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Resumo  

 Com o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento dos métodos de 

produção de morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) em substrato, realizou-se um 

estudo com duas cultivares ‘San Andreas’ e ‘Diamante’ em substrato de fibra de coco em 

vasos de esferovite numa estufa do Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Beja. 

Utilizou-se a fertirrega para fornecer a solução nutritiva adequada à cultura. 

Analisaram-se os seguintes parâmetros: desenvolvimento das plantas, alguns estados 

fenológicos, produção comercializável e não comercializável, teor de sólidos solúveis 

totais, firmeza, diâmetro longitudinal e transversal e peso médio dos frutos. 

Registou ainda o número de dias de conservação dos frutos em frigorifico. 

Observaram-se os seguintes resultados: a cultivar ‘San Andreas’ apresentou a 

maior produção comercializável (708,04 g/m2), frutos de maior calibre e com maior teor 

de sólidos solúveis totais, assim como maior tempo de vida útil durante o período da 

conservação. A cultivar ‘Diamante’ apresentou frutos com menor peso, mas com maior 

firmeza à colheita, verificando-se o valor médio de 0,76 kg/0,5 cm2. 

  

  

 

Palavras-chave: morangueiro, ‘San Andreas’, ‘Diamante’, fibra de coco, produção 

comercializável e não comercializável. 
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Abstract 

In order to contribute to a better understanding of the production methods of 

strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) in substrate, an experiment was carried out with 

two cultivars 'San Andreas' and 'Diamante' in coconut fiber substrate in Styrofoam study 

in a greenhouse at the Fruit and vegetable Center of the Higher Agricultural School of the 

Polytechnic Institute of Beja. 

Fertirrigation was used to provide a nutrient solution suitable for the crop. The 

following parameters were analyzed: plant development, some phenological states, 

produced and not marketable, soluble solids content, firmness, longitudinal and 

transverse diameter and average weight of the fruits. 

He also recorded the number of days the fruits were kept in the fridge. 

Observe the following results: the 'San Andreas' grow crops presented the highest 

marketable yield (708.04 g/m2), larger fruits with higher total soluble solids content, as 

well as longer shelf life during the conservation period. The cultivar 'Diamante' presented 

fruits with lower weight, more firmness at harvest, with an average value of 0.76 kg/0.5 

cm2. 

 

 

 

Keywords: strawberry, 'San Andreas', 'Diamante', coconut fiber, marketable and non-

marketable production. 
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1. Introdução 

 A produção de morangueiro em substrato vem aumentando nos últimos anos 

motivada pela necessidade de rotação da cultura quando a produção é feita no solo e 

ainda, devido à consciencialização dos produtores quanto ao risco do uso excessivo de 

produtos químicos, sendo esse o principal problema enfrentado por este sistema de 

produção (Bortolozzo et al., 2007). 

A cultura de morangueiro em substrato surge como alternativa à produção no solo, 

que aliada a práticas de monocultura, conduziu ao aumento da salinidade e de pragas e 

doenças associados ao solo, que tendem a comprometer a produtividade da cultura.  

 A progressiva redução do número de herbicidas e fungicidas disponíveis e a 

proibição do brometo de metilo contribuíram para o crescimento da área de produção de 

morangueiro em substrato. Atualmente este tipo de produção surge como forma de 

aumentar a época de produção e satisfazer a procura por produtos de maior valor 

comercial (Palha et al., 2005). 

 De um modo geral, as estruturas utilizadas para a proteção do morangueiro 

cultivado em substrato são estufas simples, que apresenta inúmeras variações em modelos 

e materiais (Bortolozzo et al., 2007). 

 No entanto o custo com a implantação destes sistemas é sempre um fator de 

preocupação para os produtores, muito embora o sistema dure muitos anos e o custo anual 

de amortização não seja elevada (Donadelli et al., 2011). 

 Para maior eficiência do sistema de produção em substrato, é necessário 

compreender a interação da planta e dos fatores microclimáticos dentro da estufa. Os 

fatores para o desenvolvimento e crescimento, que dizem respeito aos fisiológicos, 

transpiração, respiração e fotossíntese e aos físicos, temperatura, humidade (Taiz & 

Zeiger, 2013). 
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1.1. Objetivos gerais 

 Este trabalho tem como objetivos estudar e acompanhar um ensaio de produção 

de morangos em estufa não aquecida no Baixo Alentejo interior, utilizando substrato de 

fibra de coco, em vasos de esferovite e comparar o crescimento, adaptação e produção de 

duas cultivares de morangueiro ‘San Andreas’ e ‘Diamante’. 

1.2. Objetivos específicos 

Pretende-se com os objetivos específicos fazer observações de alguns parâmetros 

como: desenvolvimento das plantas, estados fenológicos, produção comercializável e não 

comercializável, teor de sólidos solúveis totais, firmeza, diâmetros longitudinal e 

transversal, peso médio e conservação dos frutos.  
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2. Revisão bibliográfica - Cultura do Morangueiro 

2.1. Origem e história  

 O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) é uma espécie agrícola de importância 

mundial, cujo fruto é apreciado nas mais diversas formas, in natura ou industrializada 

(Coelho, 2013).  

 O morangueiro começou a ser cultivado na Europa a partir do século XIV. As 

primeiras referências falam de plantas silvestres de Fragaria vesca transplantadas dos 

seus habitats naturais para jardins da corte francesa. Contudo, o uso destas plantas 

remonta à época dos romanos, nos séculos I a III a.C. (Minguez, 2008). 

Há indícios de que morangos silvestres, principalmente da espécie Fragaria vesca 

L., foram consumidos na Pré-História pelos povos do centro e do norte da Europa, uma 

vez que existem registos de sementes em sítios arqueológicos, datado do neolítico (10.000 

a 6.000 a.C.) e da Idade dos metais (5.000 a 4.000 a.C.). No século I os romanos já 

cultivavam Fragaria vesca, também conhecido como morango alpino. Existem 

referências ao uso medicinal das suas folhas, na Europa, no século XIII. A produção de 

morango alpino em áreas mais extensas começou no século XIV, tornou-se uma planta 

comum em jardins e hortas, utilizada como ornamental e também para consumo de frutos. 

Os europeus cultivavam tanto as plantas com frutos brancos, quanto as com frutos 

vermelhos (Galleta et al., 1990). 

2.2. Taxonomia 

 O morangueiro pertence á família das Rosáceas, género Fragaria, sendo que este 

género inclui cerca de 40 espécies dentro da mesma família. A maioria dos morangueiros 

cultivados pertence à espécie Fragaria x ananassa, híbrido octaplóide resultante do 

cruzamento natural das espécies Fragaria chiloensis e Fragaria virginiana (Silva et al., 

2006). 

 De acordo com o sistema de classificação vegetal (quadro 1) o morangueiro 

pertence à divisão Magnoliophyta (Angiospermae), classe Magnoliopsida 

(Dicotiledoneae), subclasse Rosidae, ordem Rosales, família Rosaceae, género Fragaria 

L. e espécie Fragaria spp (Branco, 2011). 
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Quadro 1 - Classificação taxonómica do morangueiro. 
Reino Planta 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Subclasse Rosidae 

Ordem Rosales 

Família Rosaceae 

Subfamília  Maloideae 

Género  Fragaria  
Espécie  Fragaria x ananassa duch 

Fonte: Branco, 2011. 

 

2.3. Morfologia e fisiologia 

 A figura 1 mostra as diferentes fases do ciclo vegetativo do morangueiro. A fase 

vegetativa da cultura do morangueiro, apresentando características como os meristemas 

apicais com a sua atividade mitótica, seguida dos processos de alongamento celular e 

diferenciação que determinam os pontos de crescimento vegetativo e formam os 

diferentes tecidos e órgãos da planta. Na fase de floração, ou seja, reprodutiva é a fase em 

que ocorre a diferenciação do meristema vegetativo para floral, originando os 

componentes da flor que é composta por pétalas estames e pistilo, ao invés dos órgãos 

vegetativos folhas, caule e estolhos (Duarte Filho et al., 1999).  

   O morangueiro é uma planta perene de consistência herbácea, com sistema 

radicular adventício de características fasciculadas com elevado número de raízes 

primários muito ramificadas, em que cerca de 50 a 90 % das raízes se localizam à 

profundidade de 25 cm. As raízes têm como principais funções a absorção da água e 

nutrientes e armazenamento de reservas acumuladas sob a forma de amido. No seu 

conjunto, o sistema radicular de uma planta adulta apresenta um aspeto fasciculado, de 

cor amarela e quanto mais claro for, mais jovem e sã é a planta (Almeida, 2006).  

  O morangueiro é uma planta que renova constantemente as suas folhas durante o 

seu ciclo, podendo ter velocidade variável, dependendo da cultivar. De uma forma geral, 

pode-se estipular que a vida útil de uma folha de morangueiro é curta, sendo ela de 

aproximadamente dois meses. Graças a essa característica, a planta de morangueiro 

apresenta produção e senescência das folhas durante todo o ciclo produtivo (Antunes et 

al., 2007).  
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No morangueiro há dois tipos de caule, o primeiro é um caule curto aéreo, 

denominado coroa onde se inserem as folhas, e o segundo, o estolho, dos quais surgem 

as novas plantas. As folhas são trifoliadas, com pecíolo longo e estípulas na base e as 

flores são pentâmeras, hermafroditas e de cor branca, a polinização é alogâmica e 

entomófila (Almeida, 2006).  

O cálice das flores do morangueiro, normalmente é pentâmero ou frequentemente 

composto por um número variável de sépalas, no entanto as flores estão agrupadas em 

inflorescências do tipo cimeira, ou seja, depois de aberta a primeira flor, os botões laterais 

vão abrindo acompanhando o desenvolvimento da inflorescência. Já foram descritas 

cultivares em que as últimas flores de cada cimeira são estéreis e não produzem frutos, 

mas de um modo geral, as inflorescências possuem um número variável de flores, sendo 

este muitas vezes bastante elevado  (Ronque, 1998). 

A iniciação floral na planta de morangueiro ocorre quando o meristema passa da 

fase vegetativa para a reprodutiva. As condições ambientais que promovem a floração 

são o resultado de uma interação bastante complexa entre o fotoperíodo e a temperatura 

(Palha et al., 2005). 

Os frutos do morangueiro, na realidade, são pseudofrutos ou falsos frutos, 

constituídos por um recetáculo carnudo sobre o qual se encontram os verdadeiros frutos, 

os aquénios, aos quais, vulgarmente, chamamos sementes. Este tipo de estrutura 

classifica-se como fruto múltiplo de aquénios (Miranda & Fernandes, 2001). 
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Figura 1: A) Planta após plantação; B) Início da floração; C) Flor aberta. 

2.4. Exigências climáticas 

2.4.1. Temperatura 

O morangueiro é uma planta que se adapta a uma grande variedade de climas. 

Contudo, a maioria das regiões de produção situam-se nos climas temperados e 

mediterrânicos. Os órgãos vegetativos do morangueiro são muito resistentes às geadas, 

no entanto, as flores são muito sensíveis, sendo destruídas a temperaturas inferiores a 0 

ºC. A temperatura ótima de crescimento é de 23 °C (Palha et al., 2005). 

O desenvolvimento vegetativo, a produção e a qualidade do morango, são muito 

afetados pela temperatura, sendo esta o principal elemento climático limitante desta 

cultura (Filgueira, 2003). 

Na cultura de morangueiro, para que a floração seja abundante, é preciso que a 

planta supere as horas de frio necessárias para a indução floral, período que varia de 

acordo com a cultivar (Martins et al., 2009). 

As necessidades em horas de frio na cultura de morangueiro podem ser superadas, 

tanto antes da plantação, no viveiro ou através da conservação em câmaras frias, quanto 

depois da plantação. Na fase de propagação da cultura, a elevação constante da 

temperatura durante a transição da primavera para verão, proporciona um ambiente 
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favorável ao início dessa fase, que se caracteriza pelo surgimento de estolhos (Duarte 

Filho et al., 1999). 

A elevação constante de temperatura faz com que a planta do morangueiro 

permaneça na fase vegetativa, emitindo estolhos continuamente, o que reduz a emissão 

de flores e, consequentemente, a produção de frutos, é o que acontece nas regiões 

próximos dos trópicos, onde a temperatura é constantemente muito elevado (Darnell, 

2003). 

Uma prova da influência da temperatura sobre a floração, é o facto de que 

raramente a planta de morangueiro, inicia a floração quando a temperatura noturna é 

superior a 15 ° C (Durner et al., 1984). 

Quadro 2: Temperaturas cardinais para a cultura de morangueiro. 
Parâmetro Temperatura (°C) 

Vegetação  

Mínima 5 

Ótima 18-28 

Máxima 35 

Temp. ótima para maturação 18-27/Dia 10-13/Noite 

Vernalização <7 

Sistema radicular  

Mínima 10 

Ótima 17-30 

Máxima 32-35 

Fonte: Almeida, 2006. 

