

produtores da região de Pelotas, terceira produtora no estado. Porém, entre os anos 

de 2013 e 2014, tem-se o conhecimento de que houve um aumento considerável do 

número de produtores e da área cultivada empregando ambas. 

Ao pesquisar-se uma nova tecnologia de produção, a avaliação do 

crescimento de uma cultura pode ser empregada para indicar o potencial de 

determinado genótipo e sua adaptação a um sistema de produção (BENINCASA, 

2003), sendo determinante para a produtividade. Por sua vez, a avaliação da 

distribuição da colheita ao longo do tempo e da qualidade das frutas também é 

fundamental no sentido de gerar conhecimento que possibilite escolher cultivares 

produtivas nos meses do ano de maior preço no mercado e prever a demanda de 

mão de obra para a colheita. 

Considerando que o crescimento, a produtividade e a qualidade do 

morangueiro dependem, dentre outros fatores, da adaptabilidade das cultivares às 

condições climáticas e ao meio radicular, e que ainda há poucas pesquisas sobre a 

adaptação de cultivares ao cultivo em substrato, principalmente em se tratando de 

sistema “fechado”, é de fundamental importância gerar conhecimento sobre o tema 

na região sul do Brasil.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar o crescimento, a 

produtividade, a distribuição da colheita e a qualidade de cultivares de dia curto e de 

dia neutro de morangueiro em sistema “fechado” de cultivo em substrato de casca 

de arroz carbonizada. 

Material e Métodos 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Campo Experimental e Didático do 

Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da 

Universidade Federal de Pelotas, localizado no município de Capão do Leão, Rio 

Grande do Sul.  

O experimento foi realizado entre agosto de 2012 e março de 2013 em uma 

estufa modelo “Arco Pampeana”, disposta no sentido Norte-Sul, revestida com filme 
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de polietileno de baixa densidade (150μm de espessura). As mudas de morangueiro 

das cultivares de dia curto Camarosa, Palomar e Ventana, e de dia neutro Aromas, 

Portola e Monterey, oriundas do Chile, foram transplantadas em 13 de agosto de 

2012 para o sistema de cultivo em substrato.  

O sistema era composto por doze bancadas de cultivo constituídas por telhas 

de fibrocimento (3,66m de comprimento, 1,10m de largura e espessura de 6,0mm, 

com seis canais de 5,0cm de profundidade), impermeabilizadas com polietileno 

preto, colocadas sobre cavaletes de madeira a 0,85m de altura mínima e com 

desnível de 2,0%. Na base de cada canal foi disposta uma camada de brita média, 

previamente lavada, com a finalidade de facilitar a drenagem da solução nutritiva. 

Sobre as bancadas foram dispostas 54 sacolas plásticas contendo cada uma 4 litros 

de casca de arroz carbonizada. 

Através do conjunto motobomba de baixa potência (bombas de lavadoras de 

roupa), fixado ao tanque de armazenamento de 100 litros, a solução nutritiva era 

impulsionada para um cano de PVC (25 mm). A partir desse ponto, em cada um dos 

canais havia a conexão para uma mangueira de polietileno de ½ polegada perfurada 

para a colocação de gotejadores que forneciam a solução aos sacos de cultivo. Na 

cota mais baixa das bancadas de cultivo, encontrava-se um canal coletor, com a 

função de conduzir o drenado da solução nutritiva até o reservatório.  

Cada sacola recebeu uma muda de morangueiro. O espaçamento utilizado foi 

de 0,40m entre plantas na linha e 0,18m entre linhas, com distância lateral entre 

estas de 0,50m, resultando na densidade de 9,2 plantas m-2.  

O conjunto motobomba era acionado durante 15 minutos a cada 1 hora, no 

período diário (das 08:00 h às 18:00 h) e, no período noturno, o sistema era ligado 

uma única vez, funcionando durante 15 minutos (das 00:00 às 00:15 h). A solução 

nutritiva recomendada por Sonneveld & Straver (1994) foi empregada, com a 

seguinte concentração de macronutrientes (em mmol. litro-1) de: 10,00 de NO3
–; 1,26 

de H2PO4 
–; 1,08 de SO4

2–; 0,50 de NH4
+; 5,24 de K+; 2,74 de Ca2+; e 1,10 de Mg2+; e 

de micronutrientes (em mg.litro-1) de: 1,00 de Fe; 0,60 de Mn; 0,05 de Zn; 0,30 de B; 

0,05 de Cu; 0,05 de Mo.   

Diariamente, a solução nutritiva foi monitorada através das medidas de 

condutividade elétrica (CE; empregando-se condutivímetro manual digital) e pH 

(empregando-se pHmetro manual digital). A CE foi mantida em 1,5 dS m-1 e o pH 

entre 5,5 e 6,5). 
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O manejo do ambiente da casa de vegetação foi efetuado apenas por 

ventilação natural, mediante abertura diária das cortinas laterais. Foram monitoradas 

a temperatura e a umidade relativa do ar no interior do ambiente através de 

termômetro digital, localizado em abrigo meteorológico a 1,5m de altura do solo.  

As colheitas iniciaram-se em 25/09/2012. Com a finalidade de avaliar o 

crescimento e a produtividade da cultura, ao final do experimento (02/03/2013), as 

plantas foram separadas em três frações: folhas, coroa e frutas, as quais foram 

pesadas para a obtenção da massa fresca. As diferentes frações das plantas foram 

secas em estufa de ventilação forçada a 65ºC, até peso constante e depois pesadas 

em balança de precisão e, assim, determinada a massa seca. Também foi avaliada 

a área foliar ao final dos experimentos, através de um equipamento medidor de 

imagens (LI-COR, modelo 3100). As frutas colhidas durante o processo produtivo e 

as folhas provenientes de desfolhas antecipadas também foram avaliadas e 

incorporadas às frações correspondentes.  

O fator experimental estudado foi a cultivar de morangueiro com seis níveis. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com seis repetições. 

A parcela foi composta por 108 plantas dispostas em duas bancadas de cultivo, 

havendo 18 plantas de cada cultivar por repetição. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 

0,05). 

 Resultados e Discussão 

As tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, os resultados relativos às 

variáveis relacionadas ao crescimento das plantas e às variáveis produtivas e de 

qualidade das diferentes cultivares.  

Nas cultivares de dia neutro, a produção de massa seca das frutas foi 

beneficiada, enquanto, nas cultivares de dia curto, a massa seca vegetativa foi 

beneficiada em detrimento da produção de massa seca das frutas (tabela 1).  

A cultivar de dia curto Ventana se destacou em relação ao seu crescimento 

vegetativo, pois de maneira geral apresentou maior produção de massa seca 

vegetativa (82,1 g planta-1) e índice de área foliar (IAF= 2,1 m2 m-2; tabela 1). 

