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Resumo 
 

DE MARCO, Edenara. Uso de substratos alternativos na produção de morangos 

e mudas de cana-de-açúcar.2017. 84 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar Universidade Federal de 

Pelotas, Pelotas, 2017. 
 

O uso de resíduos orgânicos tem sido uma prática corrente na tentativa de 
aproveitamento destes produtos na agricultura, possibilitando reciclagem de 
nutrientes e redução nos custos de produção. A torta de tungue é um resíduo 
agroenergético e possui grande potencial para o uso agrícola. Além deste, os demais 
componentes dos substratos testados neste trabalho foram a casca de arroz 
carbonizada, um resíduo gerado regionalmente em grande quantidade e o composto 
orgânico facilmente produzido com o aproveitamento de diversos resíduos. O 
morangueiro (Fragaria x ananassa) é considerado uma das espécies de maior 
expressão econômica entre as pequenas frutas, seu cultivo fora do solotem o objetivo 
de produzir frutos de forma mais sustentável. Nesse sistema, as plantas são cultivadas 
sobre bancadas em ambiente protegido e a nutrição das plantas é complementada 
através da fertirrigação. A cultura da cana-de-açúcar tem grande importância no 
âmbito da agricultura familiar devido a sua múltipla utilidade, sendo na alimentação 
animal, na fabricação de rapadura, melado, aguardente, açúcar e álcool. A tecnologia 
de produção de mudas de cana-de-açúcar garante incorporação de ganhos produtivos 
através da mecanização do plantio e diminuição do uso de colmos. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho foi analisaro desempenho agronômico de duas cultivares de 
morangueiro em sistema fora do solo e de dois genótipos de cana-de-açúcar na 
utilização de substratos alternativos. No primeiro capítulo são descritosdois 
experimentos com duas cultivaresde morangueiro,realizados em Pelotas-RS na 
localidade de Monte Bonito. Foram avaliados o crescimento vegetativo, produção, 
produtividade, perdas de frutos e o teor de sólidos solúveisparaas duas cultivares de 
morangueiro (Camarosa e San Andreas) submetidas à diferentes densidades de 
plantio (9, 10, 12,16 e 20 planta m-2) em sistema fora do solo em ambiente protegido, 
com o uso de três substratos compostos por casca de arroz carbonizada (CAC), 
composto orgânico (CO)e torta de tungue (TT).A cultivar Camarosa apresentou maior 
desempenho nos substratosalternativos propostos, acrescidos de CO e TT à CAC ea 
cultivar San Andreas apresentou maior desempenho no substrato com maior 
proporção de CO, a maior produtividade para as duas cultivares foi na densidade de 
20 plantas m-2. O teor de sólidos solúveis totais das frutas das cultivares não foi 
influenciado pelos substratos e pelas densidades testadas. No segundo capítulo, é 
apresentado o experimento desenvolvido em casa de vegetação, na Embrapa Clima 
Temperado, em Pelotas-RS, onde foi avaliado aaltura, diâmetro, número de folhas e 
o índice de velocidade de brotação de mudas de cana-de-açúcar de dois genótipos 
(RB975932 e RB867515) produzidas com substrato comercial e outros dois substratos 
alternativos compostos por casca de arroz carbonizada (CAC), composto orgânico 
(CO)e torta de tungue (TT). Os substratos alternativos apresentaram bom 
desempenho quanto as variáveis analisadas, sendo que o genótipo RB867515 se 
mostrou mais adaptável aos substratos propostos quando comparado ao genótipo 
RB975932. 
 

Palavras-chave: composto orgânico; torta de tungue; casca de arroz carbonizada; 
Fragaria x ananassa; Saccharum spp. 
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Abstract 

 

DE MARCO, Edenara. Use of alternative substrates in the production of 
strawberries and sugarcane seedlings. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
The use of organic wastes has been a current practice in the attempt to use these 
products in agriculture, enabling nutrient recycling and reduction of production costs. 
The tung beans is an agroenergy residue and has great potential for agricultural use. 
Besides this, the other components of the substrates tested in this work were the 
carbonized rice hull, a residue generated regionally in large quantity and the organic 
compound easily produced with the use of several residues. The strawberry (Fragaria 
x ananassa) is considered one of the most economically important species among 
small fruits, its cultivation outside the soil has the objective of producing fruits in a more 
sustainable way. In this system, the plants are cultivated on benches in a protected 
environment and the nutrition of the plants is complemented by fertigation. Sugar cane 
cultivation is of great importance in the context of family farming due to its multiple 
utility, being in animal feed, in the manufacture of rapadura, molasses, aguardente, 
sugar and alcohol. The technology of production of sugarcane seedlings guarantees 
the incorporation of productive gains through the mechanization of the planting and 
reduction of the use of stalks. Thus, the objective of this work was to analyze the 
agronomic performance of two strawberry cultivars in an out-of-soil system and of two 
sugarcane genotypes in the use of alternative substrates. In the first chapter are 
described two experiments with two strawberry cultivars, made in Pelotas-RS in Monte 
Bonito. The vegetative growth, yield, yield, fruit losses and soluble solids content were 
evaluated for the two strawberry cultivars (Camarosa and San Andreas) submitted to 
different planting densities (9, 10, 12, 16 and 20 m-2) in a protected environment, using 
three substrates composed of carbonized rice hull (CRH), organic compound (OC) and 
tungbeans (TB). The cultivar Camarosa presented higher performance in the 
alternative substrates proposed, plus OC and TB to the CRH and the cultivar San 
Andreas presented higher performance in the substrate with a higher proportion of CO, 
the highest productivity for the two cultivars was in the density of 20 plants m-2. The 
total soluble solids content of the fruits of the cultivars was not influenced by the 
substrates and densities tested. In the second chapter, the experiment was carried out 
in a greenhouse at Embrapa Clima Temperado, in Pelotas, RS, Brazil, where the 
height, diameter, number of leaves and sprout velocity index of sugarcane were 
evaluated of two genotypes (RB975932 and RB867515) produced with commercial 
substrate and two other substrates composed of carbonized rice hull (CRH), organic 
compound (OC) and tung beans (TB). The alternative substrates presented good 
performance as the analyzed variables, being that the genotype RB867515 showed to 
be more adaptable to the proposed substrates when compared to the genotype 
RB975932. 

 

Keywords:Organic compost; tung beans; carbonized rice hull; Fragaria x ananassa; 
Saccharum spp. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 A demanda por alimentos aumenta a cada ano em nível mundial. Paralelo a 

este crescimento, há uma1 demanda por novos insumos possíveis de serem utilizados 

em sistemas agrícolas, disponíveis aos produtores e que possibilitem resultados 

satisfatórios nos cultivos agrícolas (COSTA e MEDEIROS, 2012). O uso de resíduos 

orgânicos agroindustriais tem sido uma prática corrente, na tentativa de 

aproveitamento destes produtos, possibilitando reciclagem de nutrientes e redução 

nos custos de produção (RAMOS et al., 2005). 

O cultivo de alimentos em sistemas com o uso de substrato como suporte para 

as plantas tem se tornado mais comum, devido as questões ambientais, na utilização 

de resíduos na composição dos substratos e na diminuição do uso de defensivos 

agrícolas. De acordo com Milner (2002), as propriedades físicas de um substrato são 

relativamente mais importantes que as químicas, já que não podem ser facilmente 

modificadas. Entre as propriedades físicas mais relevantes, destacam-se: a 

densidade, a porosidade e o espaço de aeração. As propriedades físicas e químicas 

são essenciais para adequar a relação água/ar e a disponibilidade de nutrientes 

(FACHINELLO et al., 2005; FERNANDES et al., 2006). 

É de extrema importância que o substrato esteja disponível, seja de fácil acesso 

e em quantidade suficiente para o produtor. A casca de arroz é facilmente encontrada 

na região sul do Rio Grande do Sul, visto a abundante produção da cultura do arroz 

irrigado, bem como o composto orgânico, facilmente produzido com resíduos gerados 

nas propriedadese a torta de tungue, um resíduo oriundo da região serrana do Rio 

Grande do Sul. Segundo Minami (1995), a casca de arroz se destaca como um 

componente interessante, devido ao baixo custo, ausência de contaminantes, fácil 

manuseio e grande capacidade de drenagem, que quando associada a outros 

materiais garante boas características ao substrato. 

A crescente preocupação ambiental e as novas legislações levaram as 

indústrias a buscarem alternativas para o destino adequado dos resíduos gerados 

pelos processos industriais. Os custos de construção e manutenção de aterros 

industriais e os riscos ambientais que estes podem representar têm aumentado o 

interesse de várias indústrias em estudar a viabilidade de aplicação de resíduos na 

agricultura (AMARAL et al., 1996). Entre os resíduos agroindustriais com potencial de 

utilização como substrato, destaca-se as tortas provenientes do processo de extração 

de óleo para a produção de biocombustíveis. 
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Diversas culturas oleaginosas foram alvo de incentivos por programas do 

governo e fazem parte dos planos de investigação de diversas instituições de 

pesquisa. A cultura do tungue está dentre os cultivos de oleaginosas pesquisados 

como potenciais para produção de energia. Na cadeia produtiva do biodiesel, quando 

da utilização de tungue como matéria prima, são gerados coprodutos possíveis de 

retornarem aos mais diversos sistemas produtivos. Dentre estes coprodutos 

destacam-se a chamada torta, que é o resíduo da extração do óleo vegetal utilizado 

para fabricação de biodiesel ou em outros segmentos industriais (COSTA e 

MEDEIROS, 2012). 

Geralmente, a torta ou farelo gerado na extração do óleo não passam por 

processo de agregação de valor porque são desconhecidas as suas potencialidades 

nutricionais e econômicas. Atualmente, os principais empregos das tortas, é na 

adubação orgânica, geração de energia e alimentação animal (ABDALLA et al., 2008). 

Segundo Costa et al. (2011) a torta de tungue, mesmo com menor volume produzido 

pela indústria do biodiesel, possui composição química que a torna um produto com 

grande potencial para uso como fertilizante na agricultura. 

O presente trabalho apresenta a utilização de substratos produzidos a partir de 

casca de arroz carbonizada, composto orgânico e torta de tungue, como opção para 

a produção de morango em sistema fora do solo e mudas de cana-de-açúcar. Os 

substratos serão utilizados em duas culturas de grande importância para a agricultura 

familiar, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. 

O morango é produzido e apreciado nas mais variadas regiões do mundo, o 

morangueiro (Fragaria x ananassa) é considerado uma das espécies de maior 

expressão econômica entre as pequenas frutas (RIGON, 2005). O Brasil produz 

aproximadamente 145 mil toneladas de morango, em 3.928 hectares de área 

ocupada, com destaque para as regiões sul e sudeste, por corresponderem a maior 

parte das plantações do país (ANTUNES et al., 2013). No Rio Grande do Sul, o Vale 

do Rio Caí é o principal produtor de morangos de mesa, seguido de Caxias do Sul e 

Farroupilha, enquanto Pelotas e municípios vizinhos, se destacam na produção de 

morango-indústria (ANTUNES e FILHO, 2005).  

O cultivo do morangueiro em substrato, fora do solo, também conhecido como 

semi-hidropônico, vem sendo utilizado por agricultores familiares da Serra Gaúcha e 

do Vale do Rio Caí. Com o objetivo de produzir alimentos de forma mais sustentável, 

foi desenvolvido este sistema de produção. Nele as plantas são cultivadas sobre 
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bancadas em ambiente protegido. A nutrição das plantas é complementada através 

da fertirrigação. Este cultivo possibilita a colheita de frutas de melhor qualidade, por 

um maior período e com maior segurança alimentar devido ao uso reduzido de 

defensivos, se comparado ao sistema convencional. O cultivo fora do solo combinado 

com o uso de cultivares adaptadas permite estender o período de colheita até os 

meses mais quentes do ano, além de melhorar as condições de trabalho reduzindo 

sua penosidade, especialmente em relação à ergonomia (GALINAet al., 2013).  

Já, a cultura da cana-de-açúcar tem grande importância no âmbito da 

agricultura familiar decorrente da sua múltipla utilidade, sendo empregada in natura, 

para alimentação animal, ou como matéria-prima para a fabricação de rapadura, 

melado, aguardente, açúcar e álcool. Seus resíduos também possuem grande 

importância econômica, pois o vinhoto e a torta são transformados em adubo e o 

bagaço em energia (CAPUTO et al., 2008). 

Nos últimos anos pesquisadores têm buscado métodos para reduzir o volume 

de colmos necessários para o plantio de cana-de-açúcar, com o objetivo de 

incorporação de ganhos produtivos através da mecanização do plantio e diminuição 

do uso de colmos, que poderão ser moídos. Uma das alternativas recentemente 

lançadas é a utilização do sistema de Mudas Pré-Brotadas (MPB) o qual foi trazido e 

desenvolvido no Brasil, pelo Programa Cana do Instituto Agronômico de Campinas. 

No plantio convencional de cana-de-açúcar, um hectare de cana demanda de 18 a 20 

toneladas de colmos, enquanto no sistema MPB o consumo cai para duas toneladas 

(que darão origem às mudas).  Isso significa que 18 toneladas que seriam enterradas 

irão para a indústria produzir álcool e açúcar (LANDELL et. al., 2012). 

Sendo assim, para melhor análise dos resultados obtidos nas duas culturas, 

foram desenvolvidos dois capítulos, no primeiro, o objetivo foi analisar a resposta 

agronômica de duas cultivares de morangueiros em sistema fora do solo, com a 

utilização de resíduos na composição dos substratos alternativos. No segundo 

capítulo, avaliou-se o desenvolvimento de mudas de cana-de-açúcar produzidas em 

substratos alternativos compostos por resíduos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. SUBSTRATO 

Substrato para plantas corresponde à matéria-prima ou mistura de matérias-

primas quesubstituem o solo no cultivo, servindo de suporte para as mudas, 

ancoragem para as raízes epossibilitando o fornecimento de quantidades equilibradas 

de ar, água e nutrientes (ZORZETO, 2011).  

A utilização do substrato em substituição ao solo no cultivo de certas 

culturasrelaciona-se com a necessidade de transportar as plantas de um lugar para 

outro, ou aexistência de fatores que limitam o cultivo intensivo no solo, como 

salinização, ouocasionalmente a transmissão de patógenos (ABAD et al., 1993).  

O morangueiro, porexemplo, se cultivado em um mesmo solo por longo período 

de tempo, sem ser realizadarotação de área, pode ter suas raízes fortemente 

atacadas por fungos. Além disso, para adesinfestação do solo, utilizava-se o produto 

químico brometo de metila, proibido peloProtocolo de Montreal, de acordo com a 

Instrução Normativa Conjunta nº 1 de 10 desetembro de 2002 (MAPA, 2002), por ser 

um gás potencialmente destruidor da camada deozônio. 

Um substrato desejável deve possuir algumas características, como: Não 

possuir concentrações elevadas de sais, ter pH entre 5,6 e 7,0, ser leve e fácil de 

manusear, estar livre de invasoras, doenças e elementos tóxicos (CARMELLO; 

FURLANI, 1994). Além, de retenção de água e nutrientes que proporcionem um bom 

arejamento para sistema radicular (JOHNSON et al., 2010). 