2.4.2. Necessidades de horas de frio 

A dormência vegetativa em plantas de morangueiro é causada pela redução do 

fotoperíodo e da temperatura. O morangueiro, por ser uma planta de clima temperado, 

necessita de um número mínimo de horas de frio, com a temperatura abaixo de 7,2 °C, 

para superar a dormência e dessa forma o desenvolvimento vegetativo e a floração são 

abundantes (Fronza et al., 2017). 

As horas de frio normalmente são acumuladas pelas plantas enquanto estão no 

viveiro, mas há a possibilidade da vernalização através do fornecimento artificial de 
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condições de temperatura para que ocorra a diferenciação das gemas em botões florais, 

caso a acumulação de horas de frio seja insuficiente para que essa necessidade seja 

atendida (Ronque, 1998).   

No morangueiro, seria melhor que os viveiros fossem instalados em regiões com 

altitudes elevadas, dessa forma a ocorrência de temperatura mais baixas, a fim de superar 

esta necessidade, seria atendida com maior facilidade. O número de horas de frio varia de 

acordo com a cultivar, estando entre 380 a 700 horas a uma temperatura entre 2 °C a 7 °C 

(Vidal, 2004). 

Em altas latitudes, como  por exemplo na Polónia, um dos maiores produtores a 

nível mundial, prevalece um longo fotoperíodo e há necessidade de utilizar cultivares de 

dias longos, a temperatura é a variável que mais influencia a resposta da floração no 

morangueiro (Darnell, 2003).  

Em regiões de baixa e médias latitudes, as cultivares de dia curtos requerem uma 

interação com temperaturas mais baixas para estimar a iniciação floral (Darrow, 1966). 

A planta de morangueiro encontrou diversas formas de reprodução sob diferentes 

condições de ambiente, estabelecendo grupos de hábito de crescimento e reprodução 

influenciados pelo fotoperíodo, de forma mais ou menos acentuada. Portanto, quando a 

cultura é feita no solo a área de produção do morango deve estar localizada em terrenos 

levemente inclinados, não ultrapassando 2 a 3 % de inclinação, com boa exposição solar 

e adequada drenagem. Recomenda-se o uso de estufas e túneis baixos, porque permitem 

a produção de frutos de melhor qualidade, reduzindo as perdas por geadas ou excesso de 

precipitação. As plantas devem ser produzidas em regiões altas e frias, para assegurar a 

qualidade (Wrege et al., 2007). 
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2.4.3. Fotoperíodo 

O morangueiro é uma planta muito afetada pelo fotoperíodo, o qual é a 

sensibilidade ou reação da planta em relação à variação de luminosidade e do 

comprimento do dia e da noite, que atua na indução da diferenciação do meristema 

vegetativo para floral. O fotoperiodismo tem função determinante no que diz respeito à 

floração, a luz é um fator ambiental muito importante na regulação do crescimento e 

desenvolvimento do morangueiro e controla a passagem da fase vegetativa à reprodutiva 

da planta (Taiz & Zeiger, 2013). 

A escolha da cultivar de morangueiro, utilizada em cada região é um fator 

determinante para o êxito da produção, sendo importante considerar o sistema que será 

utilizado, adaptação ao clima e características de fruto. Deve-se também levar em 

consideração que as cultivares são classificadas em três grupos principais, cultivares de 

dia curto, cultivares de dia neutro e cultivares de dia longo (Schwengber et al., 2010). 

De acordo com o estímulo da floração, o morangueiro é classificado em plantas 

de dia curto, plantas de dia longo e plantas de dia neutro ou indiferentes, as plantas de dia 

curto são as mais cultivadas em tudo mundo. São também as mais produtivas e as 

preferidas pelos consumidores. As de dia longo são pouco cultivadas e pouco produtivas. 

A sua produção é restrita às regiões de temperaturas amenas durante o verão, mas é muito 

frequente em jardins domésticos de alguns países. As plantas de dia neutro são uma 

introdução relativamente recente, foram lançadas no fim da década de 70 e 

popularizaram-se com relativa rapidez em certas regiões produtoras. No entanto vêm 

substituir as plantas de dia longo por oferecer uma produção mais consistente e de melhor 

qualidade durante os períodos de primavera, verão e outono (Santos, 1999). 

As cultivares indiferentes ao fotoperíodo são indicadas para produção ao longo do 

ano, por possuírem um período produtivo longo quando comparadas com as cultivares de 

dia curto, que possuem produtividades semelhantes, mas concentradas em poucos meses. 

Essa característica permite que as cultivares indiferentes abasteçam o mercado 

consumidor durante todo o ano (Gonçalves et al., 2016). 
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2.4.4. Interação temperatura e fotoperíodo 

A combinação das exigências climáticas da planta do morangueiro promove 

ampla variabilidade de comportamento, conforme as características ecofisiológicas de 

cada cultivar (Almeida et al., 2009). 

Há uma forte interação entre fotoperíodo e temperatura em muitas cultivares, com 

a temperatura modificando as respostas fotoperiódicas, e a interação entre estes fatores é 

evidenciada na indução floral. De uma forma geral, quanto maior for o comprimento do 

dia, menor é a temperatura necessária para que ocorra a indução floral (Taylor, 2002). 

A resposta do morangueiro ao fotoperíodo é muito condicionada pela temperatura 

tanto em cultivares de dia curto como de dia neutro. Baixas temperaturas são reportadas 

como indutoras da floração em cultivares de dia curto. Mantidas em fotoperíodos 

elevados, sob altas temperaturas, as cultivares de dia curto têm a floração inibida. 

Independente do fotoperíodo, temperaturas elevadas e constantes entre 28 e 30 °C inibem 

a indução floral em cultivares de dia curto e de dia neutro (Durner et al., 2002). 

2.5. Melhoramento genético do morangueiro 

As características consideradas no melhoramento dos morangueiros, tendo em 

conta os programas, podem estar relacionadas com a produtividade, o vigor, o hábito de 

frutificação, a sensibilidade ao fotoperíodo, o tempo e uniformidade de maturação, 

resistência ao frio e às geadas, a tolerância a elevada temperatura, o período de dormência 

e resistência a pragas e doenças. Apresentando assim, características relacionadas aos 

frutos como tamanho, sabor, aroma, simetria, firmeza, formato e cor da polpa e da 

epiderme, brilho, fácil separação do cálice, teor de vitaminas, teor de sólidos solúveis 

totais, acidez e resistência a podridões (Castro, 2004).  

A capacidade de produção do morangueiro está diretamente relacionada ao 

tamanho e ao número de frutos. É normalmente considerada uma das maiores 

características das cultivares modernas. Essa característica é controlada por genes 

quantitativos, de alta herdabilidade, amplamente distribuídos na população natural de 

Fragaria chiloensis e concentrados nas cultivares comerciais com progressos notáveis no 

melhoramento genético. Esse facto é exemplificado com o ganho genético estimado no 

peso dos frutos no período de 1975 a 2008, dentro do programa da Universidade da 

Flórida (Vance et al., 2011).  
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Para as cultivares destinadas à produção de morango para o consumo in natura é 

preciso ter em conta algumas características, entre elas a firmeza da polpa e a resistência 

da epiderme pois, além de permitirem melhores trabalhos e transporte, conservam as 

qualidades organoléticas por mais tempo, aumentando assim, significativamente o 

período de comercialização. Esses fatores são altamente influenciados tanto pelo 

ambiente quanto pelo trabalho ligado à produção, como à rega, à nutrição e ao ponto 

ótimo de colheita. Para cultivares destinadas à indústria, a firmeza da polpa é uma 

característica muito importante por estar correlacionada com o conteúdo de sólidos 

solúveis totais e com a qualidade do produto em conservação. Tem sido encontrada 

correlação positiva entre a resistência da epiderme e a firmeza da polpa (Santos, 1999). 

Uma característica importante na comercialização do morango, está relacionada 

com a cor de epiderme, tanto para consumo in natura, quando para a industrialização. A 

intensidade da coloração da polpa é uma característica parcialmente dominante, sendo 

pouco afetada pelas condições climáticas. Porém, o sabor da fruta é uma das mais 

importantes características, mais de difícil distinção, pois o sabor está relacionado com 

outras características, como o teor de açúcares e ácidos. Estes fatores são altamente 

influenciados pelo ambiente e, por isso, é bom repetir a avaliação no início, na metade e 

no final da colheita (Santos, 1999). 

2.6. Polinização do morangueiro 

A polinização do morangueiro é a deposição do pólen da antera no estigma da 

flor, possibilitando a fecundação e consequentemente, a formação das sementes e frutos 

(Antunes et al., 2007). 

A cultura do morangueiro, em ambiente protegido proporciona uma série de 

vantagens, em relação à proteção da cultura contra condições meteorológicas adversas e 

ataque de pragas e doenças (Antunes et al., 2007). 

A barreira imposta pela cobertura de plástico e pelas telas, no entanto, dificulta o 

acesso de insetos polinizadores às flores do morangueiro (Kakutani et al., 1993). 

Para melhorar essa situação, da produção do morango nas estufas, países como o 

Japão, que produzem morango intensivamente nessas condições, têm grande procura por 

insetos polinizadores. Diversas espécies de meliponíneos (Apidae meliponinae), vêm 
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sendo introduzidas e avaliadas para a polinização de plantas cultivadas na estufa (figura 

2) (Malagodi-Braga, 2002).  

 
Figura 2: Flor do morangueiro 

Fonte: Malagodi-Braga, 2002. 

Onde: (A) estigmas responsáveis por receber o pólen são as extremidades dos 

pistilos (órgão femininos) que formam a parte central da flor; (B) as anteras, responsáveis 

pela produção do pólen, são a porção superior dos estames (órgãos masculinos) e ficam 

ao redor do gineceu. A autopolinização (C) é a deposição do pólen da antera no estigma 

da própria flor ou no estigma de flores da mesma planta. 

A polinização é efetuada por insetos, como abelhas, vespas e moscas. O pólen é 

viável por 48 horas, e a melhor polinização é realizada quando a humidade relativa está 

em torno de 80 % e a temperatura é de aproximadamente 15 °C. Apesar das flores do 

morangueiro serem hermafroditas, a introdução de insetos polinizadores em estufas é uma 

medida que favorece a polinização, diminuindo assim o número de frutos deformados 

(figura 3) e aumentando o seu calibre (Albano et al., 2005).  
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Figura 3: (A e B) Frutos deformados por deficiência da polinização, devido ausência de 

visitas dos insetos nas estufas. 

 

2.7. Doenças do morangueiro    

A cultura de morangueiro é muito sensível a diversas doenças que podem surgir, 

sendo melhor evitar o seu aparecimento ou combatê-las o mais depressa possível. As 

doenças causadas por fungos e bactérias mais comuns são: manchas de Micosferela 

fragariae, Xanthomonas fragariae e Antracnose ou flor preta (Fortes & Couto, 2003). 

2.7.1. Mycospharella fragariae  

A Micosfarela fragariae também conhecida como mancha foliar é a principal 

doença foliar do morangueiro. A doença ataca sobretudo as folhas mais jovens e é mais 

frequente na fase inicial, após plantação e no final do ciclo da cultura e pode também 

ocorrer na fase de produção das plantas. Esta mancha prejudica as plantas, dificulta a 

realização da fotossíntese e desta forma dificulta a alimentação das plantas e pode ser 

responsável pela perda da produção, o que depende da suscetibilidade da cultivar e das 

condições ambientais (Tanaka et al., 2005). 

Os principais sintomas da doença começam com as manchas circulares, de cor 

vermelho, nas folhas mais novas, são difíceis de distinguir de outras manchas foliares. 

Depois, as manchas aumentam de tamanho, adquirem cor cinzenta no centro e 
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queimaduras nas margens. Com o crescimento das manchas entre as nervuras principais, 

formam-se manchas acastanhadas bem definidas (Amaro, 2003). 

 
Figura 4: Doença de Mycospharella fragariae. 

 
2.7.2. Xanthomonas fragariae  

A Xanthomonas fragariae é uma doença que ataca a planta de morangueiro e 

provoca manchas angulares. É uma doença bacteriana que provoca grandes perdas nas 

culturas de morangueiro. As pequenas manchas angulares são consideradas os principais 

sintomas e vão aumentando de tamanho, tornam-se facilmente visíveis, apresentando 

manchas irregulares. A dispersão da bactéria é feita através das plantas contaminadas pela 

água de rega (figura 5) (Tanaka et al., 2005). 