Entretanto, juntamente com ‘Palomar’, foi a que apresentou menor produção de 

massa seca de frutas. As cultivares de dia neutro, Aromas, Monterey e Portola 

apresentaram menor produção de massa seca vegetativa e menor IAF e maior 
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produção de massa seca de frutas e, consequentemente, maior relação de 

distribuição de massa seca para estes órgãos (tabela 1) e produtividade (tabela 2) 

do que as de dia curto. Destacam-se neste aspecto os altos índices de partição de 

massa seca para as frutas das cultivares de dia neutro. Estas representaram entre 

58,4 e 67,0% da massa seca da planta. Estes valores são similares aos observados 

em cultivo orgânico por Strassburger et al. (2011) para as cultivares Albion (52,2%) e 

Aromas (60,6%); e superiores aos observados por Strassburger et al. (2010) para as 

cultivares Diamante (39,0%) e Aromas (38,0%).  

Porém, para as cultivares de dia curto, as frutas representaram somente entre 

26,3 e 41,7% da massa seca da planta (tabela 1). Estas frações são bastante 

inferiores às observadas em pesquisas anteriores. Portela et al. (2012a) observaram 

que as frutas das plantas da cultivar Camarosa em cultivo hidropônico podem 

representar até 60% da massa seca aérea. Já, Strassburger et al. (2011),  avaliando 

o crescimento desta mesma cultivar em cultivo orgânico obteve o valor de 88%.  

Foi observado que as maiores produtividades (tabela 2) foram obtidas nas 

plantas com maior capacidade de produção de massa seca das frutas (tabela 1), 

concordando com Chalia & Heuvelink (1993), que relatam que o rendimento de uma 

cultura é determinado pela capacidade das plantas em acumular biomassa (massa 

seca e fresca) nos órgãos que se destinam à colheita. 

A área foliar da cultura é uma estimativa muito próxima da sua capacidade 

fotossintetizante e está diretamente correlacionada à produção das plantas para a 

maioria das culturas. Não obstante, no caso da classificação das cultivares de 

morangueiro em relação às respostas ao fotoperíodo e a temperatura, isso não se 

confirmou no presente trabalho, uma vez que as cultivares de dia neutro, com 

menores IAFs (tabela 1), apresentaram produtividades (tabela 2) superiores às das 

cultivares de dia curto.   

A produtividade obtida com as cultivares de dia neutro (Aromas, Portola e 

Monterey) foi superior, variando entre 547,0 e 619,0 g planta-1 (tabela 2). Já para as 

cultivares de dia curto (Camarosa, Ventana e Palomar), os valores de produtividade 

foram inferiores e variaram entre 309,0 e 408,0 g planta-1.  

A cultivar Portola apresentou a maior produção total de frutas por planta 

(619,2 g planta-1) e, consequentemente, por área, não diferindo estatisticamente de 

‘Aromas’ e ‘Monterey’ que obtiveram respectivamente 610,2 e 547,1 g planta-1 

(tabela 2). Este resultado é superior ao obtido por Carvalho et al. (2011) para a 
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cultivar Portola na região de Pelotas, em cultivo convencional com a utilização de 

túneis baixos. Os dados corroboram com os apresentados por outros autores, nos 

quais as cultivares Portola e Aromas se destacaram em cultivo orgânico 

(STRASSBURGER et al., 2010; BRUGNARA et al., 2011) ou em substrato de casca 

de arroz (ZORZETTO et al., 2011) em relação a outras cultivares avaliadas. Entre as 

cultivares de dia curto, ‘Camarosa’ apresentou maior produtividade em relação a 

‘Palomar’, coincidindo com os resultados obtidos por Cocco et al. (2011), nos quais, 

entre as cultivares avaliadas, Palomar também apresentou a menor produtividade. A 

produtividade de 408,7 g planta-1 de ‘Camarosa’ é semelhante à obtida por Medeiros 

et al. (2008) para esta cultivar em casca de arroz carbonizada. 

Os dados de produtividade por unidade de área obtidos com a cultivar 

Camarosa (tabela 2) se assemelham aos de Andriolo et al. (2002), que obtiveram 

produtividade média de 40 t ha-1 com a cultivar de dias curtos Dover, em Santa 

Maria-RS, em cultivo em sacolas plásticas contendo substrato e sistema aberto. 

 O maior número de frutas colhidas até o final do ciclo de cultivo foi obtido pela 

cultivar Monterey com 47 frutas por planta, não diferindo das cultivares Aromas, 

Portola, Camarosa e Palomar (tabela 2). De maneira geral, as cultivares de dia 

neutro também destacaram-se em relação a esta variável, o que pode ser atribuído 

a sua produção ter se estendido até fevereiro, o que aumentou o período de colheita 

e, consequentemente, o número de frutas colhidas. Os dados obtidos são superiores 

aos observados por Ceccato et al. (2013)  e Alves (2015)  em cultivo em substrato, 

com médias entre 16 e 29 frutas por planta, utilizando as cultivares Portola e 

Monterey. E, no caso da cultivar Camarosa, semelhante ao valor de 34,3 frutas 

observado por Portela et al. (2012a) em sistema hidropônico.  

O tamanho da fruta, representado pela massa média, é um dos aspectos 

importantes levados em conta nos programas de seleção de cultivares de morango, 

já que aquelas que possuem tamanho maior são mais valorizadas no mercado in 

natura (BRAGA, 2002). Está diretamente relacionado a fatores genéticos e a sua 

interação com o ambiente (RADIN et al., 2011). Segundo Conti et al. (2002), frutos 

grandes, além de tornarem a colheita e a embalagem um processo mais rápido, têm 

maior valor para o mercado consumidor, resultando em maiores ganhos ao produtor. 

Nesse aspecto, ‘Portola’ destacou-se entre as cultivares de dia neutro, não diferindo 

estatisticamente de ‘Aromas’. Entre as cultivares de dia curto, Ventana apresentou 

massa média semelhante a de ‘Portola’ e ‘Aromas’, porém não diferiu de ‘Camarosa’ 
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e ‘Palomar’ (tabela 2). Radin et al. (2011), em cultivo em substrato, obtiveram padrão 

de respostas semelhantes aos aqui observados para as cultivares Aromas (14,0 g) e 

Camarosa (11,0 g). Já, Camargo et al. (2010), em cultivo orgânico, obtiveram frutas 

de tamanho médio menor ao observado nesta pesquisa para ‘Aromas’ (8,0 g) e 

semelhante ao observado para Ventana (13,0 g). 

Os estudos realizados com cultivares de morangueiro, no que diz respeito ao 

teor de sólidos solúveis (SS), indicam que os teores variam com a própria cultivar, o 

estádio de maturação e o clima (KLUGE et al., 2002). Quanto mais elevado os 

teores de SS, mais madura e mais doce é a amostra. Para esta variável, não se 

distingue diferenças marcantes relacionadas aos dois grupos de cultivares (tabela 

2). Observa-se que a cultivar de dia neutro Aromas e a de dia curto Ventana 

apresentaram os maiores valores de SS e não diferiram entre si. ‘Aromas’ foi 

superior às duas outras cultivares de dia neutro avaliadas e ‘Ventana’ não diferiu 

significativamente das demais cultivares de dia curto em estudo. O valor de 7,7ºBrix, 

obtido para a cultivar Aromas, foi superior aos valores entre 4,8 e 6,2ºBrix, obtidos 

por Andriolo et al. (2009) em cultivo em substrato, e semelhante ao valor de 7,6ºBrix, 

obtido por Antunes et al. (2010) em cultivo convencional. Já, o valor de 7,2º da 

cultivar Camarosa é inferior ao observado por Castro (2002) em cultivo orgânico 

(8,4ºBrix). 