Os investimentos financeiros e tecnológicos na horticultura brasileira passaram 

a alavancar produções em grande escala, resultado da percepção do grande mercado 

consumidor que o país apresenta. Dentre os insumos agrícolas, a escolha certa do 

substrato determina o melhor aproveitamento de outros fatores, como água e adubos, 

determinando uma melhor qualidade do produto final (FERMINO et al., 2015). 

A utilização de resíduos da agroindústria disponíveis regionalmente como 

componente para substratos pode propiciar a redução de custos, assim como auxiliar 

na minimização da poluição decorrente do acúmulo desses materiais no ambiente 

(FERMINO, 1996). 
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2.2. RESÍDUOS 

Devido às excelentes qualidades como alto teor de matéria orgânica, baixo 

valor de pH, baixa disponibilidade de nutrientes, alto poder tampão, alta capacidade 

de retenção de água e boa aeração, a turfa tornou-se o principal componente para 

elaboração de substratos hortícolas (BURÉS, 1997), sendo utilizada como padrão de 

comparação para estudo de novos materiais. A partir da década de 80, em países 

europeus, iniciou-se a busca de materiais substitutos à turfa, principal componente 

internacional para a elaboração de substratos, devido à exaustão de reservas 

naturais, elevação do preço para importação e as evidências do papel das turfeiras no 

sequestro de CO2 da atmosfera, na manutenção da qualidade da água e como habitat 

de plantas e animais silvestres (RAVIV, 2011).  

Existem referências em literatura ao uso de diversos materiais componentes de 

substratos, como estercos, cascas de árvores, fibras naturais, lixo urbano, rochas 

naturais, entre outros. A indústria brasileira utiliza para compor seus substratos, 

principalmente materiais de origem natural(MÜLLER, 2000),com predominância a 

casca de pinus compostada, fibra de coco, vermiculita expandida, casca de arroz e de 

pinus carbonizada,tortas de matérias primas agrícolas dos processos agroindustriais 

e ainda, a turfa. O uso de resíduos como substrato para plantas pode propiciar a 

obtenção de materiais alternativos, com estrutura estável, de fácil obtenção, constante 

disponibilidade e com baixo custo (FERMINO et al., 2015). Nos próximos itens pode-

se conhecer melhor os resíduos utilizados na composição dos substratos estudados 

no presente trabalho. 

 

2.2.1. Torta de Tungue 

As sementes de tungue(Aleurites fordii Hemsl) (Figura 1B)possuem em torno 

de 33% de óleo (VAUGHAN,1970). Esse óleo contém alta percentagem de ácido 

oleosteárico (71 - 82%), o qualconfere características singulares possibilitando uma 

ampla aplicação industrial(GAZZONI, 2008), sendo o único óleo vegetal produzido 

comercialmente quepossui esse componente, ao qual é atribuída a alta qualidade do 

tungue como óleode secagem rápida. List & Horhammer (apud DUKE, 1983) afirmam 

que os teoresde óleo na semente podem variar entre 30 e 40%. Ávila(2010), em 

trabalhos comtungue na Serra Gaúcha encontrou teores médios de óleo da amêndoa 

de 47%. 
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Figura 1 - Frutos de tungue. Fruto inteiro (A), Corte Transversal, mostrando o número médio de 
sementes. 
Fonte: Eicholz, 2013. 

 

De acordo com dados do IBGE (2006), a produção de tungue no Brasil 

seresume a produção do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a 

produtividadedos anos 2006, 2007 e 2008 são de 383, 425 e 403 toneladas de fruto 

seco,respectivamente. Os municípios produtores são: Anta Gorda, Arvorezinha, 

Capitão,Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Cotiporã, Doutor Ricardo, Encantado, 

FagundesVarela, Guabiju, Ilópolis, Muçum, Nova Bassano, Nova Bréscia, Parai, São 

Valentimdo Sul, Veranópolis, Vespasiano Correa e Vila Flores, todos pertencentes a 

regiãoserrana do Estado. 

 O óleo de tungue era amplamente utilizado na indústria de tintas, resinas e 

tratamentode madeira, além disso, foi visto como uma promissora fonte alternativa 

para a produção debiodiesel.  

Do processo de extração do óleo, o resíduo resultante é a torta e a casca do 

fruto. A casca por conter elevados teores de fibras pode ser utilizada em floriculturas, 

como condicionador de solo, no cultivo a campo de rosas e de crisântemos. A torta é 

um resíduo resultante do processo de extração do óleo, é gerada após a prensagem 

das sementes e pode ser adicionada na elaboração de substratos ou utilizada na 

adubação orgânica (GRUSZYNSKI et al., 2003). A cada tonelada de tungue 

processado, gera 285 kg de torta. 

Trabalhos da Embrapa Clima Temperado em 2008, mostram que a torta de 

tungue apresenta elevados índices de potássio (K) e nitrogênio (N), conforme pode 

ser observado na Tabela 1, o que demonstra a sua aptidão na elaboração de adubos 

orgânicos. 
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Tabela 1 - Composição química da torta de tungue, Laboratório de Fertilidade do Solo, Embrapa 
Clima Temperado - 2008. 

Identificação 
N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

% mg kg-1 

Torta de Tungue 2,70 0,58 3,60 0,35 0,40 259 31 35 9 27 

Fonte: Eicholz, 2013. 

 

2.2.2. Casca de Arroz Carbonizada 

No processamento do arroz para indústria, as cascas correspondem a 

aproximadamente 20% da massa total dos resíduos. Geralmente, essas cascas são 

carbonizadas para sua utilização como substrato, por apresentar como características 

aumento da retenção de água em relação ao substrato casca de arroz crua, alta 

porosidade e leveza, permitindo boa aeração e drenagem e facilidade no 

manuseio(SOUZA,1993). 

Klein et al. (2002), ao avaliar as alterações das propriedades físico-hídricas de 

substratos comerciais, misturados com a casca de arroz carbonizada em diferentes 

proporções, observaram que esta pode ser utilizada para melhorar as propriedades 

físico-hídricas de substratos, propiciando melhor porosidade. 

Atualmente, segundo Gonçalves et al. (2016), a casca de arroz é o substrato 

mais utilizado em sistemas de cultivo de morango fora do solo, em virtude da elevada 

estabilidade física e química, sendo mais resistente a decomposição, assim como a 

alta porosidade e, por consequência, baixa retenção de umidade e, também por ser 

de fácil disponibilidade e de baixo custo (GIMENEZ, 2008). Deve-se ter o cuidado no 

processo de carbonização da casca, evitando-se cascas com elevado percentual de 

cinzas. A carbonização perfeita é aquela em que a casca mantém a forma do grão e 

permanece totalmente enegrecida (GONÇALVES et al., 2016). A resistência a 

decomposição tem a vantagem de o substrato poder ser usado por mais de um ano 

de produção. Porém, por apresentar alta porosidade, pode ser equilibrada com a 

mistura de outros elementos (MELO, 2006). 

 

2.2.3. Composto Orgânico 

A matéria orgânica é um dos componentes fundamentais dos substratos, cuja 

finalidade básica é aumentar a capacidade de retenção de água e nutrientes para as 

mudas. Devem-se, ainda, considerar outras vantagens desse componente sobre o 

desenvolvimento vegetal, tais como: redução na densidade aparente e global e 

aumento da porosidade do meio, características que podem ter uma participação 
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positiva dos materiais orgânicos. De acordo com FONSECA (1988) na composição do 

substrato para o crescimento de plântulas, a fonte orgânica é responsável pela 

retenção de umidade. Por isso, o esterco bovino é muito utilizado como fonte orgânica 

na produção de composto orgânicopara composição de substratos para diversos tipos 

de cultivo. 

Os compostos orgânicos devem possuir boas propriedades físicas para serem 

utilizados como substrato. Uma importante característica é a alta capacidade de reter 

a umidade e drenar o excesso de água (CORTI e CRIPPA, 1998). O substrato com 

composto orgânico também promove de forma adequada o fornecimento de oxigênio 

(WRAP,2004). 

O substrato obtido a partir do processo de compostagem pode exercer a função 

dosolo, fornecendo à planta sustentação e dentre as características desejáveis dos 

substratos,destacam-se: custo, disponibilidade, teor de nutrientes, capacidade de 

troca de cátions,esterilidade biológica, aeração, retenção de umidade, boa agregação 

às raízes e uniformidadede estabelecimento (NASCIMENTO, 2005). 

 

3. MORANGUEIRO 

 
2.3.1. Histórico e importância econômica do morangueiro 

Segundo a classificação botânica, o morangueiro pertence à família das 

Rosáceas, aogênero Fragaria e à espécie Fragariaχananassa Duch. A parte do 

morango considerada apenas como semente pelos leigos constitui os verdadeiros 

frutos, botanicamentedenominados aquênios. O receptáculo desses frutos é a polpa 

comestível (ZORZETO, 2011). 

O morangueiro cultivado atualmente originou-se do cruzamento natural das 

espéciesFragaria virginiana e Fragaria chiloenses, oriundas respectivamente da 

América do Norte edo Chile, plantadas em jardins europeus, com finalidades 

ornamental e medicinal, no século XVIII (SANTOS, 1999). 

Dentro do grupo das pequenas frutas, a mais conhecida é o morango, tendo 

maior área cultivada e maior tradição de cultivo no Brasil (PAGOT e HOFFMANN, 

2003). O morango é uma das frutas mais apreciadas pelos consumidores em diversas 

regiões do mundo, destacando-se pela sua coloração, aroma, sabor e diversificação 

dentro da culinária e gastronomia (BRAHM, et al., 2005). 
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O início do cultivo do morangueiro no Brasil ainda não é bem conhecido 

(CAMARGO; PASSOS, 1993). Sabe-se que no início utilizavam-se cultivares vindas 

dos Estados Unidos e da Europa, apresentando pouca adaptação aos principais 

estados brasileiros produtores na época, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entretanto, 

a cultura começou a expandir-se a partir de 1960, com o lançamento da cultivar 

Campinas pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC)(PASSOS, 1997), cultivar 

esta, que apresentava-se mais adaptada ás condições de solo e clima locais, com 

uma boa produtividade e frutos de qualidade (MADAIL, 2003). 

No Brasil, a cultura do morango desempenha um importante papel sócio-

econômico. Além de estar presente em vários estados, geralmente é desenvolvida em 

pequenas propriedades, com a necessidade de grande quantidade de mão-de-obra 

em todo o seu ciclo (GOUVEA et al., 2009). A área plantada, atualmente, é de 

aproximadamente 4.000 hectares. Os principais estados produtores são Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Distrito 

Federal. Já a produtividade média do Brasil é de 30 t ha-1, podendo alcançar mais de 

60 t ha-1 em locais mais tecnificados. Os estados de Minas Gerais apresentam 

produtividade média de 25 t ha-1, Rio Grande do Sul 32 t ha-1, São Paulo 34 tha-1 e 

Paraná 21 t ha-1 (REISSER JUNIOR et al.,2015). Dados do IBGE referentes ao ano 

de 2006 destacam que 7.777 estabelecimentos rurais cultivam morango (IBGE, 2006).  

O cultivo de morango no Rio Grande do Sul apresenta acentuada relevância, 

pois essa é a principal fonte de renda de muitas famílias. É uma atividade consolidada 

e direcionada para consumo in natura nas regiões do Vale do Caí e Serra Gaúcha e 

para industrialização na região de Pelotas (PAGOT, 2004; MADAIL, 2008). Nos 

últimos anos, tem-se verificado, também, um crescimento importante da produção na 

região dos Campos de Cima da Serra, sobretudo nos municípios de Vacaria, Ipê e 

Antônio Prado. Dados da EMATER-RS (2013) mostram uma produção de 18.479 t no 

estado, em uma área de 541,5 ha (CARVALHO, 2013). 

 

2.3.2. Ambiente protegido 

Os ambientes protegidos são aqueles que propiciam um microclima adequado 

ou próximo do ideal para o desenvolvimento das culturas (BORTOLOZZO et al., 

2007). Geralmente, segundo Gonçalves et al. (2016) as estruturas utilizadas para a 

proteção da cultura do morangueiro cultivado em substrato são estufas simples e de 

baixo custo, apresentando inúmeras variações em modelos e materiais (madeira, aço 
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galvanizado, cloreto de polivinil flexível (PVC), dentre outros). O comprimento ideal da 

estufa é de 30 m, já que essa dimensão facilita o dimensionamento da irrigação. A 

altura mínima do pé direito deve ser de 2 m, podendo a parte mais alta atingir 3,5 m, 

o que facilita a circulação do ar e, por consequência, a redução da temperatura interna 

da estufa nos períodos mais quentes do ano. 

Os ambientes protegidos para produção de morangos são estruturas que visam 

à proteção da cultura, principalmente dos ventos, chuva, granizo e radiação. Como 

são estruturas de proteção, elas devem influenciar minimamente as condições 

externas que saiam desse objetivo. O aquecimento por fechamento de cortinas é 

prática inadequada, visto que propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

doenças, principalmente fúngicas. O fechamento de cortinas laterais somente deve 

ser feito para evitar a entrada de água da chuva, protegendo as plantas localizadas 

na parte mais externa do sistema. Portanto, o fechamento somente até a altura das 

plantas já é suficiente e adequado (GONÇALVES et al., 2016).  

A incorporação de novas tecnologias, visando o aumento da produtividade e 

qualidade é uma preocupação permanente para a maioria dos produtores. No entanto, 

para a cultura do morango, além de se produzir com qualidade e em quantidade, é 

fundamental avaliar a eficiência econômica e a viabilidade financeira da exploração 

(LAZZAROTTO e FIORAVANÇO, 2011). 

 

2.3.3. Cultivo fora do solo 

O cultivo convencional do morangueiro no solo enfrenta problemas sanitários e 

ergométricos. Os primeiros referem-se à contaminação dos solos por patógenos 

causadores de moléstias. A desinfecção do solo torna-se cada vez mais restritiva 

pelas dificuldades em substituir o brometo de metila por outros fumigantes com 

eficiência similar (LIETEN, 1998; PARANJPE et al., 2003). A questão ergométrica 

evidencia-se pela elevada freqüência das colheitas rente ao solo, o que vem 

dificultando a disponibilidade de mão-de-obra para essa cultura. O cultivo sem solo 

em ambiente protegido sobre bancadas ou suportes acima do nível do solo é a 

alternativa apontada para superar esses entraves. Esse sistema permite ainda 

aumentar a densidade de plantas e a produtividade, diminuindo os custos da lavoura 

(LIETEN, 1993; 1998; MORAES & FURLANI, 1999; PARANJPE et al., 2003). 

No Rio Grande do Sul, o cultivo do morangueiro fora do solo teve os primeiros 

registros na Serra Gaúcha no final da década de 1990, em virtude de estudos 
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realizados pela Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Esses estudos motivaram 

a expansão gradual do sistema ao longo dos anos. Na região de Pelotas, o sistema 

de cultivo fora do solo é recente quando comparado com as demais regiões, sendo o 

mesmo tratado como uma novidade pelos produtores tradicionais de morango 

(GONÇALVES et al., 2016). 

O sistema de cultivo fora do solo pode ser classificado em fechado, quando a 

solução nutritiva que passa pelas raízes retorna ao depósito de origem, ou aberto, 

quando a solução aplicada não retorna à origem, ou seja, com perda da solução 

nutritiva não absorvida pelas plantas durante a prática da fertirrigação (MIRANDA et 

al., 2014), sendo esse o principal problema ocasionado pelo sistema, pois a solução 

nutritiva não absorvida pelas plantas pode contaminar o solo eos cursos de água 

(GONÇALVES et al., 2016). 