 
Figura 5: Xanthomonas fragariae. 
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2.7.3. Antracnose ou Flor-preta 

A Antracnose do morangueiro é causada por três espécie de fungos do género 

Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloesporioides, e Colletotrichum fragariae 

(Lows et al., 2014). 

Estas três espécies de fungos causam sintomas nas diferentes partes da planta. A 

doença provocada por estes fungos é também conhecida, como mancha negra do 

morangueiro, que causa lesões negras nos órgãos das plantas, sobretudo nas folhas, 

pecíolos, flores e estolhos, afetando desse modo a rentabilidade da colheita e o rendimento 

dos agricultores com perdas das plantas e dos frutos. As flores podem ser infetadas em 

qualquer período, desde a sua formação até ao seu desenvolvimento completo (Tanaka et 

al., 2005). 

É uma doença que também ataca os frutos maduros, que ficam de cor castanha, 

com partes rosa, que são as frutificações dos fungos (Figura 6) (Henz et al., 1992).  

 
Figura 6: Doença antracnose ou flor-preta. 

2.8. Principal praga da cultura do morangueiro 

As principais pragas do morangueiro na cultura protegida são os ácaros, os afídios, 

as lagartas, a mosca branca e os tripes. Estas pragas podem provocar perdas de vigor da 

planta e podem causar necrose nos frutos, reduzindo assim o seu valor comercial (Lopes 

& Simões, 2006). 
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2.8.1. Mosca branca (Bemisia tabaci) 

São várias as espécies de mosca, que podem atacar o morangueiro durante todo o 

seu ciclo. Trata-se de um inseto polífago, de cor amarela clara, com as asas cobertas de 

uma pruína branca. Os adultos localizam-se sobretudo nas folhas jovens, onde colocam 

os ovos na página inferior. Tanto os adultos como as ninfas sugam a seiva e deixam uma 

melada, na qual se desenvolvem fungos, resultando na formação de fumagina (Andrade 

et al., 2005) como apresenta a figura 7. 

  
Figura 7: Mosca branca nas folhas do morangueiro. 

Os meios de luta para combater esta praga podem ser a luta biológica, a destruição 

das folhas velhas, a eliminação de restos da cultura, a luta cultural fazendo a limpeza do 

lugar após a retirada das culturas que lá existiam, a eliminação dos infestantes e a rotação 

de culturas, quando a cultura é feita no terreno. A luta química pode ser feita utilizando 

inseticidas homologados para a cultura (Andrade et al., 2005).   

2.8.2. Afídios (Aphidoidea) 

Os afídios, são considerados as mais importantes pragas associadas à cultura do 

morangueiro. A praga possui armadura bocal picadora sugadora, alimentando-se da seiva 

das plantas. Formam colónias e geralmente localizam-se na página inferior das folhas e 

alimentam-se de diferentes órgãos das plantas. Os prejuízos são ocasionados pela sucção 

da seiva, que provoca a redução da produção e da qualidade dos frutos. Além disso, os 

principais vírus associados à cultura do morangueiro são disseminados através dos 

afídios, (figura 8) que atuam como vetores (Costa et al., 1993).  
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Figura 8: Afídios nas folhas de morangueiro. 

Os meios de luta, podem ser a luta biológica que é condicionada pelo equilíbrio 

que se pode estabelecer na relação inimigo da cultura auxiliares. Os afídios podem ser 

atacados por diferentes parasitoides e predadores, largada de auxiliares e utilização de 

produtos fitofarmacêuticos.  

A luta cultural consiste em evitar adubações azotadas em excesso. Em relação, à 

luta química, deve-se ter em consideração a biologia do afídio, a geração em que se 

encontra e a presença de auxiliares (Amaro, 2003).   

2.8.3. Tripes (Thysanoptera) 

Esta praga é considerada de elevada importância económica, uma vez que pode 

provocar estragos diretos ao alimentar-se da planta e estragos indiretos por ser um vetor 

de vírus. A principal espécie é a Franklinella occidentalis. A fêmea deposita os ovos 

sobre a planta, onde se vão desenvolver as larvas. Desenvolve-se melhor quando a 

temperatura é muito elevada, favorecendo a sua dispersão e estragos sugando os tecidos 

das folhas, botões, flores e frutos onde se instalam (Carlos, 2010). 

Os meios de luta podem ser biológicos, através da largada dos auxiliares, podem 

ser culturais efetuando rotações culturais, utilizando plantas sãs, fazendo mobilizações do 

solo, quando a cultura é feita no terreno, queimando os restos das culturas e colocando 

redes anti-tripes. Também, podem ser químicos através do uso de inseticidas 

homologados para a cultura  (Andrade et al., 2005). 
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Figura 9: Adulto de Franklinella occidentalis. 

 

2.9. Colheita   

O estado fisiológico dos frutos é muito importante para estimar o tempo de vida 

útil e planificar todas as operações. O morango no estado da maturação é caracterizado 

pelo aroma característico, cor vermelha característica da cultivar, que pode ser mais ou 

menos intensa e calibre variável quando se trata de frutos comercializáveis ou não 

comercializáveis. Os morangos são frutos não climatéricos, isto é, o processo de 

maturação não ocorre após a sua colheita. Desta forma não é aconselhável a colheita antes 

da sua maturação completa, pelo que a escolha da data de colheita torna-se muito 

importante para a sua comercialização  (Sousa e Curado, 2005). 

O morango é um fruto com elevado consumo devido à sua aparência, sabor e odor 

agradável e com efeitos benéficos para saúde. No entanto, é um fruto muito perecível, 

com rápida degradação dos tecidos e a perda de firmeza devido às elevadas taxas 

respiratórias e metabólicas, com consequente diminuição do tempo de vida útil. No 

entanto, a colheita do morango deve ser escalonada, com os frutos colhidos no estado de 

maturação adequado, de modo a satisfazer as exigências de qualidades comercial, sendo 

aconselhável a colheita do morango em períodos com baixa temperatura.  

A colheita do morango realiza-se de forma manual, no ponto de colheita maduro 

para fins industriais, e de ½ maduro a ¾ maduro para comercialização in natura (Lima, 

1999). 
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O parâmetro mais importante para definir o ponto da colheita dos morangos é a 

sua cor. Normalmente é recomendável a utilização de locais protegidos de sol, durante 

embalagem dos frutos, as quais devem ser levadas rapidamente para o armazenamento 

refrigerado (Moras & Chapon, 1983). 

A qualidade do fruto passa por um processo de avaliação que tem em consideração 

aspetos como a aparência (cor, tamanho, forma, ausência de defeitos), firmeza e sabor 

(sólidos solúveis). O fruto com sabor aceitável deve apresentar um mínimo de 7 % de 

sólidos solúveis e um máximo 0,8 % de acidez titulável (Kader, 2007). 

Após a colheita, os frutos devem passar pela seleção, classificação e embalagem. 

Na classificação é importante não misturar morangos com grau de maturação e calibres 

diferentes na mesma caixa (Ronque, 1998). 

2.10.  Cultura em ambiente protegido 

A plantação ao ar livre possui algumas vantagens em relação à cultura realizada 

em ambiente protegido, como por exemplo, o baixo custo da instalação da cultura e a 

facilidade de mecanização. Tem como   desvantagens, o risco elevado de perdas, com 

ataques frequentes de pragas e doenças, necessidade constante de rotações das culturas, a 

exposição direta às condições ambientais e constates aplicações de produtos químicos. 

Estes foram os motivos que levaram boa parte dos produtores de morangos a implantaram 

as culturas em ambiente protegidos sob instalações apropriadas, com o objetivo de reduzir 

a perda, diminuir o número de tratamentos fitossanitários, obter produções de morangos 

de melhor qualidade e mais seguros para o consumo, com menos resíduos químicos 

(Fernandes Júnior et al., 2002). 

Quando a produção é realizada em ambiente protegido em cultura sem solo, é 

possível obter produção durante todo o ano, utilizar a mesma área durante longo período 

de tempo sem necessidade de rotação da cultura, reduzir a incidências de pragas e 

doenças, principalmente as radiculares, proteger as plantas dos agentes meteorológicas 

adversos e melhorar a sanidade das plantas (Gonçalves et al., 2016).  

A produção em ambiente protegida possibilita maior ergonomia aos trabalhadores 

e a possibilidade de utilizaram meios alternativos no controlo fitossanitário, como por 

exemplo, o controlo biológico, aumentando assim, a produtividade, a qualidade do fruto 

e o ciclo de produção (Moraes & Furlani, 1999). 
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2.10.1. Cultura de morangueiro em substrato 

A produção de morangueiro em substrato surgiu no final dos anos 70, na Bélgica 

e na Holanda, depois de vários trabalhos realizados noutras culturas, como o tomate e o 

pepino. Assim começaram a desenvolver-se programas de investigação para dar resposta 

às exigências e necessidades desta técnica, como o tipo de plantas a utilizar em função do 

calendário de produção desejado, datas de plantação, nutrição, estudos sobre a quebra da 

dormência e condução da planta (Guérineau et al., 2003). 

A cultura do morangueiro em substrato vem aumentando nos últimos anos, em 

consequência de impedimento do uso do brometo de metilo no controlo das doenças 

radiculares de solo (Fernandes Júnior et al., 2002). 

Com as tecnologias atualmente utilizadas no morangueiro na produção sem solo, 

principalmente em substrato, tem aumentado a produtividade e a qualidade do morango 

em relação ao convencional (Fernandes et al., 2006). 

O morangueiro produzido em substratos apresenta diversos desafios, como a 

grande diversidade de substratos (comercializáveis e formulados), a falta de padronização 

dos substratos quando às suas características físicas e químicas, até mesmo dentro de um 

lote da mesma marca comercial, a baixa quantidade de estudos quando às cultivares que 

melhor se adaptam à produção nas diferentes condições climáticas e densidade de plantas 

que otimizem a produção em sacos ou vasos (Alves, 2015). 

A produção de morango em substrato apresenta algumas vantagens quando 

comparada com a cultura no solo, nomeadamente o uso de substratos isentos de agentes 

patogénicos e sais, com menor risco de surgimento de doenças do sistema radicular, com 

grande homogeneidade, como meio de desenvolvimento das plantas, leva a uma maior 

uniformidade da cultura e maior produção por metro quadrado. No entanto, as plantas 

exigem bom trabalho de fertirrega de forma a assegurar um adequado nível hídrico e 

oxigenação do substrato. Para isso é importante haver um conhecimento em fertilização, 

de forma a não afetar a produção. É imprescindível conhecer a composição qualitativa da 

água de rega, assim como a concentração dos sais dissolvidos. Desta forma é possível 

fazer o cálculo correto da solução nutritiva a aplicar, assim como evitar possíveis 

problemas que possam ocorrer pela presença em excesso de alguns elementos (Miranda 

et al., 2004). 
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O substrato é o meio onde as raízes das plantas se desenvolvem. A utilização de 

substrato artificial caracteriza o sistema como plantação sem solo. O substrato serve de 

suporte para as plantas, podendo ainda regular a disponibilidade de água e nutrientes para 

raízes das plantas, e deve apresentar características químicas, físicas e biológicas 

adequadas. Podemos considerar um substrato orgânico próximo ao ideal, aquele que 

apresenta as seguintes características, pH entre 5,2 e 5,5; densidade entre 300 a 400 kg/m3; 

porosidade total de aproximadamente 85 %; e arejamento entre 10 e 25 %. Além disso, 

deve ser isento de pragas, doenças, elementos químicos, apresentar baixo custo, 

uniformidade e disponibilidade constante (Ilha, 2013). 

Na determinação da qualidade de um substrato existem características importantes 

a ter em consideração, em que podemos enfatizar entre elas a densidade (relação entre 

massa e volume), porosidade total (razão da diferença entre o volume total e o volume de 

sólidos em dado volume de um substrato hortícola) (Jungk, 1975). 

O arejamento e o volume de água retido podem ser considerados como os de maior 

importância para o substrato hortícola. As plantas que se desenvolvem em matérias bem 

arejados desenvolvem-se pelos radicais finos e com raízes ramificadas. Por sua vez, a 

disponibilidade de água do substrato tem grande influência sobre a fisiologia e a produção 

vegetal (Aguila Sancho, 1988). 

As principais características físicas de um substrato são a densidade real e 

aparente, granulometria, porosidade, arejamento, capacidade de retenção de água, e 

permeabilidade (Martínez & Roca, 2011). 

As propriedades químicas mais importantes são o pH, a capacidade de troca 

catiónica (CTC), a salinidade, o teor de nutrientes e a sua disponibilidade, condutividade 

elétrica, a relação C/N e teor de matéria orgânica (Silveira et al., 2002).   Estas podem ser 

total ou parcialmente corrigidas, porque é possível corrigir a salinidade, mas 

principalmente o teor de nutrientes disponíveis, durante o período em que a cultura se 

desenvolve (Handreck & Blak., 1999). 