Não obstante, independentemente da cultivar avaliada, as frutas 

apresentaram valores de SS próximos ou dentro da faixa de índice refratométrico 

(entre 7 e 10ºBrix) indicada como adequada para o morango (SOUSA E CURADO, 

2004). 

Já a acidez total titulável (ATT) representa o teor de ácidos orgânicos 

presentes na fruta e influenciam no sabor, odor, cor, estabilidade e manutenção da 

qualidade. Segundo Chittarra & Chitarra (2005), é desejável que as cultivares 

produzam frutos com teores de ATT abaixo de 0,8%. Entretanto, valores mais 

elevados podem indicar maior qualidade organoléptica. 

No presente estudo, as cultivares que apresentaram os menores teores de 

ATT (Tabela 2) foram Camarosa, Monterey e Palomar, com média de 0,8%. A 

cultivar Aromas apresentou os maiores valores, não diferindo das cultivares Ventana 

e Portola com média de 0,91 %. Os dados de ATT são superiores aos de Martins 

(2010), em cultivo orgânico, e os de Antunes et al. (2010) em cultivo no solo. 
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De acordo com Pinto et al. (2008), a relação SS/AT é mais representativa do que 

a medição isolada de açúcares e de acidez total titulável e permite melhor avaliar o 

sabor das frutas. Valores mais altos para a relação SS/AT conferem às frutas um 

melhor equilíbrio entre o sabor doce e o ácido, tornando-as mais atrativas ao 

consumidor. Neste experimento, todas as cultivares apresentaram uma baixa 

relação SS/AT, na faixa de 8,1 a 8,8, sendo que a cultivar Palomar apresentou a 

maior média, não diferindo das cultivares Camarosa e Monterey (tabela2). 

Normalmente, a faixa da relação SS/ATT para morangos varia entre 6 e 20, sendo o 

intervalo de 15 a 18 o preferido pelos consumidores. Já, a indústria, normalmente, 

inicia o processamento com valores entre 12 e 13 (VIÉGAS, 1991).  

Em relação à distribuição da colheita (tabela 3), o inicio da produção ocorreu em 

setembro para todas as cultivares, estendendo-se até dezembro para as cultivares 

de dia curto e até fevereiro para as cultivares de dia neutro.  

Nos meses de setembro e outubro, as cultivares não apresentaram diferenças 

entre si em relação à produtividade e ao número de frutas colhidas (tabela 3). 

Independentemente do grupo fotoperiódico das cultivares, observou-se a tendência 

de maior pico de produção em novembro. A partir de dezembro, houve a tendência 

de redução do número de frutas de todas as cultivares, sendo que ‘Aromas’ e 

‘Monterey’ não diferiram entre si. O que provoca a oscilação na distribuição da 

produção das cultivares é a fase da floração em que se encontram as plantas, sendo 

que em meados de novembro é que coincidem os maiores números de frutas 

obtidas a partir de flores primárias, secundárias e terciárias, aumentando a produção 

total de plantas. 

As cultivares de dia curto Ventana e Palomar apresentaram picos de produção 

entre outubro e novembro, enquanto que para ‘Camarosa’ este pico esteve 

centralizado no mês de novembro, coincidindo este mês como o de maior número de 

frutas colhidas para esta cultivar e também para ‘Palomar’ (tabela 3).  Já, para a 

cultivar Ventana, para a qual o número total de frutas colhidas foi mais baixo (tabela 

2), a distribuição da colheita foi mais uniforme, pois não se detectou diferenças 

estatísticas entre os meses de outubro, novembro e dezembro para esta variável 

(tabela 3). 

As três cultivares de dia neutro avaliadas também apresentaram picos de 

colheita em novembro, porém para a cultivar Portola a produtividade obtida em 

dezembro foi estatisticamente semelhante à do mês anterior (tabela 3). Em relação 



68 

 

ao número de frutas colhidas (tabela 3), ‘Portola’ apresentou uma distribuição mais 

uniforme entre os meses de outubro e dezembro. Já, ‘Monterey’ centralizou o maior 

número de frutas em novembro, enquanto para ‘Aromas’, não houve diferenças 

entre este e o mês de dezembro. As três cultivares de dia neutro continuaram 

produzindo nos meses de janeiro e fevereiro, nos quais não diferiram 

estatisticamente entre si em relação à produtividade e ao número de frutas colhidas. 

Observou-se que as cultivares de dia curto apresentaram uma queda de 

produção acentuada em dezembro e ausência de frutas colhidas nos meses de 

janeiro e fevereiro. A partir de dezembro, as produtividades obtidas com as 

cultivares de dia neutro foram significativamente superiores (tabela 3).  

Em relação à distribuição da colheita, é importante buscar cultivares que 

produzam nos meses de verão. Nos meses de janeiro e fevereiro, a cultivar Portola 

produziu 84 g planta-1, Aromas 75 g planta-1 e Monterey 82 g planta-1. Os resultados 

obtidos confirmam que o uso de cultivares de dia neutro representa uma alternativa 

para o período de entressafra da cultura, no qual o preço pago pelas frutas chega a 

ser 60% superior aos valores obtidos no período de safra (MARTINS, 2010).  

 Em relação à variação do tamanho das frutas, observa-se que para as 

cultivares Camarosa, Palomar e Monterey, a maior massa média foi obtida no mês 

de setembro, e para as demais cultivares nos meses de outubro e novembro (tabela 

3). Segundo Martins (2010), é nesses meses que se encontram as frutas originadas 

de flores primárias e secundárias das inflorescências, que por possuírem o maior 

número de aquênios apresentam maior tamanho. Nos meses subsequentes, a 

média vai diminuindo devido às frutas se originarem das flores terciárias e 

quaternárias, que possuem menor número de pistilos e, consequentemente, menor 

numero de aquênios. E também, pelo fato das plantas já estarem esgotadas pelo 

longo período de produção. Em janeiro e fevereiro não houve diferença entre as 

cultivares de dia neutro.  

 Entre todas cultivares, ‘Monterey’ foi a que apresentou maior uniformidade de 

massa média das frutas, pois não houve diferenças significativas para esta variável 

entre os meses de colheita (tabela 3). Quanto às duas outras cultivares de dia 

neutro, ‘Aromas’ apresentou tendência de redução do tamanho das frutas a partir de 

dezembro e ‘Portola’, além de ter produzido frutas de menor tamanho em setembro, 

voltou a apresentar redução desta variável a partir de janeiro (tabela 3) 
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Em relação às três cultivares de dia curto, ocorreram variações na massa 

média das frutas em grau semelhante, variando somente quanto ao mês de menor 

valor, que foi em setembro, outubro e dezembro, respectivamente para ‘Ventana’, 

‘Camarosa’ e ‘Palomar’ (tabela 3).  