O cultivo sem solo por se tratar de um sistema de cultivo recente na produção 

de morangos no Brasil, ainda necessita ser avaliado a fim de obter o máximo retorno 

econômico, especialmente porque se trata de um sistema com custos de implantação 

elevados (ALVES, 2015). No Brasil, a utilização do substrato como meio de 

crescimento para as plantas em substituição ao uso do solo também tem sido adotada 

pelos produtores, com resultados produtivos e econômicos questionáveis (GIMÉNEZ 

et al., 2008). Os mesmos autores apontam os principais entraves ao crescimento 

desse tipo de cultivo no país como a falta de informação e de pesquisas. 

 

2.3.4. Densidade de plantio 

Um fator importante a ser estudado em sistemas fora do solo é a densidade de 

plantio, uma vez que existe a necessidade de se otimizar o uso das estruturas 

utilizadas nesse sistema e da área de cultivo, a fim de se obter maior rendimento por 

unidade de área (PORTELA et al., 2012). 

Portela et al. (2012) ressalta que, a densidade de plantio pode interferir no 

crescimento das plantas, que é definido como a produção e a distribuição da biomassa 

entre os diferentes órgãos da planta. A distribuição da biomassa entre os órgãos da 

planta afeta a produção total e o peso individual de frutas, os quais são importantes 

determinantes do rendimento econômico da cultura. Além disso, a densidade de 

plantio pode afetar a qualidade das frutas.  

A densidade de plantio ideal a ser empregada para o dossel vegetal é aquela 

em que seja interceptado o máximo de radiação solar útil à fotossíntese e, ao mesmo 
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tempo, maximize a fração da matéria seca alocada para os frutos. A população de 

plantas pode afetar a penetração da radiação solar no dossel e o equilíbrio entre o 

crescimento da fração vegetativa e dos frutos. Alterações na eficiência das fontes, 

através de modificações na população de plantas ou do aumento da disponibilidade 

de radiação, afetam indiretamente a distribuição da matéria seca entre os órgãos da 

planta, podendo ocorrer alterações no número de frutos em crescimento 

(SCHVAMBACH et al., 2002). 

Na definição da densidade de plantio deve se levar em conta a produtividade x 

custo adicional, decorrentes de uma maior densidade de plantio. O aumento da 

densidade de plantio geralmente reduz a produção das plantas, no entanto, o 

incremento do número de plantas por unidade de área compensa a redução individual 

da produção até uma determinada população de plantas, sendo uma das diversas 

vantagens dos sistemas fora do solo (GIMENEZ et al. 2008; PEREIRA, 1989). 

A produtividade das culturas é incrementada até determinada densidade-limite, 

após este limite, as plantas competem entre si por fatores essenciais de crescimento, 

como nutrientes, luz e água, podendo ocorrer prejuízos à produtividade. Esta 

densidade pode ser crítica, a partir do momento que começa a haver diminuição do 

rendimento por unidade de área e isso dependerá da cultivar a ser empregada 

(PORTELA et al., 2012). 

 

2.3.5. Cultivares 

Para obter êxito no cultivo do morangueiro, a escolha das cultivares é um dos 

fatores fundamentais, podendo muitas vezes ser um fator limitante (DUARTE FILHO 

et al., 2007).As cultivares de morangueiro são classificadas em relação a sensibilidade 

ao fotoperíodo, e podem ser divididas em três classes distintas: cultivares de dias 

longos, de “dias neutros” e de “dias curtos”. Atualmente no Brasil, são utilizadas 

somente as cultivares de dias neutros e de dias curtos, sendo as últimas as de maior 

destaque na produção nacional (ASSIS, 2004). 

As cultivares de dias curtos são dependentes da temperatura e do fotoperíodo, 

necessitando condições especiais para que entrem na fase reprodutiva, florescem 

quando o comprimento do dia se torna menor que 14 horas, e as temperaturas 

inferiores a 25 - 26°C, apresentam boa adaptabilidade as condições de Pelotas. 

Enquanto que as cultivares de dia neutro são insensíveis aos estímulos do fotoperíodo 

(OLIVEIRA et al., 2011). 
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No Brasil, a produção de morangos foi dominada por muitos anos, pelo uso de 

cultivares de “dias curtos” (STRASSBURGER et al., 2010). Como o plantio ocorre de 

abril a junho, geralmente com cultivares de dia curto, ocorre um grande déficit, tanto 

em qualidade quanto em quantidade de morangos no mercado no período de janeiro 

a maio, justamente quando observa-se maior valor do produto no mercado 

(RESENDE et al., 1999).  

Frente a esta situação, o uso de cultivares de dia neutro representa uma 

alternativa para a obtenção de produção neste período, pois proporcionam maior 

produção durante os meses mais quentes do ano. A maior tolerância das cultivares 

de “dias neutros” aos estímulos do fotoperíodo e temperatura retardam o 

aparecimento de estolões, prolongando o ciclo reprodutivo da planta 

(STRASSBURGER et al., 2010). 

Atualmente, no Brasil, cultiva-se um número reduzido de cultivares, sendo as 

principais ‘Oso Grande’, ‘Camarosa’, ‘Camino Real’, ‘Albion’ e ‘San Andreas’. Antunes 

et al. (2008) estudaram o comportamento de várias cultivares na região de Pelotas, 

Rio Grande do Sul, e observaram que a cultivar Camarosa proporcionou maior 

produção de frutas e maior massa média de frutos por plantas, quando comparada a 

‘Galexia’, ‘Festival’ e ‘Plarionfre’. A cultivar San Andreas vem ganhando espaço, 

principalmente nos sistemas de produção fora do solo que utilizava 

predominantemente a cultivar ‘Albion’. 

‘Camarosa’ – Lançada em 1992 pelaUniversidade da Califórnia, EUA, cultivar 

de dias curtos. Em substituição à cultivar ‘Chandler’, foi a cultivar mais plantada em 

todo o mundo. Foi introduzida no Brasil por apresentar frutas grandes, uniformes e 

alta capacidade produtiva e precoce. Segundo Calvete et al.(2008) nas condições da 

região do Planalto Médio, esta cultivar não se apresenta precoce, mas tem alta 

produtividade. É uma planta vigorosa, com folhas grandes, de coloração verde-escura. 

As frutas apresentam coloração vermelho-escura e uniformes, quando maduras; com 

polpa firme, tem sabor subácido, podendo ser utilizadas para consumo in natura ou 

para a industrialização (DURTE FILHO, 2006). 

‘San Andreas’– Lançada no ano de 2009 pela Universidade da Califórnia, 

EUA, cultivar de dias neutros recomendada para o consumo in natura. 

Moderadamente resistente ao oídio (S. macularis), antracnose (C. fragariae e C. 

acutatum), murcha de verticillium (V. albo-atrum) e podridão-da-coroa (P. coctorum); 

tolerante ao ácaro-rajado (T. urticae). Nas condições de cultivo da região de 
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Pelotas/RS, tem apresentado as seguintes características: planta pouco vigorosa; 

frutas simétricas (cônico longo) de alta qualidade; bom sabor e aparência e qualidade 

superior a ‘Albion’ no início da temporada, menor e mais compacta que ‘Aromas’, 

sendo a mesma indicada para produção em sistemas protegidos (túnel baixo e alto), 

apresentando elevado rendimento em cultivo fora do solo (GONÇALVES et al., 2016). 

 

2.4. CANA-DE-AÇÚCAR 

2.4.1. Histórico e importância econômica da cana-de-açúcar 

A cultura da cana-de-açúcar teve sua domesticação na Ásia e segundo Mattos 

(2012) provavelmente foi realizada por nativos da região da Indonésia e Nova Guiné, 

sendo usada tanto para construção de cercados quanto para a apreciação do seu 

caldo açucarado. É cultivada em altitudes que variam desde o nível do mar até 1000m 

(MAGALHÃES, 1987), possuindo larga escala de adaptação suportando temperaturas 

elevadas entre 34,0 e 35,0°C (BRUNINI, 2007). Apesar de ser originária de regiões 

com alta disponibilidade térmica, radiação solar global e elevada precipitação, 

adaptou-se a diversos climas, onde poderão ocorrer maiores ou menores restrições 

para sua produção (SUGUITANI, 2006). 

No Brasil a cana-de-açúcar foi introduzida por Martin Afonso de Souza, em 

1502, na capitania de São Vicente através de mudas provenientes da Ilha da Madeira 

(CESNIK; MIOCQUE, 2004), e sua expansão e produção crescem desde sua 

introdução no país. 

A cana-de-açúcar é uma planta semi-perene, pertencente à família Poaceae 

(Gramineae), tribo Andropogoneae, gênero Saccharum L.. A cana-de-açúcar cultivada 

atualmente é um híbrido originado do cruzamento interespecíficoentre duas espécies 

do gênero Saccharum: a spontaneum, rústica, vigorosa e adaptável, com alta 

capacidade de rebrote, perfilhamento e resistência a doenças, grande produção de 

fibra, mas com pequena produção de açúcar; com a officinarum, não tão rústica e 

adaptável, mas com uma grande produção de açúcar, o qual recebe a denominação 

de Saccharum spp. (TOPPA et al. 2010). Estes híbridos são chamados de cultivares 

ou variedades, atribuindo-os nomes compostos de siglas da instituição que efetuou o 

cruzamento, ano em que o mesmo foi realizado e o número sequencial das seleções, 

como por exemplo, RB855156, “RB” República do Brasil, ano do cruzamento 1985, 

família 5156 (VERISSIMO, 2012). 



27 
 

A cultura é originalmente perene e, por possuir estrutura tipo rizoma sob o rés 

do chão, ela brota sempre que a parte aérea for cortada, sendo que essa nova 

brotação é conhecida como soqueira. Após o plantio a primeira vegetação é 

denominada cana-planta, enquanto as soqueiras são denominadas de cana primeira 

soca, segunda soca e assim por diante, conforme a sequência de colheitas. As 

soqueiras têm grande importância econômica, pois é delas que se retira o maior 

retorno econômico dessa cultura. No final do ciclo da cana-soca, o número de colmos 

acaba sendo maior do que na cana-planta, devido à maior velocidade de brotação e 

formação de perfilho e, além disso, a maturação das soqueiras se dá mais 

precocemente do que na cana-planta (MATSUOKA, 2005). 

A área colhida de cana-de-açúcar destinada à atividade sucroalcooleira na 

safra 2015/16 foi de 8.654,2 mil hectares. São Paulo, maior produtor, possui 52% 

(4.498,3 mil hectares), seguido por Goiás com 10,4% (885,8 mil hectares), Minas 

Gerais com 10,1% (866,5 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 7% (596,8 mil 

hectares), Paraná com 6% (515,7 mil hectares), Alagoas com 3,7% (323,6 mil 

hectares), Pernambuco com 3% (254,2 mil hectares) e Mato Grosso com 2,7% (232,8 

mil hectares), esses dados podem ser observados na Figura 3. Estes oito estados são 

responsáveis por 94,9% da produção nacional. Os outros 14 estados produtores 

possuem áreas menores que 1% da área total do país, totalizando 5,1% da área total 

do país. O Brasil teve uma redução de 350,3 mil hectares na área da temporada 

2015/16, equivalendo a 3,9% em relação à safra 2014/15. O decréscimo foi reflexo do 

comportamento da safra em três grandes estados produtores: São Paulo, Paraná e 

Mato Grosso do Sul, onde o excesso de chuva atrasou a colheita, o que fez com que 

houvesse cana bisada a ser colhida na próxima safra, e Alagoas onde duas unidades 

de produção deixaram de funcionar nesta safra (CONAB, 2016). 
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Figura 2 - Percentual de área total de cana-de-açúcar por Unidade da Federação. 
(*) Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e Tocantins  
Fonte Conab, 2016. 

 

O Brasil é hoje líder mundial na produção de cana-de-açúcar e dados coletados 

no último levantamento da Produção Agrícolarealizado pelo IBGE em janeiro de 2016, 

apontam uma área cultivada de cerca de 9,7 milhões de hectares, com uma produção 

de 754 milhões de toneladas e produtividade média de 74,3 toneladas ha-1 (IBGE, 

2016). 

No Brasil a cana-de-açúcar é cultivada desde o século XVI e expandiu-se no 

país, sendo utilizada na produção de açúcar e etanol para o consumo interno e 

exportação, gerando divisas para o país, sendo o etanol uma fonte renovável de 

combustível que contribui para diminuir o uso dos derivados do petróleo (TATTO, 

2016). A cana-de-açúcar serve ainda como alimentação suplementar dos ruminantes 

no período de estiagem e ainda como matéria prima para a fabricação de rapadura, 

melado e aguardente. Seus resíduos possuem grande importância econômica: o 

vinhoto é transformado em adubo e o bagaço é utilizado principalmente na cogeração 

de energia (CAPUTO, 2003). 

Segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul (RS)- 

Seplag (2015), o cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido no RS em 1725, por 

imigrantes Açorianos nos municípios do Litoral Norte - Torres, Osório e Santo Antônio 

da Patrulha. 



29 
 

No Rio Grande do Sul o clima já foi apontado como fator limitante para 

expansão da cultura da cana-de-açúcar, devido à ocorrência de temperaturas baixas 

e o maior risco de ocorrência de geadas, que pode causar danos à cultura como perda 

de sacarose e diminuição da produtividade (ALMEIDA et al., 2008; EGGLESTON; 

LEGENDRE, 2004). Por outro lado, existem nove variedades indicadas para plantio 

no Rio Grande do Sul, as quais apresentam alta a média produtividade agrícola, 

tolerância em condições de estresse por frio e estiagem, sanidade vegetal e elevado 

teor de sólidos solúveis (SILVA et al., 2012). 

O cultivo no Rio Grande do Sul se estende desde a região do Litoral Norte, 

passando pelo Centro, Norte e Noroeste do Estado, sendo que atualmente a produção 

se concentra nas regiões das Missões, Médio Alto Uruguai e Depressão Central 

(Figura 4), sendo Roque Gonzales, Jaguari e São Francisco de Assis os municípios 

que possuem a maior área plantada e colhida com 2.650 hectares (12,5%) em relação 

à área do estado do Rio Grande do Sul. Os maiores índices de produtividade estão 

nas regiões das Missões, ou seja, nos municípios próximos aos empreendimentos 

Grandespe (Salto do Jacuí) e Coopercana (Porto Xavier) (TATTO, 2016). 

 

 
Figura 3 - Zoneamento edafoclimático da Cana-de-açúcar para o Rio Grande do Sul. EMBRAPA – 
CPACT. 
Fonte: TATTO, 2016. 
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No Rio grande do Sul a produção de cana-de-açúcar tem grande importância 

por estar associada principalmente a agricultura familiar, com uso na alimentação 

animal e no processamento artesanal de melado, rapadura, açúcar mascavo e 

cachaça (TATTO, 2016).  

 

2.4.2. Produção de Mudas Pré-brotadas de cana-de-açúcar 

No plantio convencional de cana-de-açúcar, para uma maior uniformidade da 

lavoura, são recomendadas 18 gemas por metro (ZAMBON; DAROS, 2005), com um 

volume de mudas de aproximadamente 20 t ha-1. Esse sistema gera um gasto 

excessivo de colmos que poderiam ser destinados a indústria, além de aumentar o 

risco de difusão de pragas e doenças, dificultando o controle (LANDELL et. al., 

2012).Desta forma, o desenvolvimento de métodos que reduzam o volume de material 

para multiplicação, com incorporação de ganhos produtivos é imprescindível para o 

sucesso da lavoura de cana-de-açúcar (ANTUNES et. al., 2014). 