Nas matérias-primas e nos substratos orgânicos existem características biológicas 

favoráveis, podendo estar presentes alguns microrganismos antagónicos que podem 

auxiliar na supressão de agentes patogénicos, sendo a inoculação de micorrizas uma 

prática comercial (Koide et al., 1999). 
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É importante considerar quais são as matérias utilizados na composição de um 

determinado substrato, que podem ser minerais, de origem natural ou artificial e também 

orgânicos. Entre os materiais minerais encontra-se, solo mineral, areia, vermiculite, 

perlite, argila expandida e lã de rocha. Entre os materiais orgânicos encontram-se, turfas, 

casca de arroz, fibra de coco e resíduos de fabrico de madeira. Estes substratos, como por 

exemplo o de fibra de coco, possibilitam um ambiente adequado para o desenvolvimento 

radicular das plantas, com elevada retenção de água e alta porosidade. 

As características físicas, químicas e biológicas dos substratos devem ser 

correlacionadas com o fornecimento de água e de fertilizantes, com as condições 

climáticas e as necessidades das plantas (Gruda, 2009). 

2.10.2. Substrato de fibra de coco. 

  Em relação à fibra de coco, a sua constituição é composta pelo mesocarpo fibroso 

do coco, e é processada por fibras maiores e mais pequenas e pó, em que as fibras maiores 

são as que serão utilizadas em cordas e outros produtos e as fibras mais pequenas e o pó 

são os que constituem um resíduo com elevado interesse, como  substrato (López, 2005).   

Entre os diversos estudos de comparação entre fibra de coco de diversas 

proveniências, observam-se valores de condutividade elétrica significativamente 

diferentes entre as amostras, com níveis que, em alguns casos, podem ter efeitos adversos 

em plantas mais sensíveis à salinidade (Abad et al., 2002). 

O teor de sais pode ser elevado por várias razões, como as plantações de coqueiros 

serem perto do mar, a lavagem das fibras, no processo de obtenção das maiores ser por 

vezes feito com água salobra ou pela presença de composto fenólicos na fibra fresca. 

Quando isto acontece, o material tem de ser lavado para diminuir a salinidade. As 

propriedades físicas também variam, estando relacionadas com a dimensão das partículas, 

que é controlada quando o material é triturado durante o processamento (Maher et al., 

2008). 

2.10.3. Substrato de Argila expandida 

No substrato de argila expandida, a nutrição das plantas fica dependente da 

solução nutritiva adicionada, que deve ser equilibrada. Deve-se ter cuidado com o sistema 
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de drenagem quando se utiliza a argila expandida, uma vez que ela se quebra facilmente 

e assim pode obstruir o canal de drenagem (Martinez. & Filho, 2006). 

A argila expandida apresenta como desvantagem o custo de manutenção do 

sistema, uma vez que deve haver a troca periódica do substrato, pois o mesmo acaba 

acumulando raízes. Esta acumulação dificulta a retenção de água e diminui o arejamento, 

além de ser um material de difícil desinfeção em caso de propagação de patógenos 

(Martinez. & Filho, 2006). 

2.11. Solução nutritiva  

Na cultura do morangueiro, por ser uma planta de porte pequeno, de crescimento 

rápido e frutificação contínua por vários meses, é necessário ter em conta a solução 

nutricional, para garantir o seu equilíbrio. Distúrbios fisiológicos, como a produção de 

frutos de formato irregular, podridões e formação de frutos pequenos, têm sido 

frequentemente observados como consequência de plantas inadequadamente nutridas 

(Oliveira et al., 2006).  

Porém, a solução nutritiva é um dos componentes mais importantes de todo o 

sistema sem solo, pois o seu uso inadequado pode trazer sérios prejuízos às plantas. Não 

existe uma solução nutritiva que seja única e melhor que todas as demais para a produção 

de determinada espécie e variedade. Para hortícolas e frutos é necessário ajustar as 

concentrações de nutrientes quando as plantas passam da fase vegetativa para a 

reprodutiva (Carmello & Furlani, 1994).  

Os elementos essenciais são aqueles, sem os quais a planta não completa o seu 

ciclo de vida. Em função da qualidade que as plantas necessitam, os nutrientes essenciais 

são classificados como macronutrientes ou micronutrientes. Os elementos benéficos ou 

úteis são aqueles sem os quais, as plantas conseguem completar o ciclo de vida, mas em 

dadas condições a sua presença pode ajudar no crescimento e aumentar a produção 

(Fronza et al., 2017). 

A composição da solução nutritiva pode variar de acordo com o crescimento da 

planta, e a amplitude de variação depende da relação entre o seu crescimento e o volume 

de solução empregado. O crescimento das plantas não causa apenas decréscimo nas 

quantidades totais de nutrientes disponíveis para as raízes, mas também, alterações 

qualitativas na solução, uma vez que nem todos os elementos são absorvidos nas mesmas 
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proporções. As mudanças na absorção de água e nutrientes, proporcionadas pela variação 

da condutividade elétrica do meio nutritivo, levam a alterações da fisiologia das plantas, 

podendo essas alterações estarem relacionados, com a abertura estomática e o aumento 

ou diminuição da área foliar, que estão intimamente relacionados com a eficiência 

fotossintética, e consequentemente, com a produção de matéria seca pelas plantas (Li, 

2000). 

Na cultura em substrato, a composição da solução nutritiva em particular, a 

relação iónica entre o potássio e o cálcio (K+: Ca2+), tem sido sugerida como um dos 

critérios de trabalho fundamental para o desenvolvimento e crescimento do morangueiro, 

para reduzir a ocorrência de malformações (Sharma. & Singh, 2008).    

O potássio (K), é um catião absorvido em grande quantidade pelas raízes na forma 

iónica K+, sendo transportado para a parte aérea através do xilema. A sua redistribuição 

na planta ocorre através do floema, dirigindo-se dos tecidos mais velhos da planta para 

os mais novos, que normalmente são os tecidos merismáticos ou os frutos em 

crescimento. A mobilidade do K+ nos tecidos vegetais deve-se ao facto deste elemento 

não estar ligado a nenhum composto orgânico (Wang & Wu, 2013). 

Em relação ao cálcio (Ca2+), por sua vez, é predominantemente absorvido do meio 

de crescimento das plantas de forma passiva, na forma iónica Ca2+, sendo transportado no 

xilema pelo processo de fluxo de massa. A absorção ativa do Ca2+ só ocorre se a 

concentração deste elemento na solução nutritiva for menor que a concentração no 

interior da planta, forçando-a a absorver o nutriente contra um gradiente eletroquímico 

(Malavolta, 2006). 

Existe um grande número de autores que determinaram formulações para realizar 

a nutrição para a cultura de morangueiro, tendo em conta, a dependência da composição 

química de cada formulação de uma alteração nos valores de pH e CE, sendo que a faixa 

ideal do pH é 5,5 a 6,5 e a da condutividade elétrica 1,4 a 1,8 dSm-1 (Giménez et al., 

2008). 

Na produção em substratos com baixa capacidade e troca de catiónica (CTC), 

como é o caso do substrato de fibra de coco, deve-se realizar a fertirrega com solução 

nutritiva em todas as regas. Para a preparação da solução nutritiva, o produtor pode 

adquirir formulações prontas, disponíveis no mercado, ou a sua própria formulação, 
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utilizando fertilizantes solúveis. Existem várias formulações de soluções nutritivas para 

o morangueiro, desenvolvidas para diferentes condições climáticas (Furlani & Fernandes-

Júnior, 2004)  No quadro 3 apresenta-se um exemplo de uma solução nutritiva. 

Quadro 3 - Solução nutritiva. 
Fertilizantes Quantidades (g) 

Nitrato de Cálcio 5200  

Nitrato de potássio 3130 

Fosfato monopotassico (MKP) 2180 

Sulfato de Magnésio 3690 

Ferro quelatizado (6% Fe) 470 

Sulfato de Manganês 38  

Sulfato de Cobre 15 

Sulfato Zinco 14 

Ácido Bórico 41 

Molibdato de Sódio 1,3 

Fonte: Adaptado de Furlani & Fernandes-Júnior, 2004. 

As quantidades de nutrientes necessário podem ser misturadas com a água num 

reservatório e aplicadas diretamente na rega da cultura (solução diluída). 

É necessário que as plantas tenham um adequado equilíbrio de nutrientes à sua 

disposição para obter produções elevadas e com frutos de boa qualidade (Andrade et al., 

2005). 

A fertirrega é uma prática usual na cultura de morangueiro em substrato. O azoto 

deve ser fornecido à planta em quantidades crescentes ao longo de todo o ciclo de 

produção, no entanto, a partir do momento em que a planta atinge o máximo de produção, 

deve ser mantida uma taxa constante (Kader, 2007).  
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3. Materiais e Métodos  

3.1. Local da realização do ensaio 

O ensaio foi realizado no interior de uma estufa no Centro Hortofrutícola, da 

Escola Superior Agrária de Beja, que fica situado aproximadamente a 1 km de Beja no 

IP2. 

3.2. Caracterização do ensaio 

3.2.1. Estufa 

A estufa utilizada para o ensaio, tem a forma de asa de cesto (paredes retas e teto 

arredondado), com 30 m de comprimento, por 8 m de largura e altura de 3,50 m. A 

cobertura é de polietileno térmico. Para a realização do arejamento, a estufa possui janelas 

laterais (figura 10) com a função de regular e condicionar a temperatura e humidade 

relativa no seu interior, permitindo assim, a circulação do ar.  

Possui um sistema de nebulização John Deere FLF de 1 saída e 5,4 L/h com 

válvula anti gota HP, cada uma com um conjunto de miscro-tubos de 35 cm de 

comprimento, com a função de manter a temperatura e humidade relativa do ar uniformes. 

A estufa tem ainda um ecrã térmico no teto (Malha LSL 4145 HARMONY), que controla 

as condições climáticas, ajuda a poupar energia e proporciona sombra para as culturas.  

A luz difusa que passa através da malha permite uma melhor distribuição da luz 

sobre toda a cultura, e consequentemente uma maior produção e evita o sobreaquecimento 

da parte superior da planta, permitindo uma maior qualidade dos produtos. Permite ainda 

suportar uma maior intensidade luminosa, o que também pode aumentar a produção. 

 Este sistema é acionado através de um motor (figura 10). 
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Figura 10: A) Motor hidráulico para abrir e fechar a tela no interior da estufa; B) janelas 

laterais. 

2.2.2. Substrato utilizado  

O fruto de Cocus nucífera é considerado um fruto seco, indeiscente do tipo drupa, 

por ser formado por um só carpelo e conter no seu interior uma só semente. O mesocarpo 

parte mais desenvolvida no coco, é constituído por um conjunto muito denso de fibras 

bastante resistentes. Já o endocarpo é excecionalmente espesso e duro, envolvendo a 

única semente desse fruto, a qual é constituída pelo embrião e por um tecido nutritivo 

muito extenso, que forma a parte comestível do coco, inclusive o líquido contido no seu 

interior (Ferri, 1990). 

O mesocarpo do coco verde, assim como do coco maduro, é constituído por uma 

fração de fibras e outra denominada de pó que preenche o espaço entre as fibras. As fibras 

de coco são materiais lignocelulósicos obtidos do mesocarpo do coco e caracterizam-se 

pela sua dureza e durabilidade, atribuída ao alto teor de lignina, quando comparadas com 

outras fibras naturais (Silva et al., 2006) . 

Para o ensaio da plantação do morangueiro foi utilizado o substrato fibra de coco, 

comercializado pela empresa Hubel Verde. Proveniente da desfibração do fruto da planta 

Cocus nucífera é um substrato fibroso, com boas características de drenagem e 

arejamento, com um pH baixo, de reação ligeiramente ácido. É um excelente substrato 

para produção hidropónica de uma ampla variedade de culturas. Todo o coco hidratado é 
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lavado, estabilizado e submetido a tratamentos de rigoroso controlo fitossanitário, de 

estabilização por compostagem a temperatura superior a 70 °C, de acordo com as normas 

comunitárias da união europeia.  

Também se usou o substrato de argila expandida para melhorar a drenagem e 

podemos verificar que este apresenta inúmeras vantagens, como a drenagem e o 

arejamento necessários para o desenvolvimento das plantas, boa adaptação, além de 

grande capacidade de retenção da água para a planta (Martinez. & Filho, 2006). 