A análise global dos resultados indica que a maior produção de frutas (tabela 

2) não veio associada ao maior crescimento da parte vegetativa da planta (tabela 1). 

Alguns autores relatam que, para o morangueiro, as frutas são os maiores drenos de 

fotoassimilados das plantas (STRASSBURGER et al, 2011; PORTELA et al.; 2012a; 

2012b). Entretanto, nesta pesquisa isso somente foi confirmado para as cultivares 

de dia neutro (tabela 1). As condições de elevados fotoperíodo (gráfico 1A) e 

temperatura (gráfico 1B) do final da primavera e verão proporcionaram diminuição 

da diferenciação floral e, consequentemente, da produção (tabela 2), com aumento 

do crescimento vegetativo (tabela 1) e da emissão de estolões nas cultivares de dia 

curto (DUARTE FILHO et al., 1999; SANTOS, 2003). Isso ficou bastante evidente na 

presente pesquisa, em que o ciclo de cultivo foi desenvolvido entre agosto e 

fevereiro, com a maior parte da colheita ocorrendo em épocas de elevados 

fotoperíodo e temperatura no Rio Grande do Sul. 

Já, as cultivares de dia neutro florescem independente do fotoperíodo, sendo 

que com temperaturas abaixo dos 28ºC há o retardamento do aparecimento de 

estolões, prorrogando o ciclo produtivo da planta durante o verão (SANTOS, 2003). 

Isso foi confirmado no presente trabalho através dos resultados referentes ao maior 

crescimento reprodutivo (tabela 1) e, consequentemente, à maior produtividade 

(tabela 2) e prolongamento da colheita (tabela 3) das cultivares de dia neutro. 

Entretanto, apesar das cultivares de dia neutro apresentarem maior tolerância às 

altas temperaturas para o florescimento, as elevadas temperaturas ocorrentes nos 

meses de verão no interior da estufa (médias das máximas entre 34 e 360C; figura 

1A) também exerceram efeito negativo sobre a diferenciação floral destas cultivares, 

com diminuição acentuada da produtividade nos meses de janeiro e fevereiro (tabela 

3). Porém, isso ocorreu em menor intensidade do que foi observado para as 

cultivares de dia curto. 
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Conclusões 

Considerando as condições em que o trabalho foi realizado, pode-se concluir 

que: 

 As cultivares de dia neutro tem maior crescimento reprodutivo e 

produtividade, com prolongamento da colheita durante os meses de janeiro e 

fevereiro, em relação às cultivares de dia curto, as quais não apresentam 

frutificação nestes meses;  

 As cultivares de dia neutro Portola, Aromas e Monterey apresentam 

produtividades similares. Entre as cultivares de dia curto, ‘Camarosa’ é mais 

produtiva, seguida de ‘Ventana’ e ‘Palomar. O pico da colheita das cultivares 

de dia neutro é em novembro e das cultivares de dia curto em outubro e 

novembro; 

 Considerando os atributos de qualidade das frutas, destacam-se ‘Portola” e 

‘Ventana’ pela maior massa média. Em relação à concentração de açúcares e 

acidez, destacam-se ‘Aromas’ e ‘Ventana”. Já, ‘Monterey’ apresenta maior 

uniformidade de tamanho das frutas; 

 Assim, as três cultivares de dia neutro avaliadas representam boas opções 

para o cultivo em casca de arroz carbonizada, com coleta e reutilização da 

solução nutritiva drenada, e colheita na época de entressafra na região de 

Pelotas/RS. 

 

Agradecimentos 

 

 À CAPES, ao CNPq e à FAPESC pelo apoio financeiro. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALVES, M.C. Densidade de plantio e conservação pós-colheita de cultivares de 

morangueiro em sistema de produção fora do solo. 2015. 85f. Dissertação 

(Mestrado em Fruticultura)-Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade 

Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.  

 



71 

 

ANDRIOLO J.L; JANISCH D.I; SHIMITT O.J; VAZ M.A.B; CARDOSO F.L; ERPEN L. 

Concentração da solução nutritiva no crescimento da planta, na produtividade e na 

qualidade de frutos do morangueiro. Ciência Rural, v.39, p.684-690. 2009.  

 

ANDRIOLO, J. L.; BONINI, J. V.; BOEMO, M. P. Acumulação de matéria seca e 

rendimento de frutos de morangueiro cultivado em substrato com diferentes 

soluções nutritivas. Horticultura Brasileira, v. 20, n. 1, p. 24-27, 2002. 

 

ANTUNES, L. E. C.; RISTOW, N. C.; KROLOW, A. C. R.; CARPENEDO, S.; 

REISSER JÚNIOR, C. Yield and quality of strawberry cultivars. Horticultura 

Brasileira, Brasília, v. 28 n. 2 p. 222-226, 2010. 

 

BENINCASA, M.M.P. Análise de crescimento de plantas (noções básicas). 

Jaboticabal: Funep, 2003. 41p. 

BRAGA, K. S. M. Estudo de agentes polinizadores em cultura de morango 

(Fragaria x ananassa Duchesne – Rosaceae). 2002. Tese (Doutorado em 

Ecologia) – Curso de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

 

BRUGNARA, E. C.; COLLI, M. P.; NESELLO, R.; VERONA, L. A. F.; 

SCHWENGBER, J. E.; ANTUNES, L. E. C. Avaliação de cultivares de morango para 

produção orgânica no oeste de Santa Catarina. In: Congresso Brasileiro de 

Agroecologia, 7, 2011, Fortaleza. Anais... Fortaleza, dez. 2011. Acesso em 30 de 

jun. de 2015. 

 

CAMARGO, L. K. P.; RESENDE, J. T. V.; GALVÃO, A. G.; CAMARGO, C. K.; 

BAIER, J. E. Desempenho produtivo e massa média de frutos de morangueiro 

obtidos de diferentes sistemas de cultivo. Ambiência, Guarapuava, v.6 n.2 p.281 – 

288, 2010. 

CARVALHO, S. F. de; COCCO, C.; PICOLOTTO, L.; FERREIRA, L. V.; 

GONÇALVES, M. A.; ANTUNES, L. E. C. Produtividade de cultivares de 

morangueiro de dia neutro na região de Pelotas-RS. In: Encontro de Pós-Graduação 



72 

 

UFPel, 13, 2011, Pelotas. Anais... Pelotas, nov. 2011. 

http://www.ufpel.edu.br/enpos/2011/anais/ca.htm. Acesso em 28 jun. 2015. 

CASTRO, R.L. Diversidade genética, adaptabilidade e estabilidade do 

morangueiro (fragaria X ananassa Duch.) em cultivo orgânico. 2002. 145f.  Tese 

(Doutorado em genética e melhoramento). Curso de pós-graduação em genética e 

melhoramento, Universidade federal de viçosa.Viçosa, 2002.  

 

CECATTO, A. P.; CALVETE, E. O.; NIENOW, A. A.; COSTA, R. C. DA; 

MENDONÇA, H. F. C.; PAZZINATO, A. C.Culture systems in the production and 

quality of strawberry cultivars. Acta Scientiarum. v. 36, n. 2, 2013. 