O sistema de Mudas Pré-Brotadas (MPB), utilizado pelo Programa Cana do 

Instituto Agronômico (IAC), permite reduzir a quantidade de mudas, o número de 

falhas e os riscos de propagação de pragas e doenças. Além disso, a distribuição 

espacial das MPB nas áreas de produção minimiza a competição intraespecífica 

comum em canaviais plantados com excesso de gemas por metro linear (LANDELL 

et al., 2012; XAVIER et al., 2014). 

 

2.4.3. Variedades e Genótipos 

O sucesso da cultura da cana-de-açúcar no Brasil está ligado, em boa parte, 

ao melhoramento genético com o desenvolvimento de novas variedades adaptadas 

as diferentes condições climáticas. Atualmente o objetivo dos programas de 

melhoramento de cana-de-açúcar é desenvolver variedades que aumentem a 

produção de energia (açúcar, álcool e fibras) (SIMON, 2015). 

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de cachaça do país, com 

1.500 alambiques e na região noroeste do estado, a cultura da cana-de-açúcar é a 

que dá maior rendimento financeiro. Foi para incentivar cada vez mais esse cultivo, 

dominado em alguns municípios do estado pela agricultura familiar, e apostar também 

na cultura não somente para a produção de melaço e cachaça, que pesquisadores se 

uniram para obter novas cultivares com capacidade produtiva para o mercado do 

etanol (TOSS, 2010). 
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As cultivares de cana-de-açúcar são classificadas pela maturação e sendo 

denominadas de: precoces, médias e tardias. Conforme a metodologia de curva de 

maturação para o Rio Grande do Sul proposta por Silva et al. (2012), foram formados 

grupos de maturação precoce, que atingiram °Brix 18 em maio e junho, média, que 

atingiram °Brix 18 em julho e agosto e o grupo de maturação tardia, que atingiu °Brix 

18 a partir de setembro.  

A Embrapa Clima Temperado em parceria com a RIDESA (Rede Universitária 

para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético) vem desenvolvendo pesquisas na 

busca de novas variedades. Já foram indicadas nove variedades de cana-de-açúcar 

aptas ao cultivo no Rio Grande do Sul, sendo elas: RB855156, RB966928, RB946903, 

RB925345 e RB965902, de maturação precoce; e RB867515, RB925268, RB935744 

e RB845210 de maturação médio-tardia (SILVA et al., 2012). Sendo uma delas 

utilizada no presente trabalho (RB867515). 

 

RB867515 - Variedade rústica com destaque na safra 2011/2012, de 

crescimento rápido e resistência à estiagem. Apresenta vantagem comparativa em 

solos pobres. Sanidade vegetal média, pois apresenta suscetibilidade à estria 

vermelha. Colheita para meio a final de safra. A produtividade de colmos por hectare 

é de aproximadamente 100 toneladas, e o teor de sólidos solúveis totais é acima de 

19 °Brix no primeiro corte. 

RB975932 – Foi apresentada em 2013, pela RIDESA, como uma possível 

liberação de variedade. Possui boa produtividade e riqueza. Recomendada para 

plantio em ambientes de médio a alto potencial e colheita no início a meio da safra. É 

resistente a carvão, ferrugem marrom e alaranjada, escaldadura e mosaico.  
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4. CAPÍTULO I- USO DE SUBSTRATOS ALTERNATIVOS NAPRODUÇÃO 

DE MORANGOS EM SISTEMA FORA DO SOLO 

 

3.1. Introdução 

Das pequenas frutas a cultura do morango é a mais consolidada e junto com 

as demais pequenas frutas torna-se uma excelente alternativa, sendo importante por 

razões econômicas e sociais, pois seu cultivo é geralmente realizado em pequenas 

propriedades rurais de agricultura familiar (FACHINELLO et al., 2011). No mundo, a 

área cultivada de morangos é de 244 mil ha, com uma produção de mais de 4,5 

milhões de toneladas da fruta (FAO, 2014). Os estados de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul e São Paulo destacam-se no Brasil, onde quase toda sua produção é no solo 

(RADIN et al., 2011).  

Apesar da grande importância da cultura, sua expansão tem sido limitada por 

diversos fatores relacionados à problemas com doenças e pragas. As limitações 

fitossanitárias do cultivo no solo motivaram o desenvolvimento e uso de novas 

técnicas na cultura, incluindo o cultivo sem solo em estufa (JAFARNIA et al., 2010). 

O sistema de cultivo sem solo possibilita combinar o cultivo em ambiente 

protegido com o cultivo em substrato. Esse sistema permite um melhor 

aproveitamento da área de cultivo, permitindo adensar mais as plantas elevando a 

produtividade, além de oferecer melhores condições de trabalho (GIMENEZ, 2008). A 

utilização do ambiente protegido destaca-se por várias vantagens, entre elas, a 

proteção da cultura contra ventos, granizo, chuvas, geadas, baixas temperaturas e o 

ataque de pragas e doenças (CALVETE et al., 2008). 

Para que haja avanço da técnica de uso de substratos no Brasil, é importante 

conhecer as características dos insumos que são utilizados, propriedades essenciais 

para o estabelecimento do manejo a ser adotado pelos produtores (ZORZETO, 2011). 

A densidade de plantio é um fator que merece destaque, pois pode interferir no 

crescimento das plantas. No cultivo fora do solo em estufa existe a necessidade de 

aproveitar ao máximo a estrutura e se otimizar a área de cultivo, um método é adensar 

ao máximo as plantas (ALVES, 2015). O aumento da densidade de plantio geralmente 

reduz a produção das plantas, no entanto, o incremento do número de plantas por 

unidade de área compensa a redução individual da produção até uma determinada 

população de plantas (GIMENEZ et al., 2008). 
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Por fim, a hipótese do trabalho é de que há diferença na produção, 

produtividade, qualidade de frutos e desenvolvimento das plantas de morangueiro das 

cultivares ‘Camarosa’ e ‘San Andreas’ para os diferentes substratos e densidades 

utilizadas. 

Assim, o objetivo do trabalho foi analisar o desempenho agronômico de duas 

cultivares de morangueiro em sistema fora do solo, utilizandotrês substratos a base 

de casca de arroz carbonizada, composto orgânico e torta de tungue sob cinco 

densidades de plantio. 

 

3.2. Materiais e métodos 

O experimento foi realizado em propriedade comercialna localidade do 9º 

Distrito - Monte Bonito, BR 392, Km 80, Pelotas, RS, com as seguintes coordenadas 

geográficas: 31°39’44’’S, 52°27’29’’O e 52,46m de altitude.Segundo classificação de 

Koppen (1931), o clima da região é subtropical mesotérmico-úmido (Cfb), sem estação 

seca e invernos moderados. 

A condução do experimento foi no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016, 

em estufa de modelo tipo capela (5,0 x 60,0 m), coberta com polietileno transparente. 

As mudas foram dispostas em estrutura aérea, montada com telhas de fibrocimento 

de dimensões 1,10 x 3,0 m, encaixadas uma na outra, com declividade de 15 cm para 

coleta da solução nutritiva drenada. A telha foi nivelada com brita, após, foi coberta 

com plástico filme branco, e completada à altura de 15 cm com substrato (Figura 5). 

Após o plantio das mudas, o substrato foi coberto também com plástico de cobertura 

branco, foram instaladas calhas nos pontos de declive para a coleta da solução 

nutritiva não absorvida pelas plantas. 
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Figura 4 - Diagrama do sistema fechado de cultivo sem solo de morangueiro do tipo leito de cultivo. 
Fonte: Adaptado de Godoi et al., 2009. 

 

Foram utilizadas duas cultivares de morangueiro: “Camarosa” de “dia curto” 

(Figura 6A), que apresenta iniciação floral em dias com fotoperíodo menor que 14 

horas e temperatura inferior a 15ºCe“San Andreas” de “dia neutro” (Figura 6B), 

insensível ao fotoperíodo, floresce continuamente em qualquer época, exceto em 

temperaturas acima de 35ºC, ambasforam utilizadas e analisadas separadamente. 

 

 

Figura 5 - Cultivar Camarosa (A) e cultivar San Andreas (B). 
Fonte: Acervo da autora. 

 

O delineamento experimental utilizado para cada cultivar foi completamente 

casualizado em esquema de parcelas subdivididas, com três repetições (Figura 7). 

Nas parcelas principais alocaram-se os substratos [100% casca de arroz carbonizada 

(CAC100); 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) + 
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5% de torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% casca de arroz carbonizada 

(CAC) + 30% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5)] 

e nas subparcelas asdensidades de plantio 9, 10, 12, 16 e 20 plantas m-2, que 

corresponderam aos espaçamentos entre plantas 40, 35, 30, 25, 20 cm e 25cm entre 

linhas. 

 

Figura 6 -Croqui do delineamento experimental para as cultivares Camarosa (C1) e San Andreas (C2), 
nos substratos S1=CAC100, S2=CAC80CO15TT5e S3=CAC65CO30TT5; e sob as densidades de 
plantio de E1=20, E2=16, E3=12, E4=10 e E5=9 plantas m-2. 

A unidade experimental foi composta por24 plantas e o tamanho da parcela foi 

alterado conforme o espaçamento (1,20; 1,50; 1,80; 2,10 e 2,40m para as respectivas 

densidades: 20, 16, 12, 10 e 9 plantas m-2 (Figura 8). Para o acompanhamento da 

produção e desenvolvimento vegetativo a unidade experimental foi representada por 

uma planta. 

 

 

Figura 7 - Esquema de disposição de mudas em parte da parcela, como exemplo, na densidade de 20 
plantas m-2, com espaçamento de 25 cm entre linhas e 20 cm entre plantas. 

 

O composto utilizado na composição dos substratos, foi produzido pelo próprio 

produtor, a partir da mistura de cama de aviário, serragem, pó de rocha e esterco 
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bovino. Os resíduos foram dispostos em camadas (Figura 8) e após foram realizados 

revolvimentos, o composto foi utilizado aos 150 dias após a disposição. 

 

 

Figura 8 - Estrutura da composição de resíduos do composto orgânico utilizado para a produção dos 
substratos. 
Fonte: Acervo da autora. 

O plantio das mudas da cultivar Camarosa provenientes de viveiros da Serra 

Gaúcha, da Granja Pasa, foi realizado no dia 29 de maio de 2015. Já, o plantio das 

mudas da cultivar San Andreas importadas do Chile, ocorreu em 11 de junho do 

mesmo ano. No momento do transplante, realizou-se a poda do sistema radicular, 

deixando-o com aproximadamente 10 cm. Também foram retiradas todas as folhas 

deterioradas das mudas. 

A complementação nutricional das plantas de morangueiro foi dada por 

fertirrigação em sistema fechado, sem recirculação. Para a irrigação foram utilizados 

conjunto moto bomba, duas caixas de polietileno de 1000L e mangueiras de 

gotejamento com intervalo de 15cm entre gotejadores. A irrigação foi realizada de 

acordo com a necessidade fisiológica das plantas, a capacidade de drenagem dos 

substratos e também pela situação climática diária. Havendo a necessidade de mais 

irrigação, em dias mais quentes, a frequência foi aumentada, intercalando com água 

quando necessário. A solução nutritiva foi composta por nitrato de cálcio (480g1000L-

1), nitrato de potássio (300g1000L-1), sulfato de magnésio (360g1000L-1), fosfato 

monopotássico (214g1000L-1) e sulfato de potássio (100g 1000L-1) e variou com o 

estágio de desenvolvimento das plantas. Os micronutrientes foram aplicados via foliar, 

a partir de formulação pronta Micromix (Rigrantec®), fertilizante mineral misto, sólido, 

formulação WG, composto porboro a 0,7%, cobre a 0,3%, ferro a 7,5%, manganês a 

3,4%, molibdênio a 0,1% e zinco a 0,6%.Para suprimento da necessidade de ferro, 
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utilizou-se quando necessário, o produto GeoQuel Ferro 6, fertilizante mineral simples, 

sólido, contendo 6% de ferro quelatizado.Para a coleta do drenado foram utilizadas 

três caixas de polietileno com capacidade de310L, uma para cada substrato (Figura 

9). 

 

 
Figura 9 - Disposição das caixas d'água para coleta do drenado. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A solução nutritiva foi monitorada a fim de verificar os parâmetros de 

condutividade elétrica e pH, este último foi mantido entre 5,5 e 6,5. 

Foi realizada lavagem do substrato no decorrer de 10 dias antes do plantio das 

mudas de morangueiro afim de estabilizar o substrato. A capacidade de retenção 

hídrica do substrato é uma característica necessária para a determinação da 

frequência de irrigação, portanto foram realizadas análises físicas (Tabela 2). A 

densidade foi determinada pelo peso seca em gramas de 1 L de substrato (pesado 

em balança digital). Acapacidade de retenção de água foideterminada pelo Método do 

Vaso descrito por Boodt et al. (1974), onde deve-se selecionar um vaso, calcular seu 

volume (enche-lo de água e depois transferir a água para um recipiente de volume 

conhecido) e pesá-lo vazio (P), após, preencher o vaso com o substrato e pesá-lo 

(P1), colocar para saturar em um recipiente com água por 24 horas, após as 24 horas 

retirar o vaso rapidamente, colocá-lo em um recipiente seco e pesá-lo (P2) colocar 

para drenar por 24 horas e pesar (P3). A capacidade de retenção de água ou 

capacidade de recipiente (%) foi obtida pela fórmula:CRec = (P3 – P1) / 10. O espaço 

de aeração foi determinado pela fórmula: EA = (P2 – P3)/volume do vaso. 
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A porosidade foi determinada pelo Método de Spomer (1979), onde deve-se 

colocar, primeiramente, 500mL do substrato a ser estudado dentro de uma provetade 

1000 mL, adicional, em seguida, 500mL de água, caso percebam-se bolhas de ar, 

com a ajuda de um bastão de vidro estas podem ser eliminadas, recomenda-se 

esperar 24 horas para que se faça a leitura final do volume final ou volume d material 

saturado (em mL), a porosidade é obtida utilizando-se a seguinte fórmula: PT = (vol. 

material saturado/vol. recipiente)x100. 

Tabela 2– Densidade, capacidade de retenção hídrica e espaço de aeração dos substratos utilizados 
conforme método proposto por Kampf (2006). Embrapa Clima Temperado, UFPel, 2015/16 

Substrato Densidade (g/L) Cap. Ret.De água (%) Espaço de aeração (%) Porosidade(%) 

CAC100 230 42,6 27,4 70,0 

CAC80CO15TT5 340 44,7 20,3 65,0 

CAC65CO30TT5 390 50,5 14,5 65,0 

 

A frequência e o tempo de irrigação dos substratos era distinta em cada dia, 

dependendo da condição climática, temperatura e umidade do ar, sendo que para o 

substrato CAC100 a frequência de irrigação era duas vezes maior quando comparada 

aos outros dois substratos com composto orgânico e torta de tungue acrescidos à 

casca de arroz carbonizada.A temperatura média (°C), umidade relativa do ar (%) e a 

precipitação (mm) nos meses de colheita, foram obtidas segundo os dados da estação 

meteorológica da Embrapa Clima Temperado, situada a poucos quilômetros do local 

do experimento (Figura 10). 