2.2.3. Material vegetativo  

a) Cultivar ‘San Andreas’ 

As plantas de cultivar ‘San Andreas’ possuem aparência semelhante às plantas de 

cultivar ‘Albion’, porém, são mais vigorosas. É uma cultivar também adequada para 

produzir pseudofrutos para consumo in natura, classificada como uma cultivar de dia 

neutro, adaptada para a Costa Central e Sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América, 

de onde é originária. A cultivar ‘San Andreas’ permite a produção de pseudofrutos bem 

vermelhos, grandes e longos, com firmeza e sabores semelhantes, porém ligeiramente 

mais leves do que os da ‘Albion’. Já, a polpa normalmente é mais escura e vermelha do 

que ‘Albion’. A época e padrão de produção são semelhantes para as duas cultivares 

(Antunes, 2011). 

b) Cultivar ‘Diamante’   

Esta cultivar foi lançada comercialmente pela Universidade de Califórnia, é uma 

cultivar de dia neutro. A planta é ereta e muito compacta, propícia para culturas 

adensadas. É bastante produtiva, produzindo frutos de grande calibre, firmes e de 

excelente qualidade, que são recomendados para consumo in natura. A coloração do 

interior do fruto é vermelha-clara; por isso, não é adequada para a industrialização. É 

relativamente resistente ao míldio e moderadamente suscetível a manchas foliares, 

Verticillium e podridões da coroa (Davis, 1997). 

2.2.4. Condução do ensaio  

O delineamento experimental foi efetuado em blocos casualizados, com três 

repetições, com oito vasos por repetições e 3 plantas por vaso. Utilizaram-se 24 vasos 
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contendo o substrato de fibra de coco e argila expandida no fundo dos mesmos, para 

facilitar a drenagem, onde foram plantadas as duas cultivares ‘San Andreas’ e ‘Diamante’. 

No decorrer do ensaio, registaram-se as temperaturas mínimas e máximas no 

interior da estufa, em que a mais baixa temperatura mínima atingida foi de 6,3 °C, no mês 

de janeiro e a temperatura máxima mais elevada foi de 39,7 °C, no mês de julho, (anexo 

III). A humidade relativa máxima oscilou entre 45 % a 88 % e a mínima entre 23 % a 37 

%. 

2.2.5.   Plantação 

Os substratos foram colocados nos vasos e realizou-se a plantação no dia 14 de 

dezembro de 2020, com o compasso de 0,30 m entre as plantas e 1 m entre os vasos, com 

uma densidade de 3,3 plantas/m2 (figura 11). 

 
Figura 11: (A e B) Enchimento dos vasos, com substratos, (C) a distância entre as plantas. 

As plantas de morangueiro foram adquiridas num viveiro comercial, situado na 

região do Algarve. Utilizaram-se plantas frescas e de raiz nua. Na realização da plantação, 

os substratos foram bem humedecidos com água até drenar, e as plantas foram 

desinfetadas com uma formulação de grânulos dispersiveis em água (wg), com uma 

substância ativa de 35 % p/p de cobre sob a forma de hidróxido de cobre (kocide 2000), 

numa proporção de 100 g/2 litros de água. As plantas foram mergulhadas na solução por 
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15 minutos e depois foram transplantadas para os vasos. Em cada vaso foram plantadas 

três plantas em linha, com o espaçamento de 0,30 m.  

Antes da plantação, fez-se a caracterização das plantas quanto à altura, ao 

comprimento das raízes e ao número de folhas. Elas apresentavam entre 5 - 8 cm de altura, 

e entre 4 - 5 cm de comprimento das raízes e 2 a 3 folhas. Foram plantadas em 24 vasos 

de coloração branca, possuindo dimensões de 90 x 20 cm, relativamente ao comprimento 

x largura. Cada vaso continha 5,5 kg de fibra de coco e 1,7 kg de argila expandida, esta 

foi colocado numa pequena camada no fundo dos vasos, para uma melhor drenagem e 

sobretudo para impedir a perda de substrato de menores dimensões.  

Três semanas após a plantação, no dia 5 de janeiro de 2021, foi aplicado via foliar, 

um aminoácido bio estimulante de nome comercial Sprint Plus, a uma concentração de 

0,70 mL/1080 mL de água, para ajudar as plantas a ultrapassarem as condições de stresse 

hídrico.  

Antes da aplicação foi feita um ensaio em branco com um pulverizador manual 

(figura 12), usando 180 mL de água em 0,72 m2. 

 

Figura 12: Pulverizador manual. 
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2.2.6. Sistema de rega e fertirrega 

A adubação do morangueiro teve o início quatro semanas após a plantação. Foi 

utilizado o adubo KSC/PHYT- actyl, que contém os macronutrientes NPK, na formulação 

14-40-5, ou seja 14 % de N, 40 % de P2O5 e 5 % de K2O. A solução nutritiva foi efetuada, 

diluindo 500 g do adubo em 10 litros de água e foram aplicadas 200 mL da solução por 

vaso/dia, durante três semanas. Devido às baixas temperaturas e elevada humidade 

relativa que se fazia sentir na estufa, posteriormente utilizámos o mesmo adubo, mas com 

a outra formulação dos macronutrientes NPK (23-5-5), ou seja 23 % de N, 5 % de P2O5 

e 5 % de K2O. A solução nutritiva foi realizada, diluindo 500 g em 5 litros de água e 

aplicou-se manualmente 200 mL de solução por vaso/dia (figura 13). 

 

Figura 13: Adubação de morangueiro 

Depois da instalação do sistema de rega, a fertirrega passou a ser feita através do 

sistema de rega e, incluímos também os micronutrientes. Aplicou-se, Nitrato de Potássio, 

13 % de N, 45,5 % de K2O; Nitrato de Cálcio 15 % de N, 19 % de Ca; Sulfato de Magnésio 

16 % de Mg; Ferro quelatado 6 % Fe e Fosfato monoamónio 12 % N e 61 % P2O5 para a 

realização da solução nutritiva (quadro 4).  
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Quadro 4 - Elementos utilizados na solução nutritiva do morangueiro 
Data Fases Tipos de adubos Doses 

05/01 a 

15/02/21 

 

 

Crescimento 

Aminoácido bio estimulante 

(Sprint plus) 

 

KSC/PHYT- actyl (14-40-5); 

0,70 mL/1080, 

mL de água 

 

0,5 kg de adubo 

por 10 Litro de 

água. 

08/02 a 
16/07/21 

 
Desenvolvime
nto e produção 

KSC/PHYT- actyl (23-5-5); 
 
 

Nitrato de potássio 13% N; 
45,5 % K2O. 

Nitrato de Cálcio; 15 % N; 19 
% Ca. Sulfato de Magnésio 16 

% Mg; Ferro quelatado 6 % 
Fe.; Fosfato monoamónio 12% 

N; 61 % P2O5. 
 

0,5 kg de adubo 
por 5 litros de 

água; 
 

5 Litros de 
solução/dia. 2 a 3 

vezes/dia 

 

O sistema de fertirrega é constituído por uma máquina de fertirrega Hubel 2 MPK 

+ Ácido + Bomba e por dois depósitos de 200 L para mistura e armazenamento de 

soluções NPK e um depósito de 50 L para armazenamento de ácidos (figura 14). 

O sistema funciona por injeção da solução nutritiva no sistema de rega gota-a-

gota, que possui gotejadores antidrenantes com debito de 2,2 L/h.  

 
Figura 14: Sistema de fertirrega. 
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Foi estabelecido um pograma de rega, com os horários definidos em função da 

temperatura e a fase do desenvolvimento da planta (anexo I).  

Fez-se a recolha da água drenada e para esse efeito foi necessário adaptarmos dois 

recipientes de recolha por repetição, num total de seis recipientes. Também se fez a 

recolha da solução nutritiva antes da entrada no sistema utilizando um garrafão (figura 

15).  

 
Figura 15: A) Sistema de recolha de água; B) sistema de rega instalado; C) garrafão com a 

solução nutritiva antes de entrada nos vasos. 

Mediu-se a condutividade elétrica (CE) e a salinidade à entrada e à saída do 

sistema, de modo a manterem-se os valores da CE em aproximadamente 1,4 mS/cm-1 e a 

salinidade 0,8g/L (Anexo I, quadro 2). 

2.2.7. Proteção fitossanitária 

Durante o ensaio realizaram-se tratamentos fitossanitários, visto que, as pragas e 

as doenças colocam em perigo o desenvolvimento normal das plantas. Perante esta 

situação foram feitas algumas observações de forma aleatória, três vezes por semana, 

onde se verificou a ocorrência de pragas e doenças. No decorrer do ensaio identificámos 

algumas pragas, como, os afídios e a mosca branca. A mosca branca é a praga mais difícil 

de controlar, sobretudo nos meses de maio e junho. Desta forma, foi possível efetuar 

tratamentos, antes das pragas causaram grandes estragos nas culturas e foram registadas 
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todas as intervenções necessárias, tanto as de carácter preventivo como as de carácter 

curativo. (quadro 5). 

Observaram-se sintomas de Antracnose (Colletotrichum sp.), nas plantas e para 

evitar a propagação da doença fez-se um tratamento com a substância ativa Azoxistrobina 

(quadro 5). 

Quadro 5 - Tratamento efetuadas nas plantas de morangueiro 

Data 
Pragas e 

doença 

Tipos de 

tratamento 

Substância 

ativa 
Dose 

14/ 12/ 2020 Fúngicas Preventivo 
Pó molhável 
35% p/p de 

cobre. 

100 g/2L de 
água 

14/ 03/ 2021 Afídios Curativo Deltametrina. 
3 mL/5Lde 

água 

18/ 03/ 2021 Afídios Curativo 
Lambda-
Cialotrina 

3 mL/5Lde 
água 

 

21/ 03/ 2021 Afídios Curativo 
Lambda-
Cialotrina 

3 mL/5Lde 
água 

26/ 03/ 2021 Antracnose Preventivo Azoxistrobina 
3 mL/5L de 

água 

7/ 04/ 2021 Mosca Branca Curativo Deltametrina 
3 mL/5L de 

água 

28/ 05/ 2021 Mosca Branca Curativo Deltametrina 
3 mL/5L de 

água 

4/ 06/ 2021 Mosca Branca Curativo Deltametrina 
3 mL/5L de 

água 

11/ 06/ 2021 Mosca Branca Curativo 
Lambda-
Cialotrina 

3 mL/5L de 
água 

25/ 06/ 2021 Afídios Curativo 
Lambda-
Cialotrina 

3 mL/5L de 
água 

2/ 07/ 2021 Afídios Curativo Deltametrina 
3 mL/5L de 

água 

9/ 07/ 2021 Antracnose Preventivo Azoxistrobina 
3 mL/5L de 

água 
 

3.2.8. Parâmetro observados 

No decorrer do ensaio observaram-se os seguintes parâmetros: 

Desenvolvimento das plantas, alguns estados fenológicos, produção 

comercializável e não comercializável. 

Relativamente aos frutos observaram-se as seguintes características: teor de 

sólidos solúveis totais, firmeza, diâmetro longitudinal, transversal e peso medio dos 

frutos. 
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Registou-se também o número de dias de conservação dos frutos em frigorífico. 

Para acompanhar o desenvolvimento das plantas, fez-se a contagem do número de 

folhas, flores e frutos ao longo do seu ciclo vegetativo. A primeira contagem foi no dia 

28 de fevereiro de 2021 e a segunda contagem a 24 de março do mesmo ano. 

Para a observação dos estados fenológicos consideram-se seis plantas, três de cada 

cultivar e utilizou-se a escala baseada em Maier (1994) e modificada por Antunes (2006), 

que considera nove estado fenológicos tendo em conta a seguinte classificação (figura 16) 

(Antunes et al., 2006). 

a) Estado 1: aparecimento do botão floral, gomos florais com aspeto globoso 

e de coloração esverdeada; 

b) Estado 2: aparecimento das pétalas (estado de balão); 

c) Estado 3: flores primárias, secundárias e terciárias completamente abertas; 

d) Estado 4: as pétalas secam e caem; 

e) Estado 5: formação do fruto; 

f) Estado 6: aumento do tamanho do fruto pelo alongamento celular; 

g) Estado 7: aumento do tamanho do fruto com perceção das sementes no 

tecido do recetáculo; 

h) Estado 8: começo da maturação, maioria dos frutos brancos; 

i) Estado 9: frutos maduros apresentando 75 % a 100 % da superfície 

vermelha.  

 
Figura 16: Estados fenológicos 

  
Fonte: Antunes et al., 2006 
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Ao longo do ciclo, foram registados o início da floração (data da primeira flor 

aberta da inflorescência da primeira floração), vingamento e maturação do fruto e o 

número de dias entre a primeira flor aberta e a maturação completa dos frutos. 

Para a determinação da produção total e da produção comercializável, a colheita 

dos morangos foi realizada uma ou duas vezes por semana, tendo em conta o estado de 

maturação dos frutos, ou seja, iniciou-se quando os frutos atingiram o estado de 

maturação de consumo, feita sempre no período de manhã. 