CHALLA, H.; HEUVELINK, E. Economic evaluation of crop photosynthesis. Acta 

Horticulture, v. 328, p. 219-228, 1993. 

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: 

fisiologia e manuseio. 2ed. Lavras: UFLA, 783 p., 2005. 

COCCO, C.; GONÇALVES, M. A.; FERREIRA, L. V.; VIGNOLO, G. K.; CARVALHO, 

S. F. de; ANTUNES, L. E. C. Produção de cultivares de morangueiro de dias-curtos 

na região de Pelotas-RS. In: Encontro de Pós-Graduação UFPel, 13, 2011, Pelotas. 

Anais. Pelotas, nov. 2011. Disponível em: 

http://www.ufpel.edu.br/enpos/2011/anais/ca.htm. Acesso em 28 jun. 2015. 

CONTI, J. H.; MINAMI, K.; TAVARES, F. C. A. Comparação de caracteres 

morfológicos e agronômicos com moleculares em morangueiros cultivados no Brasil. 

Horticultura Brasileira, n. 20, p. 419-423, 2002.  

DIAS, M.S.C; SILVA, J.J.C; PACHECO, D.D; RIOS, S.A; LANZA, F.E. Produção de 

morangos em regiões não tradicionais. Informe Agropecuário, v. 28, p 24-33. 2007.  

 

DUARTE FILHO, J; CUNHA, R.J.P; ALVARENGA, D.A. Aspectos do florescimento e 

técnicas empregadas objetivando a produção precoce em morangueiros. Informe 

Agropecuário, v. 20, n.198, p.30-35. 1999.  

 

EMATER/ASCAR/RS. Associação Riograndense de Empreendimentos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, 2013. 

http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Cecatto%2C+A.+P.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Calvete%2C+E.+O.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Nienow%2C+A.+A.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Costa%2C+R.+C.+da%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Mendon%C3%A7a%2C+H.+F.+C.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Pazzinato%2C+A.+C.%22


73 

 

KLUGE, R. A.; NACHTIGAL, J. C.; FACHINELLO, J. C.; BILHALVA, A. B. Fisiologia 

e manejo pós colheita de frutas de clima temperado. Campinas, 214 p., 2002. 

MARTINS, D.S. Produção e qualidade de frutas de diferentes cultivares de 

morangueiro em sistema de produção de base ecológica. 2010. 88f. Dissertação 

(Mestrado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar). Curso de Pós- Graduação 

em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2010. 

 

MEDEIROS, C.A; STRASSBURGER, A.S; ANTUNES, L.E.C. Avaliação de 

substratos constituídos de casca de arroz no cultivo sem solo do morangueiro. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE HORTICULTURA, 48. Resumos. Maringá. ABH 

(CD-ROM). 2008.  

 

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo: 

T.A.Queiroz. 1995, p.128.  

 

PINTO, M. S.; LAJOLO, F. M.; GENOVESE, M. I. Bioactive compounds and 

quantification of total ellagic acid in strawberries (Fragaria x ananassa Duch.). Food 

Chemistry, v. 107, p. 1629–1635, 2008. 

 

PORTELA, I. P.; PEIL, R. M. N.; RODRIGUES, S.; CARINI, F. Densidade de plantio, 

crescimento, produtividade e qualidade das frutas de morangueiro ‘Camino Real’ em 

hidroponia. Revista Brasileira de Fruticultura. v.34, n.3, p. 792-798, 2012. 

PORTELA, I.P; PEIL, R.M.N; ROMBALDI, C.V. Efeito da concentração de nutrientes 

no crescimento, produtividade e qualidade de morangos em hidroponia. Horticultura 

Brasileira, v. 30, p.266-273. 2012.  

 

 RADIN, B; LISBOA, B,B; WITTER, S; BARNI, V; REISSER JUNIOR, C; 

MATZENAUER, R; FERMINO, M.H. Desempenho de quatro cultivares de 

morangueiro em duas regiões ecoclimáticas do Rio Grande do Sul. Horticultura 

Brasileira, v. 29, p. 287-291. 2011. 



74 

 

SANTOS, A. M.; MEDEIROS, A. R. M. (eds). Morango Produção. Frutas do Brasil, 

40 ed. EMBRAPA CT. 2003. 81p. 

SONNEVELD C; STRAVER N. Nutrient solution for vegetebles and flowers 

grown in water or substrates. 10th ed. The Netherlands, proefstation voor 

Tuinbouw onder Glas Te Naaldwijk. 45p. (Series: Voedingsoplossingen 

Glastuinbouw, n8). 1994. 

SOUSA, M.B.; CURADO, T. 2004. Morangueiro: Qualidade do fruto. AGRO 193. 

“Tecnologia de produção integrada no morangueiro visando a expansão da 

cultura e a reconquista do mercado”. INIAP-EAN/DPA (folheto). 

STRASSBURGER, A. S.; PEIL, R. M. N.; SCWENGBER, J. E.; MEDEIROS, C. A. B.; 

MARTINS, D. S. Crescimento do morangueiro: influência da cultivar e da posição da 

planta no canteiro. Ciência Rural, Santa Maria, v.41, n.2, p.223-226, 2011. 

STRASSBURGER, A. S.; PEIL; R. M. N.; SCHWENGBER, J. E.; MEDEIROS, C. A. 

B.; MARTINS, D. S.; SILVA, J. B. Crescimento e produtividade de cultivares de 

morangueiro de “dia neutro” em diferentes densidades de plantio em sistema de 

cultivo orgânico. Bragantia, Campinas, v. 69, n. 3, p. 623-630, 2010.  

 

VIÉGAS, F. C. P. A citricultura brasileira, 2 ed. Campinas: Cargil, 1991. 

 

ZORZETO, T.Q. Caracterização física e química de substratos para plantas e 

sua avaliação no rendimento do morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.). 

2011. 96f. Dissertação. (Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical)- Instituto 

Agronômico. Campinas, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Tabela 1- Produção e partição de massa seca e índice de área foliar de diferentes 

cultivares de morangueiro em sistema “fechado” de cultivo em substrato de casca de 

arroz carbonizada. UFPEL, Pelotas, 2012/2013.  

Cultivar Produção de massa seca 
(g. planta

-1
) 

Partição de massa seca 
(%)  

IAF 
(m

2
 m

-2
) 

Vegetativa Frutas 
Vegetativa/ 

Planta 
Frutas/ 
Planta 

Portola
1
  

 
27,1 b

2 
54,5 a 33,0 c 67,0 a 0,79b 

Aromas  
 

38,1 b 53,7 a 41,6 c 58,4 a 0,97b 

Monterey  
 

28,3 b 48,1  a 37,0 c 63,0 a 0,83b 

Camarosa  
 

47,4 b 36,0 b 58,3 b 41,7 b 1,35ab 

Ventana  
 

82,1 a   29,3 bc 73,7 a 26,3 c 2,10a 

Palomar   57,0 ab    27,2 c   67,7 ab   32,3 bc 1,58b 

CV (%)  22,8 5,9 8,1 8,6 25,2 
1Cultivares de dia neutro: Portola, Aromas e Monterey; cultivares de dia curto: Camarosa, Ventana e Palomar. 2Médias 

seguidas por   letras idênticas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p 0,05). 