 

Figura 10 - Temperatura Média (°C), Umidade Relativa do Ar (%) e Precipitação (mm) nos meses de 
setembro de 2015 a fevereiro de 2016. 
Fonte: Embrapa Clima Temperado, 2016. 
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Foi realizada a avaliação nutricional das plantas através das folhas do 

morangueiro. Cada amostra foi constituída por 15 folhas com três repetições 

representando cada cultivar nos três substratos testados, coletadas nos dias 27/11/15, 

15/12/15 e 04/01/16. Foram retiradas as folhas do terceiro pecíolo expandido a partir 

do ápice em direção ao solo, de acordo com a Comissão de Fertilidade do Solo de 

Minas Gerais (1999). Após, foram acondicionadas em sacos de papel devidamente 

identificadas e levadas para estufa de circulação de ar a 65ºC por 48 horas.Depois de 

secas, as folhas foram trituradas em moinho de facas, acondicionadas e identificadas. 

Foram realizadas análises de macro e micronutrientes no Laboratório de Nutrição 

Vegetal da Embrapa Clima Temperado. 

Periodicamente, foram realizadas desfolhas com o objetivo de reduzir as folhas 

senescentes ou mortas, reduzindo o inóculo de doenças. Foi realizado o 

monitoramento de doenças e pragas. Para o controle de fungos foi utilizado o 

Fermentado Ehime AI produzido pelo pesquisador e fitopatologista da Embrapa Clima 

Temperado Dr. Bernardo Ueno, com mistura de microrganismos em fermentado de 

soja proveniente do Japão. Também foram realizadas aplicações de leite diluído em 

água para controle de fungos, ácaros e ovos de lagartas. Foi feito uso de defensivos 

agrícolas quando necessário. Durante o experimento, quando as condições climáticas 

permitiram, a estufa foi mantida com as cortinas laterais abertas, visando facilitar a 

ação de insetos polinizadores.Foram listadas algumas doenças e pragas:Mancha de 

Gnomonia (Figura 11A), Botritis ou mofo cinzento (Botrytis cinérea), pulgão (Myzus 

persicae),lagarta-rosca (Agrotis ípsilon) (Figura 11B), Broca-dos-Frutos (Lobiopa 

insularis) (Figura 11C)e formigas. 

 

Figura 11 - Algumas doenças e pragas que acometeram as plantas e frutos de morangueiro das 
cultivares Camarosa e San Andreas: Mancha de Gnomonia (A), Lagarta-rosca (Agrotis ípsilon) (B) e 
Broca-dos-Frutos (Lobiopa insularis) (C). 
Fonte: Acervo da autora. 
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As colheitas foram realizadas entre 24/08/2015 e 28/01/2016 para a cultivar 

Camarosa e entre 10/09/2015 e 16/02/2016 para a cultivar San Andreas, com a 

frequência de duas a três vezes semanais. Os frutos foram colhidos quando ¾ ou mais 

da sua superfície apresentasse coloração vermelha (CAMARGO, 2010), então foram 

contadas e pesadas em balança digital. 

 

3.2.1. Avaliações a campo e análise físico-química 

Produção por planta (g planta-1) 

Os frutos colhidos foram submetidos à pesagem da massa total por parcela. O 

somatório da massa de frutos obtidas em cada colheita ao longo do experimento foi 

dividido pelo número de plantas existentes na parcela experimental, e a razão entre 

eles representou a produção média por planta em cada colheita. A produção por planta 

de todas as colheitas foram somadas e divididas pelo número total de colheitas 

realizadas. Os resultados foram expressos em gramas de massa fresca de frutos por 

planta. 

 

Massa média de frutos (g fruta-1) 

A massa média foi obtida pelo quociente entre a massa total de frutos por 

parcela e o número de frutos por parcela. 

 

Produtividade (t ha-1) 

Estimou-se a produtividade com base nos valores obtidos por parcela e 

realizando o cálculo de área, obtiveram-se os valores de produtividade em t ha-1. 

 

Perda de frutos (t ha-1) 

Para contabilizar as perdas na produção, todas os frutos com massa fresca 

inferior a cinco gramas, com deformações graves e/ou atacadas por pragas e doenças 

foram consideradas fora do padrão comercial.Estimou-se a perda de frutos com base 

nos valores obtidos na parcela, realizou-se cálculo de área e obtiveram-se os valores 

de perda de frutos em t ha-1. 

 

Massa Fresca (g planta-1) 

As plantas de morangueiro marcadas nas parcelas foram arrancadas no 

encerramento da colheita e foram fracionadas em coroa, folhas e frutos com a 

finalidade de avaliar o crescimento e a partição defotoassimilados. Imediatamente 
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após o fracionamento, as frações foram pesadas separadamente em balança 

analítica, obtendo-se a massa fresca. Assim como os frutos colhidos durante o ciclo 

produtivo, as folhas originadas de desfolhas antecipadas também foram 

contabilizadas e somadas às frações correspondentes. Os resultados foram 

expressos em gramas por planta. 

 

Índice de Colheita 

Razão entre massa fresca de frutos e a massa fresca total de parteaérea de 

uma planta por parcela. 

 

Sólidos Solúveis (SS) (ºBrix) 

A avaliação de SS dos morangos foram realizadas no Laboratório da Central 

Analítica da Embrapa Clima Temperado, utilizando frutos de uma única colheita, do 

mês de janeiro de 2016. Os frutos foram colhidos no período da manhã e uma amostra 

representativa de cada parcela foi levada ao laboratório e congelada (-18ºC) para 

posterior análise. Foram amostradas cerca de 100 gramas de frutos, que foram 

trituradas com macerador. 

A determinação do teor de sólidos solúveis foi realizada com a leitura direta a 

temperatura ambiente, em refratômetro portátil(Hanna instruments, modelo HI 96801) 

e os resultados foram expressos em ºBrix. 

 

Massa Seca (g planta-1) 

A massa seca foi determinada por diferença de massa, em amostras de 

aproximadamente três gramas de fruto, acondicionadas em cadinhos de porcelana 

devidamente identificados, utilizando estufa de circulação de ar a 70ºC por 24 horas, 

método adaptado de Camargo (2010). 

Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro 

Wilk; à homocedasticidade pelo teste de Hartley; e, a independência dos resíduos por 

análise gráfica. Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através do 

teste F (p≤0,05). Constatando-se significância estatística, os efeitos dos substratos 

foram comparados pelo teste de Duncan (p0,05) e densidade de plantiopelos modelos 

de regressão(p0,05): y = yo+ax; y = yo+ax + bx2;y = yo+a/x + b/x2, ondey = variável 

resposta; yo = variável resposta correspondente ao ponto mínimo ou máximo da curva; 

a = valor máximo estimado para a variável resposta; b = declividade da curva; x = 
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densidade de plantio (Plantas m-2). A seleção do modelo foi baseada no baixo resíduo; 

baixo p-valor; e alto R2 e R2 adj. 

 

3.3. Resultados e discussão 

Na análise de macronutrientes e micronutrientes (Tabela 3) podemos observar 

elevados teores de nitrogênio (N) e fósforo (P) e valores menores para os 

micronutrientes e também os macronutrientes Cálcio (Ca) e magnésio (Mg). 

Tabela 3 - Análise nutricional das folhas de morangueiro coletadas nos dias 27 de novembro e 15 de 
dezembro de 2015 e 04 de janeiro de 2016, Laboratório de Nutrição Vegetal – Embrapa Clima 
Temperado. Pelotas, RS, 2016. 

Data Identificação* 
N P K Ca Mg Cu Fe Mn Zn 

% mg kg-1 

27/11/15 

S1 C1 2,16 0,47 2,89 0,61 0,33 <1 50 71 26 

S1 C2 2,40 0,54 2,91 0,54 0,31 1 63 87 20 

S2 C1 2,60 0,42 2,32 0,23 0,18 <1 58 76 24 

S2 C2 2,24 0,59 2,83 0,57 0,31 1 37 78 22 

S3 C1 2,23 0,52 2,69 0,54 0,32 2 45 84 27 

S3 C2 2,27 0,52 2,91 0,62 0,31 1 40 116 21 

15/12/15 

S1 C1 2,90 0,59 2,69 0,58 0,33 1 84 137 25 

S1 C2 2,84 0,61 2,72 0,72 0,32 1 131 195 18 

S2 C1 2,69 0,54 2,50 0,56 0,30 2 145 125 23 

S2 C2 2,78 0,70 2,60 0,73 0,29 1 84 130 18 

S3 C1 2,45 0,52 2,60 0,56 0,30 2 79 165 22 

S3 C2 2,55 0,63 2,51 0,65 0,28 2 91 170 17 

04/01/16 

S1 C1 2,51 0,63 2,85 0,54 0,30 2 117 297 25 

S1 C2 2,55 0,63 2,51 0,65 0,28 2 91 170 17 

S2 C1 2,61 0,62 2,62 0,65 0,32 2 76 223 23 

S2 C2 2,62 0,79 2,74 0,79 0,28 1 69 196 21 

S3 C1 2,23 0,65 2,70 0,45 0,29 3 80 268 24 

S3 C2 2,48 0,80 2,88 0,74 0,30 2 81 290 24 

*Identificação: S1= 100% Casca de Arroz Carbonizada (CAC100); S2 = 80% Casca de Arroz 
Carbonizada (CAC) + 15% Composto Orgânico (CO) + 5% Torta de Tungue (TT); S3 = 65% Casca de 
Arroz Carbonizada (CAC) + 30% Composto Orgânico (CO) + 5% Torta de Tungue (TT). C1 = cultivar 
Camarosa; C2 = cultivar San Andreas. 
 

Alves (2015) encontrou um maior teor de Fósforo (P) nos tecidos das cultivares 

Aromas e Monterey em relação às demais, estando todas as cultivares com 

quantidade do nutriente acima do normal para a cultura que é de 0,20 - 0,40 % 

(FRONZA et. al, 2014), o mesmo foi constatado no presente trabalho. Segundo García 

(1993), o fósforo estimula o desenvolvimento radicular e a floração. A sua deficiência 

promove a diminuição do número de pedúnculos florais, atrasa a maturação dos 

frutos, além de apresentarem-se pequenos, ácidos, de textura pouco firme e com 

aroma desagradável. O seu excesso pode causar redução na absorção de outros 

nutrientes, como Fe e Zn. Na análise nutricional das folhas o teor de Mn se apresentou 

dentro dos limites indicados como normais para a cultura de 30-300 mg kg-1, mas foi 

aumentando ao longo das coletas (FONZA et al., 2014), já os teores de Ca e Mg 
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apresentaram-se abaixo do indicado e os teores de Zn apresentaram-se menor para 

a cultivar San Andreas.Segundo FILGUEIRA (2003), maior disponibilidade de 

nitrogênio e de fósforo elevam, significativamente, a produtividade do morangueiro, já 

o potássio é o macronutriente que mais favorece o aprimoramento na qualidade do 

morango. Plantas nutridas adequadamente com K apresentam maior tolerância ao 

estresse, além de favorecer o tamanho, textura e características organolépticas do 

fruto (ANTUNES et al., 2013). 

 

Cultivar ‘Camarosa’ 

As pressuposições do modelo matemático foram todas atendidas e não foi 

necessária a transformação de dados para todas as variáveis. A massa fresca da 

coroa (F = 5,10, p = 0,0020) e por planta (F = 6,40, p = 0,0004)demonstraram 

significância para a interação entre os fatores de tratamento testados (Tabela 4 e 

Figura 12).  

Para massa fresca da coroa na densidade de 9 plantas m-2 o substrato 

CAC100diferiu dos demais. Entretanto, com 10 plantas m-2, esse substrato apresentou 

a menor média, caracterizando diferença em relação ao CAC80CO15TT5. Com 16 

plantas m-2o substratoCAC80CO15TT5 superou o substrato CAC100 e o 

CAC65CO30TT5. Nas densidades de 12 e 20 plantas m-2não foram verificadas 

diferenças entre os substratos (Tabela 4). Os dados de massa fresca da coroa 

ajustaram-se adequadamente ao modelo de regressão linear para o substrato 

CAC100 (F = 25,5308, p = 0,0150), para os demais substratos não foi possível ajustar 

modelos de regressão (Figura 12A). Observaram-se decréscimos nos valores de 

massa fresca da coroa na presença do substrato CAC100 de 28,7; 18,1; 46,2; e, 

78,9% para10, 12, 16 e 20 plantas m-2 respectivamente, quando foram comparadas a 

9 plantas m-2. No substrato CAC80CO15TT5houve acréscimos de 250,6; 66,2; 222,0 

e 23,8% na massa fresca da coroa comparando a densidade de 9 plantas m-2 com 10, 

12, 16 e 20 plantas m-2, respectivamente. Já, no substrato CAC65CO30TT5, 

observou-se acréscimos em comparação com a densidade de 9 plantas m-2 de 84,1; 

106,3; 65,1 e 88,7% respectivamente para as densidades de 10, 12, 16 e 20 plantas 

m-2. 

Para a massa fresca de frutos na densidade de 9plantas m-2o substrato 

CAC65CO30TT5não apresentou diferença em relação ao CAC80CO15TT5. 

Enquanto que com 10 plantas m-2 o substrato CAC80CO15TT5caracterizou a maior 
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massa fresca de frutos e os outros dois substratos não diferiram entre si. Nas 

densidades de 12 plantas m-2não houve diferença entre os substratos. Para a 

densidade de 16 plantas m-2 o substrato CAC65CO30TT5proporcionou a maior massa 

fresca de frutos e o substrato CAC80CO15TT5 não diferiu dos demais substratos. E, 

na densidade de 20plantas m-2 o substrato CAC80CO15TT5 apresentou maior massa 

fresca de frutos, enquanto que o substrato CAC100 não diferiu dos demais (Tabela 4). 

Os dados de massa fresca de fruto por planta ajustaram-se adequadamente ao 

modelo de regressão linear para o substrato CAC80CO15TT5(F = 6,4050, p = 0,0352) 

e CAC65CO30TT5(F = 5,6936, p = 0,0441), para CAC100 não foi possível ajustar 

modelo de regressão (Figura 12B). Para o substrato CAC100 houve um acréscimo de 

11,7% quando comparadas as densidades de 9 para 10 plantas m-2, já comparando a 

densidade de 9 plantas m-2com 12, 16 e 20 plantas m-2observou-se decréscimos de 

8,7; 25,6 e 8,4%, respectivamente. Para o substratoCAC80CO15TT5houve um 

acréscimo de 37,80% quando comparadas as densidades de 9 para 10 plantas m-2, 

comparando a densidade de 9 plantas m-2com 12, 16 e 20 plantas m-2observou-se 

decréscimos de 28,05; 35,36 e 34,67%, respectivamente. E, para o substrato 

CAC65CO30TT5houve decréscimos nos valores de massa fresca de frutosde 37,3; 

58,3; 31,3 e, 69,6% para10, 12, 16 e 20 plantas m-2 respectivamente, quando foram 

comparadas a 9 plantas m-2. 