 

Quadro 6 - Datas das colheitas e número de dias após a plantação 

Nº colheita Data Dias após a plantação 

1ª 04/04/2021 109 

2ª 12/04/2021 117 

3ª 19/04/2021 124 

4ª 26/04/2021 131 

5ª 03/05/2021 138 

6ª 07/05/2021 142 

7ª 14/05/2021 149 

8ª 24/05/2021 159 

9ª 02/06/2021 168 

10ª 07/06/2021 173 

11ª 14/06/2021 180 

12ª 18/06/2021 184 

13ª 22/06/2021 188 

14ª 27/06/2021 193 

15ª 02/07/2021 198 

16ª 09/07/2021 205 

17ª 16/07/2021 212 
 

Considerou-se a produção precoce, a que foi obtida nas primeiras nove colheitas, 

a produção semi-tardia, a adquirida da 10ª à 17ª colheita e tardia, a obtida nas últimas 

quatro colheitas.  

A primeira colheita teve o seu início no dia 4 de abril de 2021 (quadro 6), onde os 

frutos foram colhidos muito cuidadosamente com auxílio de uma tesoura e foram 

separados por cultivar, e ainda em frutos comercializáveis e não comercializáveis. No 

início da produção, ou seja, durante a colheita precoce (4 de abril a 2 de junho), efetuaram-
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se uma ou duas colheitas semanais e todos os frutos foram considerados comercializáveis, 

atendendo aos parâmetros: cor, peso, calibre, sólidos solúveis totais (SST). 

Durante a 10ª à 17ª colheita (produção semi-tardia), a colheita manteve-se uma ou 

duas vezes por semana de 6 a 22 de junho (quadro 6).  

Durante este período de colheita, verificou-se um aumento de temperatura (dos 25 

°C para os 33,2 °C) e também um aumento de números de frutos por planta. 

A partir da colheita da produção semi-tardia (da 10ª à 17ª colheita) começaram a 

surgir frutos não comercializáveis com maior incidência na cultivar ‘Diamante’ e uma 

diminuição do tamanho dos frutos para ambas as cultivares, devido ao aumento de 

números de frutos por planta. 

A colheita da produção tardia (últimas quatro colheitas), teve início no final do 

mês de junho, com uma colheita semanal, devido à diminuição do número de frutos e 

também devido às elevadas temperaturas verificadas na estufa (39,7 °C). A última 

colheita foi realizada no dia 16 de julho. Nestas colheitas ambas as cultivares 

apresentaram frutos comercializáveis. No entanto, verificou-se uma produção 

comercializável superior à obtida na produção precoce, atingindo o maior valor no mês 

de junho. 

Para a determinação da produção total pesaram-se todos os frutos de cada colheita 

e determinou-se a produtividade em g/m2. 

Para a determinação da produção comercializável (figura 17 A), não foram 

considerados os frutos com o peso inferior a 8 g, de acordo com a recomendação de 

Duarte Filho (2006) e os frutos defeituosos (figura 17 B). 
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Figura 17: A) Frutos comercializáveis e B) frutos não comercializáveis 

 
Para avaliar a forma dos morangos mediu-se o diâmetro transversal e o diâmetro 

longitudinal com uma craveira digital (Electronic digital) (figura 18), sendo os dados 

apresentados em milímetros. 

 
Figura 18: Craveira digital para medição dos diâmetros dos frutos 

 

A firmeza dos frutos foi medida na parte média do fruto, com um penetrómetro 

digital com ponteira de 8 mm de diâmetro (figura 19), geralmente adequado para produtos 

mais macios, como o caso do morango. Os resultados foram expressos em kg/0,5 cm2. 
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Figura 19: Penetrómetro digital 

 

Fez-se a determinação dos sólidos solúveis totais utilizando um refratómetro 

digital de marca KERN (figura 20), utilizando o sumo do fruto. O resultado foi expresso 

em gau Brix. Antes de iniciarmos as medições o aparelho foi calibrado com água destilada 

para melhor precisão. 

 

 
Figura 20: Refratómetro digital 

 

 



40 
 

4. Apresentação e discussão de resultado 

4.1. Desenvolvimento das plantas  

A primeira contagem do número de folhas, flores e frutos vingados foi realizada 

dia 28 de fevereiro 2021. 

Verificou-se que a cultivar ‘San Andreas’ apresentou os valores mais altos para 

todos os parâmetros (quadro 7). 

Do dia 24 de março de 2021 efetuou-se a segunda contagem e observou-se um 

maior desenvolvimento em ambas as cultivares, com um aumento do número de folhas, 

flores e frutos vingados (quadro 7). 

O maior crescimento das plantas notou-se no mês de abril altura em que já 

estávamos na colheita dos frutos e nesta altura parou-se com a contagem dos referidos 

parâmetros. 

 
Quadro 7 - Média do número de folhas, flores e frutos vingados por cultivar 

‘San Andreas’ ‘Diamante’ 

Contagem 
Nº 

Folhas 
Nº Flores 

Nº frutos 

Vingados 

Nº 

Folhas 
Nº Flores 

Nº frutos 

Vingados 

1ª Contagem 16,25 3,75 5,5 14 3,75 4,0 

2ª Contagem 19,5 7,0 8,5 16,25 10,0 7,0 

       

 

4.1.1. Estados fenológicos 

O início da floração ocorreu cinco semanas após a plantação (quadro 8), as plantas 

começaram a emitir flores, mas estas foram tiradas à medida que iam surgindo, até ao dia 

13 de março, em que as plantas já apresentavam um desenvolvimento vegetativo 

adequado para a frutificação. Com este procedimento evitou-se a frutificação precoce, 

que poderia resultar em frutos pequenos e de má qualidade, em virtude de a planta não 

ter atingido todo o seu potencial vegetativo, que lhe permitisse realizar a fotossíntese em 

boas condições e produzir hidratos de carbono suficientes para a floração e frutificação. 
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  Registou-se a primeira flor aberta da inflorescência no dia 21 de março de 2021, 

(quadro 8), em ambas cultivares, a partir da observação visual.   

A plena floração caracterizada pela abertura de 50 % das flores ao longo da 

inflorescência ocorreu simultaneamente com a maturação dos frutos, isto é, no mês de 

abril, período em que estávamos na colheita (quadro 8). 

Quadro 8 - Registro da observação dos estados fenológicos do morangueiro. 

Data Denominação Descrição 

15/03/2021 Início da floração Aparecimento de botão floral 

21/03/2021 As primeiras flores Completamente abertas 

28/04/2021 Plena floração Mais de 50 % de flores abertas 

24/03/2021 Início da frutificação Formação dos frutos 

04/04/2021 Estado de maturação Frutos maduros com 75 a 100 % da epiderme vermelha 
 

Relativamente aos parâmetros: produção comercializável e não comercializável, 

teor de sólidos solúveis totais, firmeza, diâmetro longitudinal, diâmetro transversal e peso 

médio do fruto, realizou-se o tratamento estatístico utilizando a ANOVA (Anexo II, 

Quadro 1-7), e a comparação das médias através do teste de Tukey, com nível de 

significância de 5%, (anexo II quadro 1-22). 

 

4.1.2. Produção comercializável 

 De acordo com a figura 21, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas na produção comercializável entre as cultivares, apresentando a cultivar 

‘San Andreas’ um valor mais elevado. 

 
Figura 21: Efeito da cultivar sobre a produção comercializável (g/m2). 
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A produção comercializável obtida durante a época semi-tardia e tardia foi quase 

o dobro da produção obtida na época da produção precoce (figura 22), esta diferença teve 

a ver com maior número de frutos por planta em virtude de ter havido um aumento da 

temperatura que se situou entre os 25 °C e os 33,2 °C. A produção comercializável foi 

mais elevada nas épocas de colheita semi-tardia e tardia, relativamente à época precoce. 

 

  
Figura 22: Efeito da época de colheita sobre a produção comercializável (g/m2). 

 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na produção 

comercializável, entre as cultivares em cada época de colheita (figura 23). 

  
Figura 23: Efeito da cultivar x época de colheita sobre a produção comercializável (g/m2). 
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 A produção comercializável obtida neste ensaio variou, entre 604,63 g e 708,04 

g, o que corresponde a 201,5 a 214,5 g/planta respetivamente. 

 Segundo um ensaio realizado por Cecatto et al. (2013) a produção total por planta 

na variedade ‘San Andreas’ foi de 301 g/planta, em produção em substrato, valor superior 

ao que foi encontrado no presente trabalho. A produção obtida no presente ensaio foi mais 

baixa, devido ao fato de as temperaturas serem muito baixas no período após a plantação, 

uma vez que a estufa onde foi realizado o ensaio não possui sistema de aquecimento. 

Segundo Oliveira e Scivittaro (2011) em morango, para a cultura ser rentável a 

produtividade deve ser aproximadamente de 300 g/planta. 

 A massa média do fruto é uma das características de maior importância 

agronómica na produção comercializável do morango, pois está diretamente relacionada 

ao tamanho. Frutos comercializáveis tornam o processo de colheita mais rápido, além da 

sua valorização pelo mercado e de maiores ganhos pelo produtor (Conti et al., 2002). 

4.1.3. Produção não comercializável 

 Os frutos deformados e com um peso baixo, começaram a surgir a partir da 

colheita semi-tardia. Este fato deveu-se ao aumento da temperatura na estufa e à ausência 

de visitas dos insetos polinizadores. 

  A partir desta fase, considerou-se que os frutos deformados não tinham condições 

para irem para o mercado e contabilizaram-se como produção não comercializável. 

 De acordo com a figura 24, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as cultivares, relativamente à produção não comercializável.  
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  De acordo com a figura 25, apenas se observaram diferenças 

estatisticamente significativas, relativamente à colheita precoce. 

 
Figura 25: Efeito da época de colheita sobre a produção não comercializável (g/m2). 

 

 De acordo com a figura 26 nas colheitas da época precoce, toda a produção foi 

considerada comercializável e sem diferenças estatisticamente significativa entre 

cultivares. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as outras 

épocas de colheita para ambas as cultivares. 
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Figura 26: Efeito da cultivar x época de colheita sobre a produção não comercializável 

(g/m2). 

 A maioria das cultivares utilizados em ambiente protegido, não produz uma 

colheita de qualidade, ou seja, sem deformações, devido à ausência do vento e das 

abelhas, os principais visitantes florais do morangueiro (Malagodi-Braga, 2002).  

4.1.4. Teor de sólidos solúveis totais 

 
Figura 27: Efeito da cultivar sobre teor de sólidos solúveis totais (%) 

 

 Na avaliação do teor de sólidos solúveis totais durante a colheita, verificou-se que 

não houve diferenças estatisticamente significativas entre as cultivares e entre as épocas 

de colheita (figura 27 e 28). 
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Figura 28: Efeito da época de colheita sobre teor de sólidos solúveis totais (%). 

 

 A cultivar ‘San Andreas’ atingiu o valor mais alto de 8,00 % de Brix na época de 

colheita tardia, enquanto o valor mais baixo (6,17 % de Brix), foi obtido pela cultivar 

‘Diamante’ na mesma época (figura 29).  

 De acordo com Kader (1991), o valor mínimo relativamente aos sólidos solúveis 

totais em morango deve ser de 7 % de Brix e segundo Azodanlou et al. (2003), o fruto é 

considerado muito bom, quando tem 8,3 % Brix.  

 
Figura 29: Efeito da cultivar x época de colheita sobre teor de sólidos solúveis totais (%). 
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 Na época de colheita tardia, verificou-se um aumento de temperatura, que poderá 

ter conduzido à obtenção dos valores mais altos de sólidos solúveis totais, na cultivar ‘San 

Andreas’, o que está de acordo com Resende (2010), que refere que o aumento da 

temperatura influencia na qualidade do fruto, devido à maior síntese de compostos 

secundários, para além de permitir que a planta acumule maiores concentrações de 

açúcares solúveis. 

4.1.5. Firmeza do fruto 

 De acordo com a figura 30, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as cultivares e entre as épocas de colheita, relativamente à firmeza dos 

frutos. Os frutos da cultivar ‘San Andreas’ apresentaram em média um valor mais baixo 

do que os da cultivar ‘Diamante’ sem diferenças estatisticamente significativas entre elas. 

 

 

Figura 30: Efeito da cultivar sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 
 

 Podemos referir que, embora não haja diferenças estatisticamente significativas, 

os frutos perderam firmeza ao longo das colheitas, precoce, semi-tardia e tardia (figura 

31). 
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Figura 31: Efeito da época de colheita sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 

 

 No entanto, verificou-se que o valor mais baixo foi atingido pela cultivar 

‘Diamante’ na época de colheita tardia (0,45 kg/0,5 cm2) (figura 32). 