Tabela 2- Produção por planta, produtividade, número, massa média, sólidos 

solúveis totais (SS), acidez total titulável (ATT) e relação SS/ATT de frutas de 

diferentes cultivares de morangueiro em sistema “fechado” de cultivo em substrato 

de casca de arroz carbonizada. UFPEL, Pelotas, 2012/2013. 

Cultivar Produção 

(g. planta
-1

) 

Produtividade 

 (t ha
-1

) 

Número 
de Frutas 

(planta
-1

) 

Massa 
Média 

(g fruta
-1

) 

 

SS 
(ºBRIX) 

ATT 
(%) 

SS/A
TT 

Portola
1 

619,2a
2 

57,0a 36,6 ab 17,2a 7,3b 0,90a 8,1b 

Aromas 610,2a 56,1a 46,3a 13,3 ab 7,7a 0,90a 8,2b 

Monterey 547,1a 50,3a 47,0a 11,7b 6,9 c 0,80c 8,6a 

Camarosa 408,7b 37,6b 38,3ab 10,7b 7,2 bc 0,80b 8,4ab 

Ventana 333,8bc 30,7bc 25,0b 14,0ab 7,4 ab 0,91a 8,1b 

Palomar 309,3c 28,5c 34,3ab 9,30b 7,1bc 0,80c 8,8a 

CV(%) 5,9 5,7 14,6 15,4 0,82 1,08 2,15 

1Cultivares de dia neutro: Portola, Aromas e Monterey; cultivares de dia curto: Camarosa, Ventana e Palomar. 2Médias 

seguidas por letras idênticas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p 0,0 
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Tabela 3- Variação da produtividade, do número e da massa média de frutas ao 

longo dos meses de colheita de diferentes cultivares de morangueiro produzidas em 

sistema “fechado” de cultivo em substrato de casca de arroz carbonizada. UFPEL, 

Pelotas, 2012/2013. 

 Produtividade (g planta
-1

) 

Cultivar Setembro/12 Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12 Janeiro/13 Fevereiro/13 

Aromas
1 

35,0Ca
2 

130,0Ba 220,0Aa 150,0Bab 50,0Ca 25,0Ca 

Portola 30,0Ca 130,0Ba 210,0Aab 165,0ABa 44,0Ca 40,0Ca 

Monterey 28,0Da 120,0Ba 207,0Aabc 110,0BCabc 50,0CDa 32,0Da 

Camarosa 40,0 BCa 95,0Ba 180,0Aabc 93,0Bbc 0Ca 0Ca 

Ventana 20,0CDa 110,0ABa 133,0Ac 70,0BCc 0Da  0Da 

Palomar 32,0BCa 90,0ABa 140,0Abc 47,0BCc 0Ca 0Ca 

CV(%) = 35,4 

 Número de frutas por planta 

Cultivar Setembro/12 Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12 Janeiro/13 Fevereiro/13 

Aromas
1 

3Ca                                 
 

8Ba 15Aa 13Aa 5BCa 2Ca 

Portola 3Ba 7ABa 10Ab 9Aabc 4Bab 4Ba 

Monterey 2,3Ca 10Ba 16Aa 10Bab 4Cab 3Ca 

Camarosa 3Ca 10Ba 15Aa 9Babc 0Cb 0Ca 

Ventana 2BCa 8,6Aa 9Ab 5ABc 0Cb 0Ca 

Palomar 3CDa 9Ba 16Aa 7BCbc 0db 0Da 

CV(%) = 35,4 

 Massa média de frutas (g planta
-1

) 

Cultivar Setembro/12 Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12 Janeiro/13 Fevereiro/13 

Aromas 15,0ABa 16,2Aab 14,7ABbc 11,6 BCbc 10,0Ca 12,5ABCa 

Portola 9,0Bc 19,1Aa 21,1Aa 18,2Aa 11,1Ba 9,9Ba 

Monterey 14,0Aab 11,6Ac 13,1Abc 10,8Abc 12,6Aa 11,0Aa 

Camarosa 13,6 Aa 9,4 Bc 11,7ABcd 10,4ABcd 0Cb 0Cb 

Ventana 9,7Bc 12,7ABbc 15,5Ab 14,2Ab 0Cb  0Cb 

Palomar 10,6Abc 9,2ABc 8,5ABd 6.8Bd 0Cb 0Cb 

CV(%) = 14,9 

1 Cultivares de dia neutro: Portola, Aromas e Monterey; cultivares de dia curto: Camarosa, Ventana e Palomar. 2Médias 

seguidas por letras idênticas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna para cada variável, não diferem entre si  pelo teste 

de Tukey (p 0,05). 
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Gráfico 1: Variação do fotoperíodo (A) e médias mensais de temperaturas mínimas, 

máximas e médias no interior de estufa plástica (B) durante o período de realização 

de experimento com diferentes cultivares de morangueiro em sistema “fechado” de 

cultivo em substrato de casca de arroz carbonizada. UFPEL, Pelotas, 2012/2013.  
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Conclusões Finais  

De acordo com os resultados obtidos e nas condições dos sistemas de cultivo 

sem solo empregados, pode-se concluir que: 

Em relação ao experimento realizado com diferentes sistemas de cultivo sem 

solo para a cultivar de dia neutro Albion: 

1. O sistema NFT e o cultivo em substrato de casca de arroz carbonizada 

promovem o crescimento e a produtividade das frutas. O sistema com casca 

de arroz carbonizada aumenta também o crescimento vegetativo das plantas, 

o que eleva o peso médio das frutas; 

2. Os sistemas de cultivo estudados não alteram a qualidade das frutas no que 

se refere à concentração de açúcares e à acidez; 

3. Assim, os sistemas NFT e com substrato de casca de arroz carbonizada são 

os que apresentam maior potencial para a cultura do morangueiro com 

solução nutritiva recirculante.  

 

Em relação ao experimento realizado com diferentes cultivares de ”dia curto” e de 

“dia neutro”.  

1. As cultivares de dia neutro tem maior crescimento reprodutivo e 

produtividade, com prolongamento da colheita durante os meses de janeiro e 

fevereiro, em relação às cultivares de dia curto, as quais não apresentam 

frutificação nestes meses;  

2. As cultivares de dia neutro Portola, Aromas e Monterey apresentam 

produtividades similares. Entre as cultivares de dia curto, ‘Camarosa’ é mais 

produtiva, seguida de ‘Ventana’ e ‘Palomar. O pico da colheita das cultivares 

de dia neutro é em novembro e das cultivares de dia curto em outubro e 

novembro; 

3. Considerando os atributos de qualidade das frutas, destacam-se ‘Portola” e 

‘Ventana’ pela maior massa média. Em relação à concentração de açúcares e 

acidez, destacam-se ‘Aromas’ e ‘Ventana”. Já, ‘Monterey’ apresenta maior 

uniformidade de tamanho das frutas; 

4. Assim, as três cultivares de dia neutro avaliadas representam boas opções 

para o cultivo no sistema empregado e colheita na entressafra na região de 

Pelotas/RS. 