 

Tabela 4 - Massa fresca da coroa (g) e matéria fresca de frutos (g planta-1) de plantas de morangueiro 
da cultivar Camarosa cultivada em sistema fora do solo, em função dos substratos 100% casca de 
arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) 
+ 5% torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% 
composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5) sob diferentes densidades de 
plantio. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Substrato 

Densidade de plantio (plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Massa fresca da coroa (gplanta-1) 

CAC100 19,56±0,86 a1/ 13,94±3,78 b 16,03±3,12 a 10,53±2,82 b 4,13±0,56 a 

CAC80CO15TT5 8,81±2,44 b 30,90±2,93 a 14,64±1,41 a 28,37±3,40 a 10,97±2,44 a 

CAC65CO30TT5 8,46±0,17 b 15,56±3,73 ab 17,43±2,91 a 13,95±2,40 b 15,95±7,74 a 

 Massa fresca de frutos (g planta-1) 

CAC100 327,00±19,50 b 365,33±39,4 b 298,50±74,5 a 243,33±39,3 b 299,67±32,4 ab 

CAC80CO15TT5 574,50±116,5 ab 791,50±67,5 a 413,50±4,50 a 371,00±44,0 ab 375,00±10,0 a 

CAC65CO30TT5 754,00±103,0 a 472,50±30,5 b 314,50±64,5 a 518,00±17,0 a 229,50±29,5 b 
1/ Médias (± erro padrão) acompanhadas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Duncan (p≤0,05) comparando os substratos em cada densidade.  
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Figura 12 -Massa fresca da coroa (g planta-1) (A) e massa fresca de frutos (g planta-1) (B) de plantas 
de morangueiro da cultivar Camarosa cultivada em sistema fora do solo, em função dos substratos 
100% casca de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% composto 
orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% casca de arroz carbonizada (CAC) 
+ 30% composto orgânico (CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5) sob diferentes 
densidades de plantio. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

 

Para a variável massa fresca da fração vegetativa (F.V.) não ocorreu 

significância para o efeito de substrato (F = 2,46, p = 0,1151), densidade (F = 0,60, p 

= 0,6671) e nem para a interação entre os fatores de tratamento (F = 2,11, p = 0,0929). 

Também, para o índice de colheitanão ocorreu significância para o efeito de substrato 

(F = 1,04, p = 0,3684), densidade (F = 0,61, p = 0,6614) e nem para a interação entre 

os fatores de tratamento (F = 1,38, p = 0,2475) (Tabela 5). 

Para massa fresca das folhas ocorreu efeito principal de substrato (F = 3,80, p 

= 0,0383) e densidade (F = 4,00, p = 0,0138), o substrato CAC80CO15TT5apresentou 

valor superior, o substrato CAC65CO30TT5não diferiu dos demais substratos, e o 

substrato CAC100apresentou menor valor (Tabela 5). Quando comparado o valor de 

massa fresca das folhas entre as densidades não foi possível ajustar modelo de 

regressão, mas o maior valor foi encontrado para a densidade de 10 plantas m-2com 

um acréscimo de 34,8% quando comparada a densidade de 9 plantas m-2e 

decréscimos de 16,9; 6,4 e 13,6% para as densidade de 12, 16 e 20 plantas m-2, 

respectivamente (Figura 13A). 

Para massa fresca total (fração vegetativa + frutos) ocorreu efeito principal de 

substrato (F = 4,26, p = 0,0262) e densidade (F = 6,86, p = 0,0008), o substrato 

CAC80CO15TT5apresentou valor superior, o substrato CAC65CO30TT5não diferiu 

dos demais substratos, e o substrato CAC100 apresentou o menor valor para massa 
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fresca total (F.V. + frutos) (Tabela 5). Os dados ajustaram-se adequadamente ao 

modelo de regressão linear (F = 161,0547, p = 0,0011) e a densidade de 9 plantas m-

2 apresentou maior valor de 557,7g, houve decréscimo de 0,18; 6,5; 13,2 e 25,8% para 

as densidades de 9, 10, 12, 16 e 20 plantas m-2 respectivamente (Figura 13B). 

Para massa seca de frutos por planta ocorreu efeito principal de substrato (F = 

3,69, p = 0,0393) e densidade (F = 5,69, p = 0,0021), não sendo possível ajustar 

modelo de regressão. Os substratos CAC80CO15TT5e CAC65CO30TT5não 

diferiram entre si e o substrato CAC100 apresentou o menor valor para a variável em 

questão. Já, quanto a densidade, 10plantas m-2apresentou o melhor valor para esta 

variável, acrescendo em 25,4% quando comparado ao valor obtido em 9plantas m-2. 

Quando comparadas as densidades 12, 16 e 20 plantas m-2a densidade de 9plantas 

m-2obteve-se decréscimos de 16,4; 8,1 e 29,3% respectivamente (Figura 13C). 

Para produção ocorreu efeito principal de substrato (F = 4,66, p = 0,0183) e 

densidade (F = 6,51, p = 0,0008). A produção foi maior para o substrato 

CAC65CO30TT5, o substrato CAC80CO15TT5não diferiu dos demais e o substrato 

CAC100apresentou menor valor (Tabela 5). Os dados ajustaram-se adequadamente 

ao modelo de regressão linear (F = 95,3234,p = 0,0023) e a densidade de 9 plantas 

m-2apresentou o valor de 483,8 gramas por planta, maior valor em relação as demais 

densidades, as quais obtiveram decréscimo de 6,1; 8,3; 15,3 e 27,6% para 10, 12, 16 

e 20 plantas m-2respectivamente (Figura 13D). 

A massa fresca média de fruto apresentou somente efeito principal de substrato 

(F = 9,06, p = 0,0009) e verificou-se maiores valores para os substratos que continham 

composto orgânico e torta de tungue em sua composição eles não diferiram entre 

si(Tabela 5),obteve-se a média de 10,53 g fruto-1 para o substrato CAC80CO15TT5e 

10,51 g fruto-1para o CAC65CO30TT5, mas mesmo assim os valores obtidos foram 

inferiores aos encontrados na literatura. 

Para produtividade ocorreu efeito principal de substrato (F = 4,43, p = 0,0209) 

e densidade (F = 8,50, p = 0,0001). A produtividade, assim como a produção, foi maior 

para o substrato CAC65CO30TT5  , o substrato CAC80CO15TT5não diferiu dos 

demais e o substrato CAC100 apresentou menor valor (Tabela 5).Os dados 

ajustaram-se adequadamente ao modelo de regressão linear(F = 28,0937,p = 0,0131) 

e para a densidade de 20 plantas m-2apresentou maior produtividade, com um 

acréscimo de 49% em relação a densidade de 9plantas m-2, para as demais houve 
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acréscimos de 16,8; 25,9; e 39,7% para 10, 12 e 16 plantas m-2,respectivamente 

(Figura 13E). 

Para perdas ocorreu efeito principal de substrato (F = 11,46,p = 0,0002) e 

densidade (F = 9,00,p< 0,0001) e os maiores valores foram encontrados nos 

substratos CAC65CO30TT5e CAC80CO15TT5, os quais não diferiram entre si, já o 

substrato CAC100 apresentou menor valor de perdas (Tabela 5).Os dados ajustaram-

se adequadamente ao modelo de regressão linear(F = 93,0199,p = 0,0024) e os 

maiores números de perdas foram encontrados na densidade de 20 plantas m-2, com 

74,5% a mais que as perdas encontradas na densidade de 9plantas m-2. Quando 

comparadas as perdas na densidade de 9plantas m-2, houve uma diminuição de 3,9% 

para a 10 plantas m-2 e um acréscimo de 23,5 e 43, 1% para as densidades de 12 e 

16 plantas m-2respectivamente (Figura 13F). 

Tabela 5 - Variáveis fitotécnicas de plantas de morangueiro da cultivar Camarosa em sistema fora do 
solo, em função dos substratos 100% casca de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz 
carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 
65% casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) 
(CAC65CO30TT5). Embrapa Clima Temperado, UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Variáveis fitotécnicas 
Substrato 

CAC100 CAC80CO15TT5 CAC65CO30TT5 

Massa fresca das folhas (g planta-1) 53,78±5,87 b 1/ 71,90±7,50 a 61,61±5,64 ab 

Massa fresca da F.V. (g planta-1) NS 64,67±6,30  82,14±6,45  75,52±5,67  

Massa seca de frutos (g planta-1) 31,05±2,86 b 40,38±3,51 a 43,67±3,68 a 

Massa fresca total (F.V. + frutos) (g planta-1) 473,92±22,98 b 506,33±22,78 ab 544,20±19,87 a 

Massa fresca média de fruto (g fruto-1) 9,57±0,19 b 10,53±0,15 a 10,51±0,22 a 

Produção (g planta-1) 398,16±18,20 b 426,76±16,92 ab 467,01±19,02 a 

Produtividade (t ha-1) 49,99±2,40 b 53,44±2,20 ab 58,52±3,68 a 

IC NS 0,85±0,02  0,82±0,01  0,86±0,01  

Perdas (t ha-1) 4,98±0,50 b 7,56±0,46 a 7,11±0,76 a 
1/ Médias (± erro padrão) acompanhadas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05).NS: 
não significância pelo teste F (p≤0,05) da análise de variância.  
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Figura 13 - Massa fresca das folhas (g planta-1) (A), massa fresca total (F.V. + frutos) (g planta-1) (B), 

massa seca por planta (g planta-1) (C), produção (g planta-1) (D), produtividade (t ha-1) (E) e perdas (t 

ha-1) (F) de plantas de morangueiro da cultivar Camarosaem sistema fora do solo, em função de 

diferentes densidades. Embrapa Clima Temperado, UFPel, Embrapa Clima Temperado,2015/16. 
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Tabela 6 - Produtividade Total (produtividade comercial somada as perdas) da cultivar Camarosa em 
sistema fora do solo, em função de diferentes densidades. Embrapa Clima Temperado, UFPel, 
Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

 

Densidade de plantio (Plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Produtividade Total (t ha-1) 

Produtividade comercial 42,84 50,05 53,97 59,81 63,85 

Perdas 5,17 4,88 6,35 7,35 8,98 

Produtividade Total 48,01 54,93 60,32 67,16 72,83 

 

Resultados de Duarte Filho et al. (2003) relatam que a cultivar Camarosa vem 

sendo cultivada na maioria dos países produtores de morango, pois possui boa 

adaptação. Também Oliveira e Scivittaro (2006), em Pelotas, obtiveram uma produção 

de 570 g planta-1, evidenciando a sua potencialidade e perspectivas de obtenção de 

ganhos consideráveis por parte de produtores de morango. Marques (2016) verificou 

que a adição de composto orgânico (CO) a casca de arroz carbonizada (CAC) como 

substrato não surtiu efeito significativo sobre a produção de frutos comerciais de 

‘Camarosa’, quantificando o valor médio de 792,0 g planta-1. 

Um fator importante citado por Alves (2015) que pode interferir para o 

desenvolvimento e produção das plantas de morangueiro em sistema fora do solo é a 

capacidade de retenção de água, esta pode variar de acordo com o substrato que é 

utilizado, implicando variações na disponibilidade de água ás plantas, entre as 

fertirrigações diárias (Tabela 2). Marouelli et al. (2005), em trabalhos com tomate 

observou uma distribuição desuniforme da solução nutritiva no interior dos substratos 

utilizados, essas restrições hídricas afetam negativamente o crescimento inicial da 

planta, atrasando a frutificação, explicando uma baixa produção. Essa observação 

justifica a baixa produtividade e produção no substrato CAC100 em comparação aos 

outros dois substratos acrescidos de CO e TT em suas composições. 

A análise de regressão na Figura 13D revela que quanto maior a densidade, 

menor a produção por planta. Os dados encontrados na literatura indicam que o 

aumento da densidade de plantio geralmente, reduz a expansão foliar, diminuindo a 

produção de matéria seca total da planta e dos frutos, reduzindo o número de frutos 

colhidas e a produtividade individual das plantas, principalmente em cultivares de 

morangueiro de alto vigor e crescimento vegetativo avantajado (STRASSBURGER et 

al., 2010). 

A maior produtividade encontrada por Alves (2015) em seu trabalho com 

cultivares Aromas, Monterrey, Albion e Portola foi na densidade de 23 plantas m-2, foi 
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observado que na diminuição de plantas m-2 a produtividade diminui paralelamente, o 

mesmo foi encontrado no presente estudo (Figura 13E). 

Marques (2016) verificou que o conteúdo de massa seca dos frutos 

de‘Camarosa’, cultivada em sistema fora do solo, foi elevado na adição de 20% de CO 

‘Ecocitrus’ à CAC, isso corrobora com os resultados encontrados no presente 

trabalho, na adição de 15 e 30% de CO mais torta de tungue (TT) houve aumento no 

conteúdo de massa seca quando comparado ao substrato 100% CAC (Tabela 5). 

O tamanho da fruta é um dos aspectos importantes levados em conta nos 

programas de seleção de cultivares de morango, já que aquelas que possuem 

tamanho maior são mais valorizadas no mercado in natura (BRAGA, 2002), além de 

facilitar a colheita e a embalagem, tornando o processo mais rápido, e deste modo, 

agregando valor ao produto, resultando em maiores ganhos ao produtor (CONTI et al. 

2002). Radajewska e Dejwor (2002) descrevem a massa média como uma 

característica hereditária, influenciada pela época de plantio, idade e vigor das 

plantas. Em seu trabalho, Carvalho (2013) encontrou para a cultivar Camarosa14,69 

g fruta-1 em 2011 e 13,6 g fruta-1 em 2012, no presente estudo os valores encontrados 

foram bem abaixo dos citados, com o maior valor de 10,53 g fruta -1, isso pode ser 

justificado pela má polinização dos frutos, o que foi observado nessa cultivar foi a alta 

produção de frutos deformados, o que pode ter resultado na baixa massa média dos 

frutos. Esse resultado corrobora os dados de Ameri et al. (2012) e Pokhrel et al. (2015) 

que, respectivamente, também constataram maior percentual de frutas deformadas 

(36,9%) quando empregado vermicomposto no substrato. 

A produtividade total (t ha-1) (Tabela 6) confirma que o rendimento se mantém 

o mesmo com as perdas, na densidade de 20 plantas m-2 foi a maior, seguida da 

densidade de 16 plantas m-2. As perdas nas maiores densidades se deve 

principalmente a maior ocorrência de doenças e principalmente fungos, como Botritis. 

Os índices de colheita (IC) encontrados variaram de 0,82 a 0,86 nos substratos 

utilizados, o IC representa a eficiência de conversão de produtos sintetizados em 

material de importância econômica, para Marques (2016) o IC para ‘Camarosa’ em 

sistema fora do solo atingiu o valor médio de 0,72, assemelhando-se com o valor de 

0,71 relatado por Portela et al. (2012). 

Para sólidos solúveis (SS) não ocorreudiferença para o efeito de substrato (F = 

0,25, p = 0,7772), densidade (F = 0,65, p = 0,6347) e nem para a interação entre os 

fatores de tratamento (F = 0,67, p = 0,7149) (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Sólidos solúveis (SS) (°Brix) de frutos de morangueiro da cultivar Camarosa em sistema fora 
do solo em função dos substratos 100% casca de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz 
carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) + 5%torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% 
casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) 
(CAC65CO30TT5) sob diferentes densidades de plantio. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Substrato 

Densidade de plantio (Plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Sólidos solúveis (°Brix) NS 

CAC100 9,30±0,90 1/ 8,80±0,46  9,23±0,44  8,17±0,49  9,13±1,10  

CAC80CO15TT5   9,03±0,37  8,53±1,95  9,33±1,54  8,50±0,50  10,03±1,18  

CAC65CO30TT5   7,07±0,64  8,27±0,69  10,37±0,87  9,35±0,75  7,97±1,70  
1/ Média ± erro padrão. NS: não significância pelo teste F (p≤0,05) da análise de variância.  
 