  

 
Figura 32: Efeito da cultivar x época de colheita sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 

 

 Este fato pode ter ocorrido devido à temperatura mais elevada e à menor humidade 

relativa do ar, as quais deixam os frutos com textura menos firme (Figueira, 2008). 
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4.1.6. Diâmetro longitudinal e transversal do fruto  

  Relativamente ao diâmetro longitudinal do fruto, não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre as cultivares (figura 33). 

 
Figura 33: Efeito da cultivar sobre o diâmetro longitudinal (mm). 

A cultivar ‘San Andreas’ (39,75 mm) apresentou em média um valor diâmetro 

longitudinal do fruto ligeiramente superior ao da cultivar ‘Diamante’ (38,21 mm), sem 

diferenças estatisticamente significativas (figura 33).  

No entanto, observou-se que o mesmo, apresentou um valor médio mais alto na 

época da colheita precoce (figura 34) com diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às outras épocas. Os frutos diminuíram o diâmetro longitudinal ao longo 

das colheitas, precoce, semi-tardia e tardia, embora não tenham apresentado diferenças 

estatisticamente significativas, relativamente às duas últimas. 
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Figura 34: Efeito da época de colheita sobre o diâmetro longitudinal (mm). 

 

De acordo com a figura 35 não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas relativamente à interação cultivar x época de colheita relativamente a este 

parâmetro. 

 
Figura 35: Efeito da cultivar x época de colheita sobre o diâmetro longitudinal (mm). 

Em relação ao diâmetro transversal, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre as cultivares, com maior valor para a cultivar ‘Diamante’, de acordo 

com a figura 36. 
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Figura 36: Efeito da cultivar sobre o diâmetro transversal (mm). 

 

  No que diz respeito ao diâmetro transversal, os resultados apresentaram a mesma 

tendência, ou seja, apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas, nas 

épocas de colheita, apresentando os frutos da colheita precoce, o valor mais alto (figura 

37). 

 
Figura 37: Efeito da época de colheita sobre o diâmetro transversal (mm). 

 

 Não houve diferenças estatisticamente significativas relativamente à interação 

cultivar x época de colheita (figura 38).  

 Verificou-se que em ambas as cultivares o diâmetro longitudinal é superior ao 

diâmetro transversal. 
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Figura 38: Efeito da cultivar x época de colheita sobre os diâmetro transversal (mm). 

 

 Relativamente ao diâmetro transversal e longitudinal do fruto, os valores obtidos 

no presente trabalho, foram superiores aos encontrados por Santos et al. (2015), que 

observaram frutos da cultivar ‘San Andreas’ com o diâmetro transversal de 22 mm e o 

diâmetro longitudinal de 26 mm. 

4.1.7. Peso médio do fruto 

 Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre as cultivares, no 

que se refere ao peso médio do fruto, apresentando a cultivar ‘San Andreas’, o valor mais 

alto (27,04 g) (figura 39). 

 
Figura 39: Efeito da cultivar sobre o peso médio (g). 
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  No que diz respeito à época da colheita, observou-se que os valores mais altos 

para o referido parâmetro foram obtidos na colheita tardia, atingindo os frutos um peso 

médio de 26,12 g (figura 40). Com a diferenças estatisticamente significativas. 

 
Figura 40: Efeito da época de colheita sobre o peso médio (g). 

 

  Da análise da figura 41, pode-se concluir que a cultivar ‘San Andreas’ obteve o 

peso médio mais alto em todas as épocas de colheita e que a cultivar ‘Diamante’ 

apresentou valores diferentes para cada época (crescentes da precoce para a tardia), não 

diferindo da cultivar ‘San Andreas’ na época de colheita tardia. 

 
Figura 41: Efeito da cultivar x época de colheita sobre o peso médio dos frutos (g). 
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O peso médio dos frutos durante este período variou respetivamente entre 21,76 a 

27,76 g/fruto, estes valores são inferiores ao peso de 31 g/fruto, observado por Shaw & 

Larson (2008). 

4.1.8. Conservação dos frutos em câmara frigorífica 

 Fez-se também um ensaio de conservação dos frutos em câmara frigorífica, a uma 

temperatura de 7,2 °C, de modo a comparar a vida útil dos mesmos e comparar também, 

o teor de sólidos solúveis totais (Brix) à colheita com o teor de sólidos solúveis totais 

(Brix) depois de uma semana de conservação. 

  Durante o período em que os frutos estiverem na refrigeração, o teor de sólidos 

solúveis totais aumentou significativamente em ambas cultivares, no período de uma 

semana. A cultivar ‘Diamante’ foi a que obteve os frutos mais doces antes e após esse 

período, passando de 6,89 % para 9,20 % (figura 42).  

 
Figura 42: Resultado do grau Brix da cultivar ‘Diamante’ antes e após a conservação na 

câmara frigorifico. 

 A cultivar ‘San Andreas’ passou de 6,67 % para 8,60 % (figura 43). No entanto, os 

frutos apenas se conservaram em bom estado durante o período de 5 dias no frigorífico. 

 

 

 

6,89

9,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comparação da média brix (%)  'Diamante'

Brix à entrda

Brix depois da
conservação



55 
 

 

 
Figura 43: Resultado do grau Brix da cultivar ‘San Andreas’ antes e após a conservação 

na câmara frigorifico. 

 
Figura 44: Frutos de morango depois de duas semanas no frigorífico; A) frutos de cultivar 

‘San Andreas’; B) frutos de cultivar ‘Diamante’. 

  De acordo com Flores Cantillano et al. (1998), à medida que aumenta o período 

de conservação em frigorifico, aumenta a perda de qualidade, que se reflete na alteração 

de alguns parâmetros como a cor, perda de sabor e textura e na mudança de aspeto. 

Todavia, os filmes poliméricos e a atmosfera controlada, enriquecida, com até 20 % de 

CO2, podem retardar esse processo. 
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5. Conclusões  

 Os resultados obtidos no presente trabalho constituem mais um contributo para 

alcançar uma produção mais adequada para as cultivares em estudo. Pode-se concluir que 

é possível produzir morangos comercializáveis em substrato de fibra de coco, no Baixo 

Alentejo interior em estufa não aquecida durante o outono-inverno. 

 Relativamente às cultivares estudadas verificou-se que a cultivar ‘San Andreas’ 

foi a que apresentou os melhores resultadas em relação à produção comercializável e à 

menor quantidade de frutos não comercializáveis. Obteve frutos de maior calibre e com 

maior teor de sólidos solúveis totais, assim como maior tempo de vida útil durante o 

período da conservação. A cultivar ‘Diamante’ apresentou frutos menores ou com menor 

peso (23,59 g), do que a cultivar ‘San Andreas’, mas com maior firmeza à colheita, 

apresentado o valor médio de 0,76 kg/0,5 cm2. 

  Ambas as cultivares estudadas sofrerem ataques de afídios e mosca branca, a 

cultivar ‘Diamante’ foi a mais afetada por estas pragas.  

  Com este ensaio foi possível concluir, que a produção de morango em estufa 

utilizando substratos pode ser produzida fora de época normal, o que desafia outros 

métodos da produção para abastecer o mercado ao longo do ano.  
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Anexo I – Rega 
 

Colocação do sistema de rega: em 26 de fevereiro  

 Quadro 1- Data e tempo de rega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Mês Tempo de Rega Horário de Rega
26 de Fev. a 19 de março2,5 min/dia (9h)
20 a 22 de março 2 x 6 min/Rega (9h/11:15)
22 a 24 de março 3 x 4 min/Rega (9h/11:30/16h)
24 a 29 de março 3 x 3 min/Rega (9h/11:30/16h)
31 de mar a 5 de abril 3 x 3 min/Rega (9h/12h/15h)
6 a 16 de abril 2 x 2 min30s/Rega (9h/15h)
17 a 23 de abril 3 x 2 min30s/Rega (9h/11h15/14h15)
23 de abril a 14 de maio 3 x 3 min/Rega (9h/11h15/14h15)
15 de maio a 16 de julho 3 x 3 min/Rega (9h/11h15/14h15)
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Quadro 2 - Condutividade elétrica e Salinidade 

      
D 3ª Rep A 2ª Rep D 1ª Rep Fila2 

 
Entrada da Estufa 

   

      
A 3ª Rep D 2ª Rep A 1ª Rep Fila1 

       

                         

 
FILA 1 FILA 2 

Data 

Solução de Rega 1 

Drenagem 

Solução de Rega 2 

Drenagem 

A 1ª Rep D 2ª Rep A 3ª Rep D 1ª Rep A 2ª Rep D 3ª Rep 

Ml CE  SAL  ml CE  SAL  Ml CE  SAL  ml CE  SAL  Ml CE  SAL  ml CE  SAL  ml CE  SAL  ml CE  SAL  

16/mar  790 0,65 0,6 710 4,55  2,7 790 3,81 2,2  750 3,72  1,7  880 0,66  0,4 780 4,35  2,8 700 3,4  1,7 690 4,44  2,7 

17/mar 900 0,63  0,6 310 4,1  2,4 440 3,5  2,1 480 3,5 2,5 410 0,66  0,6 450 3,8  2,9 400 3  1,4 450 3  2,7 

18/mar 460 0,64 0,3 390 4,2 2 450 3,4 2 470 3,35 2 450 0,64 0,3 410 3,5 2 400 2,89 1,7 400 2,93 1,7 

19/mar 410 0,64 0,3 310 3,8 2,2 320 3,2 1,9 350 3,18 1,9 400 0,72 0,3 300 3,2 1,9 320 2,64 1,6 300 2,74 1,6 

22/mar       1940 3,16 1,9 2050 2,46 1,5 2160 2,52 1,5 2650 0,54 0,3 1790 2,86 1,7 1890 2,26 1,3 2020 2,36 1,3 

24/mar       1190 3,22 1,8 1310 2,11 1,2 1380 2,22 1,3 1580 0,62 0,3 1000 2,92 1,7 1260 2,12 1,2 1060 2,2 1,2 

26/mar 1070 0,56 0,3 1290 2,64 1,5 1350 1,81 1,1 1400 1,86 1,1 2340 0,56 0,3 1210 2,44 1,4 1300 1,74 1 1320 1,77 1 

29/mar       1750 2,4 1,4 2000 1,73 1 2500 1,43 1 1980 0,58 0,3 1,85 2,55 1,3 2100 1,63 0,9 2000 1,7 0,9 

31/mar 4240 0,72 0,3 350 2,66 1,5 440 1,82 1 430 2,05 1,1  2390 0,7 0,3 290 2,52 1,4 380 0,62 0,5 400 1,25 1 

05/abr 2340 0,53 0,3 2000 2,2 1,4 2300 1,57 1 2250 1,63 1 1680 0,54 0,3 2000 2,1 1,3 2000 1,49 0,9 2150 1,52 0,9 

07/abr 3900 0,56 0,3 200 3,53 2,1 400 1,93 1,1 400 1,98 1,1  2000 0,56 0,3 280 2,81 1,7 250 2,1 1,2 290 2,06 1,2 

12/abr 2650 0,55 0,3 980 2,33 1,4 1300 1,53 0,9 1700 1,54 0,9 1860 0,53 0,3 870 2,23 1,3 900 1,45 0,9 900 1,5 0,9 

14/abr 2100 0,58 0,3 500 2,54 1,4 530 1,65 0,9 480 1,64 0,9  1770 0,4 0,3 450 2,44 1,4 460 1,62 0,9 410 1,62 0,9 

16/abr 1250 2,05 1,1 85 3,6 2,2 110 2,21 1,3 160 2 1,1 2680 1,36 0,8 77 3,98 2,4 70 2,43 1,4 65 2,74 1,6 
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19/abr 2910 2,25 1,1                   2390 2,2 1,2                   

21/abr 1980 2,11 1,1                   2040 215 1,2                   

23/abr 1550 2,07 1,1                   720 2,12 1,1                   

26/abr 2450 2,05 1,1                   2500 2,08 1,1                   

28/abr 1700 2,01 1,1                   1400 2,1 1,2                   

03/mai 3450 1,3 0,8                   1700 1,29 0,7                   

10/mai 4320 1,19 0,7       900 2,4 1,4 940 1,99 1,2 3,34 1,13 0,6             500 1,47 1,5 

14/mai 1800 1,81 1       300 2,9 1,7 400 1,34 1,3 1700 1,92 1,1       410 2,9 1,7 240 1,4 0,9 

17/mai 1310 1,72 0,9       340 3,2 1,8 400 2,31 1,3 2340 1,7 0,9       190 3,9 2,2       

19/mai 1450 1,04 0,5       170 3,4 1,9 220 2,7 1,5 1600 1,04 0,5             60 5,98 3,4 