79 

 

Referências  

ALVES, M.C. Densidade de plantio e conservação pós-colheita de cultivares de 
morangueiro em sistema de produção fora do solo. 2015. 85f. Dissertação 
(Mestrado em Fruticultura)-Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.  
 
 
ANDRIOLO, J.L; JANISCH, D.I; SHIMITT, O.J; VAZ, M.A.B; CARDOSO, F.L; 
ERPEN, L. Concentração da solução nutritiva no crescimento da planta, na 
produtividade e na qualidade de frutos do morangueiro. Ciência Rural, v.39, p.684-
690. 2009.  
 
 
ANDRIOLO, J. L.; BONINI, J. V.; BOEMO, M. P. Acumulação de matéria seca e 
rendimento de frutos de morangueiro cultivado em substrato com diferentes 
soluções nutritivas. Horticultura Brasileira, v. 20, n. 1, p. 24-27, 2002. 
 
 
ANTUNES, L.E.C; VIGNOLO, G.K; GONÇALVES, M.A. Morango mostra tendência 
de crescimento de mercado. In: Campo & Negócios, Anuário HF p.54-57, 2014. 

ANTUNES, L. E. C.; RISTOW, N. C.; KROLOW, A. C. R.; CARPENEDO, S.; 
REISSER JÚNIOR, C. Yield and quality of strawberry cultivars. Horticultura 
Brasileira, Brasília, v. 28 n. 2 p. 222-226, 2010. 
 
 
BENINCASA, M.M.P. Análise de crescimento de plantas (noções básicas). 
Jaboticabal: Funep, 2003. 41p. 

 

BRAGA, K. S. M. Estudo de agentes polinizadores em cultura de morango 
(Fragaria x ananassa Duchesne – Rosaceae). 2002. Tese (Doutorado em 
Ecologia) – Curso de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
 
 
BRUGNARA, E. C.; COLLI, M. P.; NESELLO, R.; VERONA, L. A. F.; 
SCHWENGBER, J. E.; ANTUNES, L. E. C. Avaliação de cultivares de morango para 
produção orgânica no oeste de Santa Catarina. In: Congresso Brasileiro de 
Agroecologia, 7, 2011, Fortaleza. Anais... Fortaleza, dez. 2011. Acesso em 30 de 
jun. de 2015. 
 
 
CAMARGO, L. K. P.; RESENDE, J. T. V.; GALVÃO, A. G.; CAMARGO, C. K.; 
BAIER, J. E. Desempenho produtivo e massa média de frutos de morangueiro 
obtidos de diferentes sistemas de cultivo. Ambiência, Guarapuava, v.6 n.2 p.281 – 
288, 2010. 

 



80 

 

CARVALHO, S. F. de; COCCO, C.; PICOLOTTO, L.; FERREIRA, L. V.; 
GONÇALVES, M. A.; ANTUNES, L. E. C. Produtividade de cultivares de 
morangueiro de dia neutro na região de Pelotas-RS. In: Encontro de Pós-Graduação 
UFPel, 13, 2011, Pelotas. Anais... Pelotas, nov. 2011. 
http://www.ufpel.edu.br/enpos/2011/anais/ca.htm. Acesso em 28 jun. 2015. 

 
CASTRO, R.L. Diversidade genética, adaptabilidade e estabilidade do 
morangueiro (fragaria X ananassa Duch.) em cultivo orgânico. 2002. 145f.  Tese 
(Doutorado em genética e melhoramento). Curso de pós-graduação em genética e 
melhoramento, Universidade federal de viçosa.Viçosa, 2002.  
 
 
CECATTO, A. P.; CALVETE, E. O.; NIENOW, A. A.; COSTA, R. C. DA; 
MENDONÇA, H. F. C.; PAZZINATO, A. C.Culture systems in the production and 
quality of strawberry cultivars. Acta Scientiarum. v. 36, n. 2, 2013. 

 

CHALLA, H.; HEUVELINK, E. Economic evaluation of crop photosynthesis. Acta 
Horticulture, v. 328, p. 219-228, 1993. 

 

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e 
manuseio. 2ed. Lavras: UFLA, 783 p., 2005. 

 

COCCO, C.; GONÇALVES, M. A.; FERREIRA, L. V.; VIGNOLO, G. K.; CARVALHO, 
S. F. de; ANTUNES, L. E. C. Produção de cultivares de morangueiro de dias-curtos 
na região de Pelotas-RS. In: Encontro de Pós-Graduação UFPel, 13, 2011, Pelotas. 
Anais. Pelotas, nov. 2011. Disponível em: 
http://www.ufpel.edu.br/enpos/2011/anais/ca.htm. Acesso em 28 jun. 2015. 

 

CONTI, J. H.; MINAMI, K.; TAVARES, F. C. A. Comparação de caracteres 
morfológicos e agronômicos com moleculares em morangueiros cultivados no Brasil. 
Horticultura Brasileira, n. 20, p. 419-423, 2002.  

 

COOPER AJ. Rapid crop turn-round is possible with experimental nutrient film 
technique. Grower, 79: 1048-1052. 1973. 

 

COPETTI, C. Atividade antioxidante in vitro e compostos fenólicos em 
morangos (Fragaria x ananassa Duch): influência da cultivar, sistema de 
cultivo e período de colheita. 2010. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos 
Alimentos). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 

 

http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Cecatto%2C+A.+P.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Calvete%2C+E.+O.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Nienow%2C+A.+A.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Costa%2C+R.+C.+da%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Mendon%C3%A7a%2C+H.+F.+C.%22
http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Pazzinato%2C+A.+C.%22


81 

 

COSTA, R. C. Ecofisiologia, rendimento e qualidade de morangueiro de dias 
neutros cv. albion em diferentes substratos. 2012. 150f. Tese (Doutorado em 
Agronomia)-Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012. 

 

DIAS, M.S.C; SILVA, J.J.C; PACHECO, D.D; RIOS, S.A; LANZA, F.E. Produção de 
morangos em regiões não tradicionais. Informe Agropecuário, v. 28, p 24-33. 2007.  
DUARTE FILHO, J; CUNHA, R.J.P; ALVARENGA, D.A. Aspectos do florescimento e 
técnicas empregadas objetivando a produção precoce em morangueiros. Informe 
Agropecuário, v. 20, n.198, p.30-35. 1999. 
 
 
DUARTE, T. S.; PEIL, R. M. N. Relações fonte: dreno e crescimento vegetativo do 
meloeiro. Horticultura Brasileira, v. 28, n. 03, p. 271-276, 2010.  
 
 
EMATER/ASCAR/RS.Associação Riograndense de Empreendimentos de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, 2013. 

 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations.FAOSTAT database, 
2012. Disponível em http://faostat.fao.org/. Acesso em 10 de jun. 2014. 

 

FERNANDES JÚNIOR, F. Produção do morangueiro em solo, hidroponia nft e 
colunas verticais com substrato. 2001. 98f. Dissertação de Mestrado. Instituto 
Agronômico. São Paulo. 2001. 