A qualidade das frutas é altamente dependente de do manejo, como o sistema 

de cultivo, condições edafoclimáticas, adubação, espaçamento, entre outros. Além 

destes aspectos, há também a característica inerente a cada cultivar, como o teor de 

sólidos solúveis (CARVALHO, 2013). 

O teor de SS é um indicativo da quantidade de açúcares existente em frutas, 

considerando que outros compostos, como os ácidos, as vitaminas, minerais estão 

presentes em pequenas quantidades (KLUGE et al., 2002). A determinação de SS em 

morangos é relevante visto que o consumidor tem preferência por frutos doces (CONTI 

et al., 2002). Carvalho (2013) encontrou valores de 8,67ºBrix para ‘Camarosa’ 

cultivada em sistema convencional.Ameri et al. (2013), em sistema de cultivo fora do 

solo aberto, relataram valores de SS para a ‘Camarosa’ de 8,3 ºBrixem substratos com 

diferentes proporções de vermicomposto, perlita e fibra de coco. Já Adak e Gubbuk 

(2015), com ‘Camarosa’ obtiveram os maiores teores de SS quando empregadas 

misturas entre fibra de coco e material de origem vulcânica, bem como, entre turfa e 

perlita. Os valores de SS encontrados neste trabalho foram de 7,07 a 10,37ºBrix, o 

que pode variar em função da maturação dos frutos colhidos, quanto mais maduros, 

maior o teor de sólidos solúveis, sendo a densidade de 12 plantas m-2 onde foram 

registrados os maiores valores de SS nos substratos.Marques (2016) também não 

encontrou resposta significativa em relação à adição de CO ao substrato para 

‘Camarosa’ em sistema fora do solo, em seu trabalho o teor de SS foi equivalente a 

7,3°Brix. 

 

Cultivar ‘San Andreas’ 

As pressuposições do modelo matemático foram todas atendidas e não foi 

necessária a transformação de dados para nenhumadas variáveis. A massa fresca da 

coroa (F = 5,76, p = 0,0008), a massa fresca de frutos por planta (F = 3,25, p = 0,0143) 
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e massa seca de frutos por planta (F = 3,20, p = 0,0146) apresentaram significância 

para a interação entre os fatores de tratamento testados (Tabela 8 e Figura 14).  

Para massa fresca da coroa na densidade de 9 plantas m-2 obteve-se os 

maiores valores, sendo que o valor mais alto de 27,55 g planta-1 foi no substrato 

CAC80CO15TT5, os outros doissubstratos não diferiram entre si.  Entretanto com 10 

plantas m-2, o substrato com CAC65CO30TT5enão diferiu doCAC80CO15TT5. Com 

12 plantas m-2não houve diferença entre os substratos. Na densidade de 16 e 20 

plantas m-2o substrato CAC80CO15TT5superou os demais (Tabela 8). 

Os dados de massa fresca da coroa ajustaram-se adequadamente ao modelo 

de regressão polinomial inverso de segunda ordem para o substrato CAC100 (F = 

6,4723, p = 0,0256), e quadrático paraCAC80CO15TT5(F = 8,8414, p = 0,0094) e 

CAC65CO30TT5(F =37,0712, p = 0,0263). Observaram-se decréscimos nos valores 

de massa fresca da coroa no substratoCAC80CO15TT5de 69,7; 70,9; 60,7 e 7,9% 

para10, 12, 16 e 20 plantas m-2 respectivamente, quando foram comparadas a 9 

plantas m-2(Figura 14A). 

Nas densidades de 9, 10 e 20 plantas m-2os valores de massa fresca de frutos 

por planta não diferiram entre os substratos, porém nas densidades de 12 e 16 plantas 

m-2 o substrato CAC65CO30TT5apresentou os maiores valores para essa variável, os 

demais substratos não diferiram entre si.Os dados de massa fresca de frutos por 

planta ajustaram-se adequadamente ao modelo de regressão polinomial quadrático 

para o substrato CAC100 (F = 98,1369, p = 0,0101), e CAC80CO15TT5(F = 6,2237, 

p = 0,0280). Para CAC65CO30TT5não foi possível ajustar modelo de 

regressão.Observaram-se decréscimos nos valores de massa fresca de frutos no 

substratoCAC65CO30TT5de 6,3; 16,9 e 27,8% para10, 12 e 20 plantas m-2 

respectivamente, houve um acréscimo de 3,45% na densidade de 16 plantas m-2, 

quando foram comparadas a 9 plantas m-2 (Figura 14B). 

Para a variável massa seca de frutos por planta, nas densidades de 9 plantas 

m-2 o substrato CAC65CO30TT5 apresentou maior valor, os demais substratos não 

diferiram entre si. Na densidade de 10 e 16 plantas m-2 os substratos não diferiram 

entre si. Para a densidade de 12 plantas m-2o substrato que apresentou maior valor 

de massa seca de frutos foi o CAC80CO15TT5, o substrato 100 CAC apresentou 

menor valor e o substrato CAC65CO30TT5não diferiu dos outros dois. Na densidade 

de 20plantas m-2 os substratos com composto orgânico e torta de tungue na 

composição tiveram valores superiores que o substrato CAC100. Os dados de massa 
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seca de frutos por planta ajustaram-se adequadamente ao modelo de regressão linear 

para o substrato CAC100 (F = 12,7799, p = 0,0051), e quadrático para 

CAC80CO15TT5(F = 289,6039, p = 0,0034). ParaCAC65CO30TT5não foi possível 

ajustar modelo de regressão. No substrato CAC100 a densidade de 10 plantas m-2 

apresentou maior valor, uma média de 36,08 gramas de massa seca de frutos por 

planta, um acréscimo de 13,4% em comparação a densidade de 9 plantas m-2. Já, 

para o substrato CAC80CO15TT5, a densidade de 16 plantas m-2 apresentou o maior 

valor, com uma média de 40,05 gramas de massa seca de frutos por planta, um 

acréscimo de 37,8% quando comparado a densidade de 9 plantas m-2. No substrato 

CAC65CO30TT5o maior valor foi encontrado na densidade de 9 plantas m-2, quando 

comprada as densidades de 10,12,16 e 20plantas m-2 obteve-se decréscimos de 58,5; 

35,5; 49,1 e 49,3% respectivamente (Figura 14C). 

Tabela 8 - Massa fresca da coroa (g) e massa fresca e seca de frutos por planta (g planta-1) de plantas 
de morangueiro da cultivar San Andreas em função dos substratos 100% casca de arroz carbonizada 
(CAC100), 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) + 5% torta de 
tungue (TT) (CAC80CO15TT5  ) e 65% casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% composto orgânico 
(CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5) sob diferentes densidades de plantio. UFPel, 
Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Substrato 

Densidade de plantio (plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Massa fresca da coroa (g) 

CAC100 14,76±1,14 b1/ 5,25±0,85 b 6,35±0,91 a 7,54±0,56 b 11,20±2,70 b 

CAC80CO15TT5   27,55±0,70 a 8,32±0,38 ab 7,98±1,91 a 10,80±0,74 a 25,34±4,05 a 

CAC65CO30TT5   15,13±1,99 b 12,03±1,47 a 7,93±0,99 a 6,11±0,50 b 7,06±4,67 c 

 Massa frescade frutos por planta (g planta-1) 

CAC100 394,67±39,30 a 328,67±81,08 a 244,67±41,97 b 208,67±18,68 b 471,50±19,50 a 

CAC80CO15TT5   658,00±82,00 a 376,00±68,00 a 289,00±32,00 b 301,00±19,00 b 408,00±50,00 a 

CAC65CO30TT5   594,00±85,45 a 557,50±18,50 a 493,50±74,50 a 614,50±37,50 a 428,67±19,10 a 

 Massa secade frutos por planta (g planta-1) 

CAC100 31,81±0,90 b 36,09±8,54 a 22,17±2,21 b 18,44±2,87 a 17,53±1,28 b 

CAC80CO15TT5   29,08±7,52 b 33,11±4,03 a 39,77±3,15 a 40,06±9,12 a 27,54±3,19 a 

CAC65CO30TT5   57,18±0,02 a 23,70±3,87 a 36,88±5,50 ab 29,07±7,77 a 28,99±3,45 a 
1/ Médias (± erro padrão) acompanhadas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Duncan (p≤0,05) comparando os substratos em cada densidade.  
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Figura 14 - Massa fresca da coroa (g planta-1) (A), massa fresca (B) e seca de frutos por planta(g 
planta-1) (C) de plantas de morangueiro da cultivar San Andreas em função dos substratos 100% casca 
de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico 
(CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% 
composto orgânico (CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5) sob diferentes densidades de 
plantio. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Para massa fresca das folhas ocorreu efeito principal de substrato (F = 6,44, p 

= 0,0058), o substrato CAC65CO30TT5apresentou valor superior aos demais 

substratos, os quais não diferiram entre si (Tabela 9). 

A massa fresca média de fruto apresentou somente efeito principal de substrato 

(F = 34,81, p < 0,0001) e verificou-se maiores valores para os substratos que 
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continham composto orgânico e torta de tungue em sua composição eles não diferiram 

entre si (Tabela 9), obteve-se a média de 13,41 g fruto-1 para o 

substratoCAC80CO15TT5e 13,92 g fruto-1 para o CAC65CO30TT5. 

Para a variável massa fresca da fração vegetativa (F.V.) ocorreu efeito principal 

de substrato (F = 6,26, p = 0,0098) e densidade (F = 5,15, p = 0,0073). O substrato 

CAC65CO30TT5apresentou valor superior ao substrato CAC100 e o substrato 

CAC80CO15TT5não diferiu dos dois (Tabela 9). Quando comparado o efeito da 

densidade não foi possível ajustar o modelo de regressão (Figura 15A), mas o maior 

valor obtido, de 90,32 g planta-1, foi na densidade de 20 plantas m-2, quando os valores 

de massa fresca da fração vegetativa obtidas nas densidades de 10,12,16 e 20 plantas 

m-2foram comparadas a 9 plantas m-2 obteve-se acréscimos de 21,7; 21,4; 0,95 e 

55,1%, respectivamente. 

Para massa fresca total (F.V. + frutos) ocorreu efeito principal de substrato (F 

= 45,83, p< 0,0001) e densidade (F = 4,43, p = 0,007). O substrato 

CAC65CO30TT5apresentou maior valor para a variável em questão, com uma média 

de 579,90g planta-1, e a menor produtividade foi encontrada no substrato CAC100, 

com uma média de 388,14 g planta-1(Tabela 9). Quando comparado o efeito da 

densidade, os dados ajustaram-se adequadamente ao modelo de regressão linear (F 

= 16,7785, p = 0,0263), o maior valor obtido, de 541,95 g planta-1 foi na densidade de 

9 plantas m-2, para as demais densidades 10, 12,16 e 20 plantas m-2, obteve-se um 

decréscimo de 6,9; 10,8; 12,0 e 18,3% (Figura 15B). 

Para produção ocorreu efeito principal de substrato (F = 65,91, p< 0,0001) e 

densidade (F = 5,97, p = 0,0012). O substrato CAC65CO30TT5apresentou maior 

produtividade com uma média de 514,51gplanta-1, e o menor valor foi encontrada no 

substrato CAC100, com uma produção de 325,65 g planta-1(Tabela 9). Quando 

comparado o efeito da densidade, os dados ajustaram-se adequadamente ao modelo 

de regressão linear (F = 11,0347, p = 0,0450), o maior valor obtido, de 468,94 g planta-

1foi na densidade de 9 plantas m-2, para as demais densidades 10, 12, 16 e 20 plantas 

m-2, obteve-se respectivamente decréscimos de 9,4; 10,9; 11,2 e 21,2% (Figura 15C). 

Para produtividade ocorreu efeito principal de substrato (F = 54,48, p< 0,0001) 

e densidade (F = 29,82,p< 0,0001). O substrato CAC65CO30TT5apresentou maior 

produtividade com uma média de 63,81 t ha-1, e a menor produtividade foi encontrada 

no substrato CAC100, com uma média de41,29t ha-1(Tabela 9).Quando comparados 

os valores de produtividade em função das densidade, os dados ajustaram-se 
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adequadamente ao modelo de regressão linear(F = 203,7883,p = 0,0007), o maior 

valor obtido, de 67,44 t ha-1 foi na densidade de 20 plantas m-2.Quando os valores de 

produtividade (comercial) obtidos nas densidades de 10,12,16 e 20 plantas m-2foram 

comparadas a 9 plantas m-2 obteve-se acréscimos de 1,6; 18,7; 41,5 e 57,6%, 

respectivamente(Figura 15D). 

Para perdas ocorreu efeito principal de substrato (F = 7,30, p = 0,0028) e 

densidade (F = 4,92,p= 0,0039).O substrato CAC65CO30TT5apresentou maior perda 

com uma média de 6,45 t ha-1, e a menor perda, de 4,26 t ha-1, foi encontrada no 

substrato CAC100. (Tabela 9). Os dados ajustaram-se adequadamente ao modelo de 

regressão linear(F = 711,0818,p = 0,0001)o maior valor de perdas obtido, de 6,98 t ha-

1 foi na densidade de 20 plantas m-2. Quando os valores de produtividade obtidos nas 

densidades de 10, 12, 16 e 20 plantas m-2foram comparadas a 9 plantas m-2 obteve-

se acréscimos de 9,2; 24,1; 50,1 e 73,2%, respectivamente (Figura 15E). 

Para o índice de colheitanão ocorreu significância para o efeito de substrato (F 

= 0,77, p = 0,4735), densidade (F = 0,70, p = 0,5974) e nem para a interação entre os 

fatores de tratamento (F = 0,24,p = 0,9802) (Tabela 9). 