26/mai       310 4,3 2,3 
   

1000 2 1,1                   750 2,79 1,5 

28/mai       200 4,67 2,6 900 2,3 1,5 1200 0,7 0,3                   1100 1,8 1 

02/jun > 5L 1,58 1,3 2100 2,3 1,2 2060 1,7 0,9 2340 1,41 0,7 2900 2,7 1,4 2000 2,14 1,1 1970 1,92 1 2330 1,75 0,9 

04/jun >5L 0,59 0,3 >5L 2,02 1,2 >5L 1,64 1 >5L 1,4 0,8 >5L 0,64 0,3 >5L 1,8 1,1 >5L 1,78 1 >5L 1,67 1,1 

09/jun >5L 0,59 0,3 3300 1,34 0,7 4350 0,96 0,5 >5L 0,75 0,4 >5L 0,63 0,3 3100 1,2 0,6 4500 1,05 0,6 >5L 0,63 0,3 

16/jun 4340 0,6 0,3 >5L 0,83 0,4 >5L 0,5 0,3 >5L 0,6 0,3 >5L 0,55 0,3 >5L 0,68 0,4 >5L 0,7 0,4 >5L 0,66 0,4 

25/jun 4500 1,5 0,8 2700 0,8 0,4 2800 0,67 0,3 3700 0,6 0,3 >5L 0,63 0,3 2800 1,3 0,5 3100 0,82 0,4 2870 0,71 0,4 

05/jul >5L 2,1 1,3 4300 1,52 0,9 4000 1,51 0,9 4500 1,42 0,8 >5L 2 1,1 4400 0,89 0,8 4100 1,57 0,9 >5L 1,46 0,8 

07/jul >5L 3,07 1,8 4300 1,34 0,8 >5L 1,25 0,8 >5L 1,17 0,7 4150 2,25 1,5 4100 1,42 0,8 4500 1,35 0,8 >5L 1,29 0,7 

09/jul >5L 1,94 1,1 3600 1,57 0,9 >5L 1,65 0,9 >5L 1,56 0,8 >5L 1,44 0,8 3130 1,49 0,9 >5L 1,76 1 >5L 1,63 0,9 

13/jul >5L 0,58 0,3 >5L 1,6 1 >5L 1,3 0,8 >5L 1,3 0,8 >5L 0,55 0,3 >5L 1,9 1 >5L 1,5 0,9 >5L 1,4 0,9 
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Anexo II - Tratamento estatístico 

 
Quadro 1 - Análise de variância, produção comercializável (g/m2). 
Origem da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Probabilidade 

Repetição 2 32743 16372   

Cultivar 1 48122 48122 35,41 0,0271** 
Erro Repetição x 
Cultivar 

2 2718 1359   

Época,  2 736969 368484 47,15 0,0000*** 
Cultivar x Época 2 16780 8390 1,07 0,3864 ns 
Erro Rep x Cul x 
Época 

8 62523 7815   

Total 17 899855    
Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -P ≤ 0,01; *** -P ≤ 0,001  

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 

Quadro 2 - Análise de variância produção não comercializável (g/m2). 

Origem da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Probabilidade 

Repetição 2 417 208,3   
Cultivar 1 5108 5108 14,63 0,062 ns 
Erro Repetição x 
Cultivar 

2 698 349   

Época 2 127801 63900,3 121,71 0,0000*** 
Cultivar x Época 2 2643 1321,4 2,52 0,1419 ns 
Erro Rep x Cul x 
Época 

8 4200 525   

Total 17 140866    
Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001 

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 
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Quadro 3 - Análise de variância para sólidos solúveis totais (grau Brix). 
Origem da 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 

F 

Calculado 
Probabilidade 

Repetição 2 0,6604 0,3302   

Cultivar 1 1,79236 1,79236 3,92 0,1862 ns 

Erro Repetição x 

cultivar 
2 0,91418 0,45709   

Época 2 0,14253 0,07127 0,36 0,708 ns 

Cultivar x Época 2 3,82404 1,91202 9,68 0,0073** 

Erro Rep x Cul x 

Época 
8 1,58089 0,19761 

  

Total 17 8,91440    

Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001 

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 

Quadro 4 - Análise de variância, para firmeza dos frutos (kg). 
Origem da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Probabilidade 

Repetição 2 0,00194 0,00097   
Cultivar 1 0,0288 0,0288 0,82 0,4609 ns 
Erro Repetição x 
Cultivar 

2 0,0703 0,03515   

Época,  2 0,13868 0,06934 2,31 0,1612 ns 
Cultivar x Época 2 0,02343 0,01172 0,39 0,6887 ns 
Erro Rep x Cul x 
Época 

8 0,23982 0,02998   

Total 17 0,50298    
Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001  

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 
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Quadro 5 - Análise de variância diâmetro longitudinal (mm).  
Origem da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Probabilidade 

Repetição 2 96,064 48,032   
Cultivar 1 10,657 10,657 0,32 0,6309 ns 
Erro Repetição x 
cultivar 

2 67,581 33,791   

Época 2 426,648 213,324 7,53 0,0145** 
Cultivar x Época 2 97,219 48,61 1,72 0,2399 ns 
Erro Rep x Cul x 
Época 

8 226,694 28,337   

Total 17 924,863    
Nota: ns – não significativo p> 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001  

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 

Quadro 6 - Análise de variância para diâmetro transversal (mm).  
Origem da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Probabilidade 

Repetição 2 64,826 32,413   
Cultivar 1 91,756 91,756 5,98 0,1344 ns 
Erro Repetição x 
Cultivar 

2 30,704 15,352   

Época 2 346,226 173,113 16,79 0,0014*** 
Cultivar x Época 2 75,433 37,716 3,66 0,0744 ns 
Erro Rep x Cul x 
Época 

8 82,478 10,31   

Total 17 691,423    
Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001 

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 
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Quadro 7 - Análise de variância para peso dos frutos (g). 
Origem da 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 

F 

Calculado 
Probabilidade 

Repetição 2 0,0903 0,0452   

Cultivar 1 53,3889 53,3889 181,62 0,0055*** 

Erro Repetição x 

Cultivar 
2 0,5879 0,2940   

Época 2 6,1163 3,0582 15,25 0,0019*** 

Cultivar x Época 2 17,2499 8,6250 43,01 0,0001*** 

Erro Rep x Cul x 

Época 
8 1,6042 0,2005   

Total 17 79,0375    

Nota: ns – não significativo p > 0,05; * -p ≤ 0,05; ** -p ≤ 0,01; *** -p ≤ 0,001 

n.s- não significativo 

*- Significativo 

**- Muito significativo 

***- Altamente significativo 

Comparação das médias através de teste de Tukey, e 5% de significância. 

Quadro 1 - Efeito da cultivar sobre a produção comercializável (g/m2).           
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 708,04 a 

‘Diamante’ 604,63 b 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de 
significância.  

 

Quadro 2 - Efeito da época de colheita sobre a produção comercializável (g/m2). 
Época Média 

Semi-tardia 813,62 a 

Tardia 784,72 a 

Precoce 370,67 b 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey 5 

% de significância. 
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Quadro 3 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre a produção comercializável (g/m2). 
Cultivar Época Média 

‘San Andreas’ Semi-tardia 871,18 a 

‘San Andreas’ Tardia 870,55 a 

‘Diamante’ Semi-tardia 756,07 a 

‘Diamante’ Tardia 698,89 a 

‘San Andreas’ Precoce 382,40 b 

‘Diamante’ Precoce 358,94 b 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5 % de 
significância.  

 

Quadro 4 - Efeito da cultivar sobre a produção não comercializável (g/m2). 
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 101,74 a 

‘Diamante’ 135,43 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si de forma significativa. 

Quadro 5 - Efeito da época de colheita sobre a produção não comercializável (g/m2). 
Época Média 

Semi-tardia 188,03 a 

Tardia 167,73 a 

Precoce 0,00 b 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey 5 

% de significância. 

 

Quadro 6 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre a produção não comercializável 
(g/m2). 

Cultivar Época Média 

‘Diamante’ Semi-tardia 216,02 a 

‘Diamante’ Tardia 190,28 a 

‘San Andreas’ Semi-tardia 160,04 a 

‘San Andreas’ Tardia 145,19 a 

‘San Andreas’ Precoce 0,0000 b 

‘Diamante’ Precoce 0,0000 b 
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Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey 

5 % de significância. 

Quadro 7 - Efeito da cultivar sobre o grau Brix (%). 
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 7,28 a 

‘Diamante’ 6,66 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si, de forma significativa. 

Quadro 8 - Efeito da época de colheita sobre o grau Brix (%). 
Época Média 

Tardia 7,09 a 

Semi-tardia 6,92 a 

Precoce 6,88 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si, de forma significativa. 

Quadro 9 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre o grau Brix (%). 
Cultivar Época Média 

‘San Andreas’ Precoce 6,68 a 

‘San Andreas’ Semi-tardia 7,16 a 

‘San Andreas’ Tardia 8,00 a 

‘Diamante’ Precoce 7,08 a 

‘Diamante’ Semi-tardia 6,69 a 

‘Diamante’ Tardia 6,17 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si de forma significativa 

Quadro 10 - Efeito da cultivar sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 0,52 a 

‘Diamante’ 0,60 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si, de forma significativa.  

Quadro 11- Efeito da época de colheita sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 
Época Média 

Precoce 0,67 a 

Semi-tardia 0,56 a 

Tardia 0,46 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si, de forma significativa. 
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Quadro 12 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre a firmeza do fruto (kg/0,5 cm2). 
Cultivar Época Média 

‘Diamante’ Precoce 0,76 a 

‘Diamante’ Semi-tardia 0,61 a 

‘San Andreas’ Precoce 0,59 a 

‘San Andreas’ Semi-tardia 0,52 a 

‘San Andreas’ Tardia 0,46 a 

‘Diamante’ Tardia 0,45 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si de forma significativa. 

Quadro 13 - Efeito da cultivar sobre o diâmetro longitudinal (mm). 
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 39,75 a 

‘Diamante’ 38,21 a 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de significância. 

Quadro 14 - Efeito da época de colheita sobre o diâmetro longitudinal (mm). 
Época Média 

Precoce 45,76 a 

Semi-tardia 36,61 b 

Tardia 34,57 b 

 Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste de 

Tukey, a 5% de significância. 

Quadro 15 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre o diâmetro longitudinal (mm). 
Cultivar Época Média 

‘Diamante’ Precoce 47,11 a 

‘San Andreas’ Precoce 44,42 a 

‘San Andreas’ Semi-tardia 40,62 a 

‘Diamante’ Tardia 34,92 a 

‘San Andreas’ Tardia 34,22 a 

‘Diamante’ Semi-tardia 32,61 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si de forma significativa. 
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Quadro 16 - Efeito da cultivar sobre o diâmetro transversal (mm). 
Cultivar Média 

‘Diamante’ 32,48 a 

‘San Andreas’ 27,96 a 

Nota: Médias seguidas da mesma letra não variam entre si, de forma significativa. 

Quadro 17 - Efeito da época de colheita sobre o diâmetro transversal (mm). 
Época Média 

Precoce 36,39 a 

Semi-tardia 27,66 b 

Tardia 26,61 b 

Nota: valores seguidos de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey, 

a 5% de significância. 

Quadro 18 - Efeito da cultivar x época de colheita sobre o diâmetro transversal (mm). 
Cultivar Época Média 

‘San Andreas’ Precoce 31,72 a 

‘San Andreas’ Semi-tardia 27,99 a 

‘San Andreas’ Tardia 24,18 a 

‘Diamante’ Precoce 41,07 a 

‘Diamante’ Semi-tardia 27,33 a 

‘Diamante’ Tardia 29,05 a 

Nota: valores seguidos da mesma letra não variam entre si de forma significativa. 

Quadro 19 - Efeito da cultivar sobre o peso dos frutos (g). 
Cultivar Média 

‘San Andreas’ 27,04 a 

‘Diamante’ 23,59 b 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de significância. 
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Quadro 20 - Efeito da época de colheita sobre a o peso dos frutos (g).  
Época Média 

Precoce 25,06 b 

Semi-tardia 24,76 b 

Tardia 26,12 a 

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey, 

a 5% de significância. 

 

Quadro 21- Efeito da cultivar x época de colheita sobre o peso do fruto (g). 
Cultivar Época Média 

‘San Andreas’ Semi-tardia 27,76 a 

‘San Andreas’ Tardia 26,74 ab 

‘San Andreas’ Tardia 26,62 ab 

‘Diamante’ Tardia 25,50 b 

‘Diamante’ Tardia 23,51 c 

‘Diamante’ Semi-tardia 21,76 d  

Nota: Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste Tukey, 

a 5% de significância. 
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Anexo III – Temperatura máxima e mínima ocorrida na 
estufa de janeiro a julho de 2021. 
 

 

 
 

Figura 1: Dados da temperatura na estufa durante o período do ensaio. 
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