 

FURLANI, P.R.; FERNANDEZ JÚNIOR, F. Cultivo hidropônico de morango em 
ambiente protegido. In: SIMPÓSIO NACIONAL DO MORANGO & ENCONTRO DE 
PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL, 2., 2004, Pelotas. 
Anais... Pelotas: Corrêa Antunez, L.E. et al., (eds.). EMBRAPA, 2004. p.102-115. 
(Documentos 124). 

 

GALINA, J; ILHA, L.L. H; PAGNONCELLI, J. Cultivo orgânico do morangueiro em 
substrato. Cadernos de Agroecologia.  V. 8, 2013. 
 
 
GIMENEZ, G; ANDRIOLO, J.L; GODOI, R. Cultivo sem solo do morangueiro. 
Ciência Rural, v.38, p.273-279. 2008.  
 
 
GODOI, R.S; ANDRIOLO, J.L; FRANQUÉZ, G.G; JÄNISCH, D.I; CARDOSO, F.L; 
VAZ, M.A.B. Produção e qualidade do morangueiro em sistemas fechados de cultivo 
sem solo com emprego de substratos. Ciência Rural, v. 39, p. 684-690, 2009. 

http://faostat.fao.org/


82 

 

GODOI, R.S. Produtividade e qualidade do morangueiro em sistemas fechados 
de cultivo sem solo. 2008. 55f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Agronomia. UFSM, Santa Maria. 2008. 

 

JUNIOR FERNANDES, F; FURLANI, P.R; RIBEIRO, I; CARVALHO, C. 2002. 
Produção de frutos e estolhos de morangueiro em diferentes sistemas de cultivo em 
ambiente protegido. Bragantia,  v.61, n. 1 p.25-34.  

 

KLUGE, R. A; NACHTIGAL, J. C.; FACHINELLO, J. C; BILHALVA, A. B. Fisiologia e 
manejo pós colheita de frutas de clima temperado. Campinas, 214 p., 2002. 

 

MARTINS, D.S. Produção e qualidade de frutas de diferentes cultivares de 
morangueiro em sistema de produção de base ecológica. 2010. 88f. Dissertação 
(Mestrado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar). Curso de Pós- Graduação 
em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2010. 
 
 
MEDEIROS, C.A; STRASSBURGER, A.S; ANTUNES, L.E.C. Avaliação de 
substratos constituídos de casca de arroz no cultivo sem solo do morangueiro. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE HORTICULTURA, 48. Resumos. Maringá. ABH 
(CD-ROM). 2008.  
 
 
MELO, G.W; VANIN, B; BRUNETTO, G; ADAMES, M; BASSO A; CASALI, A.V. 
2010. Avaliação do comportamento produtivo do morangueiro em diferentes 
substratos. Disponível em http://www.fertbio2010.com/ B Radin et al. Hortic. bras., v. 
29, n. 3, jul.- set. 2011 291 TRABALHOS/679.pdf. Acessado em 20 de novembro de 
2014. 

 

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo: 
T.A.Queiroz. 1995, p.128.  
 
 
MIRANDA, F.R; SILVA, V. B; SANTOS, F.S; ROSSETI, A.G; SILVA, C.F.B. 
Production of strawberry cultivars in closed hydroponic systems and coconut fibre 
substrate. Revista Ciência Agronômica, v.45, p. 833-841, 2014.  

 

PEIL, R.M.N; ALBUQUERQUE NETO, A.A.R; ROMBALDI, C.V. Densidade de 
plantio e genótipos de tomateiro cereja em sistema fechado de cultivo em substrato. 
Horticultura Brasileira, v. 32, p. 234-240, 2014. 
 



83 

 

PINTO, M. S.; LAJOLO, F. M.; GENOVESE, M. I. Bioactive compounds and 
quantification of total ellagic acid in strawberries (Fragaria x ananassa Duch.). Food 
Chemistry, v. 107, p. 1629–1635, 2008. 
 
 
PORTELA, I. P.; PEIL, R. M. N.; RODRIGUES, S.; CARINI, F. Densidade de plantio, 
crescimento, produtividade e qualidade das frutas de morangueiro ‘Camino Real’ em 
hidroponia. Revista Brasileira de Fruticultura. v.34, n.3, p. 792-798, 2012. 

 

PORTELA, I.P; PEIL, R.M.N; ROMBALDI, C.V. Efeito da concentração de nutrientes 
no crescimento, produtividade e qualidade de morangos em hidroponia. Horticultura 
Brasileira, v. 30, p.266-273. 2012.  
 
 
RADIN, B; LISBOA, B,B; WITTER, S; BARNI, V; REISSER JUNIOR, C; 
MATZENAUER, R; FERMINO, M.H. Desempenho de quatro cultivares de 
morangueiro em duas regiões ecoclimáticas do Rio Grande do Sul. Horticultura 
Brasileira, v. 29, p. 287-291. 2011. 

 

ROSA, D.S.B. Número de hastes para o cultivo do tomateiro grape em 
substrato de casca de arroz e sistema fechado. 2015. 126f. Dissertação 
(Mestrado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar). Curso de Pós- Graduação 
em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2015.  
 
 
SANTOS, A. M.; MEDEIROS, A. R. M. (eds). Morango Produção. Frutas do Brasil, 
40 ed. EMBRAPA CT. 2003. 81p. 

 

SONNEVELD, C; STRAVER, N. Nutrient solution for vegetebles and flowers 
grown in water or substrates. 10th ed. The Netherlands, proefstation voor 
Tuinbouw onder Glas Te Naaldwijk. 45p. (Series: Voedingsoplossingen 
Glastuinbouw, n8). 1994. 

 

SOUSA, M.B.; CURADO, T. 2004. Morangueiro: Qualidade do fruto. AGRO 193. 
“Tecnologia de produção integrada no morangueiro visando a expansão da 
cultura e a reconquista do mercado”. INIAP-EAN/DPA (folheto). 

 

STRASSBURGER, A. S.; PEIL, R. M. N.; SCWENGBER, J. E.; MEDEIROS, C. A. B.; 
MARTINS, D. S. Crescimento do morangueiro: influência da cultivar e da posição da 
planta no canteiro. Ciência Rural, Santa Maria, v.41, n.2, p.223-226, 2011. 



84 

 

STRASSBURGER, A. S.; PEIL; R. M. N.; SCHWENGBER, J. E.; MEDEIROS, C. A. 
B.; MARTINS, D. S.; SILVA, J. B. Crescimento e produtividade de cultivares de 
morangueiro de “dia neutro” em diferentes densidades de plantio em sistema de 
cultivo orgânico. Bragantia, Campinas, v. 69, n. 3, p. 623-630, 2010.  
 
VIÉGAS, F. C. P. A citricultura brasileira, 2 ed. Campinas: Cargil, 1991. 

ZORZETO, T.Q. Caracterização física e química de substratos para plantas e 
sua avaliação no rendimento do morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.). 
2011. 96f. Dissertação. (Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical)- Instituto 
Agronômico. Campinas, 2011. 