Tabela9- Variáveis fitotécnicas de frutas de morangueiro da cultivar San Andreas em função dos 
substratos 100% casca de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de arroz carbonizada (CAC) + 15% 
composto orgânico (CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) e 65% casca de arroz 
carbonizada (CAC) + 30% composto orgânico (CO) + 5%  torta de tungue (TT) (CAC65CO30TT5). 
UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Variáveis fitotécnicas 
Substrato 

CAC100 CAC80CO15TT5   CAC65CO30TT5   

Massa fresca das folhas (g planta-1) 49,74±4,35 b 50,25±5,25 b 69,06±4,99 a 

Massa fresca da F.V. (g planta-1)  59,12±5,50 b 69,13±5,96 ab 81,28±6,58 a 

Massa fresca total (F.V. + frutos) (g planta-1) 388,14±11,25 c 500,39±15,94 b 579,90±22,72 a 

Massa fresca média de fruto (g fruto-1) 11,78±0,19 b 13,41±0,20 a 13,92±0,19 a 

Produção (g planta-1) 325,65±11,66 c 424,05±12,13 b 514,51±17,82 a 

Produtividade (t ha-1) 41,29±2,25 c 53,93±2,93 b 63,81±3,65 a 

IC NS 0,84±0,01  0,86±0,01  0,87±0,01  

Perdas (t ha-1) 4,26±0,41 b 5,07±0,47 b 6,45±0,62 a 
1/ Médias (± erro padrão) acompanhadas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). 
NS: não significância pelo teste F (p≤0,05) da análise de variância.  
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Figura 15- Massa fresca da fração vegetativa (F.V.) (g planta-1) (A), total (F.V. + frutos)(g planta-1) (B), 
produção (g planta-1) (C) e produtividade (t ha-1) (D) e perdas (t ha-1) (E) de plantas de morangueiro 
da cultivar San Andreas em sistema fora do solo, em função de diferentes densidades. Embrapa Clima 
Temperado, UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 
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Tabela 10–Produtividade Total (produtividade comercial somada as perdas) da cultivar San Andreas 
em sistema fora do solo, em função de diferentes densidades. Embrapa Clima Temperado, UFPel, 
Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

 

Densidade de plantio (Plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Produtividade Total (t ha-1) 

Produtividade comercial 42,79 43,48 50,80 60,54 67,44 

Perdas 4,03 4,40 5,00 6,05 6,98 

Produtividade Total 46,82 47,88 55,80 66,59 74,42 

 

A maior produção defrutas não vem sempre associada ao crescimentovigoroso 

da parte vegetativa da planta. Esse resultadoindica a necessidade de realizar 

pesquisas para ajustarrelações capazes de indicar critérios de manejo docrescimento 

desses dois compartimentos da planta. Omenor crescimento vegetativo, pode ser 

vantajoso porque essa variável afeta oconsumo de solução nutritiva. A coloração e 

aqualidade das frutas também são características quepodem ser beneficiadas em 

plantas com menorsuperfície de folhas e maior exposição à radiação solar (Godoi et 

al., 2009). Essa constatação, justifica os resultados encontrados no presente trabalho, 

para os valores massa fresca de coroa (g planta-1) e de massa fresca de frutos (g 

planta-1) (Tabela 7, Figura 12A e 12B) não serem proporcionais. O mesmo pode ser 

observado na análise de regressão da massa fresca da parte vegetativa (g planta-1) 

(Figura 15A) e produção (g planta-1) (Figura 15C). 

Strassburger et al. (2010) ao trabalhar com duas cultivares de ‘dias neutros’ 

observou também que a maior densidade de plantio influenciou indiretamente o 

crescimento das plantas, reduzindo a força de drenos (menor massa de frutos por 

planta), o que, consequentemente, beneficiou o acúmulo de fotoassimilados nas 

folhas. O mesmo foi observado no presente trabalho (Figura 15A e 15C). 

Tem sido demonstrado na literatura que omanejo da densidade de plantio 

interfere na produção de frutos das plantas (Peil e Gálvez, 2002; Duarte et al., 2008). 

Este fato normalmente se deveao sombreamento mútuo e à interferência negativaque 

elevadas densidades de plantio exercem sobre apenetração da radiação solar no 

interior do dossel,reduzindo a quantidade dessa radiação interceptadaindividualmente 

pela planta e a taxa fotossintética. Portanto, não era esperado que a massa fresca 

das fração vegetativa tivesse uma superioridade tão expressivana maior densidade 

de plantio em relação às demais (Figura 15A). O efeito da densidade de plantio na 

produção por planta (Figura 15C),se deve, também, a fatores de outra ordem comoa 

polinização, e não somente à penetração de radiação solar no interior do dossel. 
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Durante o período de cultivo, observou-se que,nas plantas cultivadas na 

densidade mais elevada,as flores ficavam menos expostas devido à 

elevadadensidade de folhasdificultando a visitação dasabelhas. Adicionalmente, a 

ventilação das plantas nessadensidade era reduzida, outro fator importante para 

apolinização na cultura. Como consequência, observou-se maior abortamento das 

flores, o que possivelmente levou àmenor produção de massa fresca e seca de frutos, 

e também, a maiores perdas (Figura 14C, 15C e 15E). Na análise de produtividade 

total (Tabela 10) podemos observar que mesmo com as maiores perdas na densidade 

de 20 plantas m-2, a produção total (produção comercial + perdas) foi maior para essa 

densidade, e além da dificuldade de polinização a maior contaminação por fungos e 

disseminação de ácaros e insetos. 

Marques (2016) verificou que, para a cultivar San Andreas produzida em 

sistema fora do solo, a adição de composto orgânico à casca de arroz carbonizada 

diminuiu o crescimento vegetativo, o que se contrapõem aos resultados encontrados 

neste trabalho, onde a adição de 30% de composto orgânico e a aplicação de torta de 

tungue a casca de arroz carbonizada, aumentou a produção de massa fresca da 

fração vegetativa (Tabela 8). 

A cultivar de San Andreas destacou-se em relação à produção de frutas 

comercializáveis no trabalho de Marques (2016) sendo uma ótima alternativa para o 

cultivo em substrato com sistema fechado. Ele encontrou uma média de 816,5 g 

planta-1 um aumento de 64% em relação ao cultivo no solo para mesma cultivar 

(CECATTO et al., 2013), mas um valor bem acima do encontrado no presente trabalho 

(514,51 g planta-1) (Tabela 9). Em cultivo no solo, Carvalho (2013) encontrou uma 

produção de 137,91 g planta-1, para a cultivar San Andreas. Sob cultivo em substrato 

com sistema aberto os resultados de ‘San Andreas’ apresentados por Ruan et al. 

(2011) e Cecatto et al. (2013) foram de 451 e 301 g planta-1, respectivamente, valores 

mais próximos aos encontrados no presente trabalho. 

Em relação a massa média dos frutos (g fruto-1), Carvalho (2013) obteve, em 

sistema de plantio no solo, 12,47 g fruta-1. Marques (2016) obteve uma massa fresca 

média de 12,84 g fruta-1, valores próximos aos encontrados no presente trabalho que 

variaram de 11,78 a 13,92 g fruta-1, essa equiparidade demonstra que essa variável 

independe do cultivo, se deve as características incumbidas a cultivar (Tabela 9). 

Os dados de produtividade do morangueiro apresentados em trabalhos 

científicos são bastante variáveis quando se refere ao cultivo sem solo. Em sistemas 
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abertos com substratos, Ruan et al. (2011) com as cultivares ‘Albion’ e ‘San Andreas’, 

apresentam baixos rendimentos de frutos 2,7 e 1,3 kg m-2, respectivamente, ao passo 

que Paranjpe et al. (2003) encontraram valor mais alto, de 9,6 kg m-2, sob sistema 

aberto. A produtividade da cultivar San Andreas nas condições do presente estudofoi 

de 41,29 e 63,81 t ha-1 equivalente a 4,1 e 6,4 kg m-2. Carvalho (2013) encontrou um 

valor bem abaixo, em sistema de produção convencional, no solo, de 6,2 t ha-1, o que 

comprova que essa variável depende essencialmente do sistema de cultivo. 

Outro aspecto da cultivar San Andreas destacado por Marques (2016) sob as 

condições de cultivo fora do solo, diz respeito à reduzida quantidade de frutas não 

comerciais. Por outro lado, em substrato à base de turfa e perlita, Ruan et al. (2011) 

relatam valores maiores de perdas. Provavelmente, esses resultados tenham sido 

influenciados pela composição do substrato conforme o concluído por Ameri et al. 

(2012), quando obtiveram maiores valores de frutas não comercializáveis em 

substrato com vermicomposto. O mesmo é relatado nas condições do presente 

trabalho, com a adição de 30% de composto orgânico e torta de tungue houve um 

aumento na perda de frutas (Tabela 9). 

A produtividade total (t ha-1) (Tabela 10) confirma que o rendimento se 

mantémmaior na densidade de 20 plantas m-2. As perdas nas maiores densidades se 

deve principalmente à falta de ventilação ocasionada pela alta produção de massa 

fresca da fração vegetativa e a falta de arejamento entre as plantas, o que aumenta a 

contaminação e disseminação de fungos e doenças e também a dificuldade na 

polinização, aumentando o número de frutos deformados. 

Para sólidos solúveis (SS) não ocorreu significância para o efeito de substrato 

(F = 1,75, p = 0,1922), densidade (F = 0,16, p = 0,9564) e nem para a interação entre 

os fatores de tratamento (F = 1,30, p = 0,2842) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Sólidos solúveis (SS) (°Brix) de frutas de morangueiro da cultivar San Andreas em sistema 
fora do solo em função dos substratos 100% casca de arroz carbonizada (CAC100), 80% casca de 
arroz carbonizada (CAC) + 15% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) (CAC80CO15TT5) 
e 65% casca de arroz carbonizada (CAC) + 30% composto orgânico (CO) + 5% torta de tungue (TT) 
(CAC65CO30TT5) sob diferentes densidades de plantio. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2015/16. 

Substrato 

Densidade de plantio (Plantas m-2) 

9 10 12 16 20 

Sólidos solúveis (°Brix) NS 

CAC100 10,37±1,71 1/ 10,15±0,55  8,93±0,70  8,67±1,45  7,63±0,84  

CAC80CO15TT5   6,87±0,35  8,90±0,83  8,30±0,76  9,07±0,20  8,67±1,07  

CAC65CO30TT5   7,53±0,45  7,40±0,60  8,57±1,42  8,03±0,23  8,77±0,92  
1/ Média ± erro padrão. NS: não significância pelo teste F (p≤0,05) da análise de variância. 
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Em cultivo sem solo, vários trabalhos reportam resultados divergentes no que 

diz respeito à composição básica de frutas do morangueiro, demonstrando que o teor 

de SS pode variar em função das condições ambientais, dos sistemas de cultivo, dos 

substratos e das cultivares empregadas (PEREIRA et al., 2008; JAFARNIA et al., 

2010; MARINOU et al., 2013; AMERI et al., 2013; KUISMA et al., 2014; ADAK e 

GUBBUK, 2015). Neste sentido, pesquisando diferentes misturas de serragem, pedra 

pomes e fibra de coco para o emprego como substrato em sistema aberto em calhas, 

Marinou et al. (2013) não obtiveram diferenças significativas em relação ao SS de ‘San 

Andreas’ (6,17 ºBrix) em sistema fora do solo, em comparação, os valores de SS 

encontrados no presente trabalho foram superiores, variaram de 7,40 e 10,34ºBrix 

(Tabela 11).Alves (2015) em sistema fora do solo, com ‘slabs’ e substrato composto 

por uma mistura de casca de arroz carbonizada e terra obteve valores inferiores (6,5 

a 7,1ºBrix) aos encontrados no presente trabalho. No que tange à composição básica 

das frutas, os resultados demonstram não haver influência em relação à adição de CO 

e TT à CAC e às densidades. 

 

3.4. Conclusão 

A adição de composto orgânico e torta de tungue a casca de arroz 

carbonizada influencia o crescimento das plantas e a produção de frutos das cultivares 

‘Camarosa’ e ‘San Andreas’. 

A densidade de 20 plantas m-2 confere maior produtividade para as cultivares 

‘Camarosa’ e ‘San Andreas’. 

A qualidade das frutas das cultivares ‘Camarosa’ e ‘San Andreas’ no que se 

refere ao teor de sólidos solúveis não é influenciada pelos substratos e pelas 

densidades estudadas.  
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4. CAPÍTULO II - USO DE SUBSTRATOS ALTERNATIVOS NA PRODUÇÃO 

DE MUDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

4.1. Introdução 

A cana-de-açúcaré uma das principais culturas do mundo, cultivada em mais 

de 100 países, e representa uma importante fonte de renda e mão de obra no meio 

rural. Apesar desta difusão mundial, cerca de 80% da produção do planeta estão 

concentradas em dez países, sendo o Brasil responsável por mais de 25% da cana 

produzida (UNICA, 2015).  

No Brasil a cana-de-açúcar é considerada uma das principais espécies 

cultivadas pois tem grande importância para a produção de açúcar e álcool (GURGEL, 

2000) e devido à sua múltipla utilidade, podendo ser empregada in natura, sob a forma 

de forragem, para alimentação animal, ou como matéria prima para a fabricação de 

rapadura, melaço, melado e aguardente. Seus resíduos também tem grande 

importância econômica: o vinhoto é transformado em adubo e o bagaço em energia 

(COUTO, 2013). 

Nos últimos trinta anos, através do Programa Proálcool, a cultura da cana-de-

açúcar passou a ser estratégica, não apenas como geradora de divisas pela 

exportação de açúcar, mas como fonte de energia renovável. O álcool combustível 

assim como a cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar 

são atualmente os pilares fundamentais na matriz energética do país (UNICA, 2015). 

É importante ressaltar que no Brasil, a cana-de-açúcar tem sido remunerada 

por seus índices qualitativos, de modo que, quanto melhor a qualidade da matéria-

prima, maior é o preço pago por tonelada de colmos. Essa cultura é valorizada pela 

capacidade que tem de gerar energia limpa e renovável e em nível mundial (OLIVEIRA 

et al., 2011). 

O sistema de plantio de cana-de-açúcar no Brasil (feito através de estruturas 

vegetativas, como toletes) foi praticamente inalterado desde a introdução da cultura 

no país, até um passado recente (GOMES, 2014). O setor sucroalcooleiro vem 

constantemente buscando alternativas para maximizar o sistema de produção da 

cana-de-açúcar e verificou que o sistema de mudas pré-brotadas (MPB)é uma nova 

alternativa para a multiplicação de mudas, pois segundo Gomes (2013) combina 

elevado padrão de fitossanidade, uniformidade de plantio e vigor. O sistema MPB 

permite alcançar aumento de eficiência e ganho econômico na implantação de 
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viveiros, replantio de áreas comerciais, expansão e renovação de áreas plantadas de 

cana-de-açúcar (LANDELL et al., 2012). 

Outro benefício do sistema de MPB é a redução da quantidade de material para 

o plantio. No plantio convencional de cana-de-açúcar, para uma maior uniformidade 

da lavoura, são recomendadas 18 gemas por metro (ZAMBON; DAROS, 2005), com 

um volume de mudas de aproximadamente 20 t ha-1. No sistema de MPB são 

necessárias apenas 2 t ha-1 de colmos, ou seja, 18 toneladas são aproveitados pela 

indústria para a produção de álcool e açúcar, gerando ganhos. Em outra comparação, 

as mudas já formadas permitem uma taxa de multiplicação até 15 vezes maior. Isso 

porque a partir de uma tonelada de cana, no sistema MPB, em um ano e meio pode-

se chegar a uma área plantada entre 300 até 500 hectares. No plantio tradicional, a 

taxa de multiplicação ficaria em torno de 30 hectares para cada tonelada de toletes 

(XAVIER, 2013). 

Para a propagação de espécies o substrato tem importante papel, já que é 

responsável por receber o propágulo e por seu desenvolvimento. Assim, as 

características físicas e químicas, o custo e a disponibilidade dos substratos devem 

ser associados à espécie plantada, a fim de garantir melhores resultados econômicos 

e produtivos (FONSECA, 2001). 

Com isso, a hipótese do trabalho, neste capítulo, é de que há influência dos 

substratos no número de plantas emergidas, altura, diâmetro e número de folhas de 

mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar de dois genótipos RB975932 de ciclo precoce 

e RB867515 de ciclo médio-tardio. 

Portanto, tendo em vista o presente exposto, objetivou-se avaliar o 

desempenho de substratos com base em casca de arroz carbonizada, composto 

orgânico e torta de tungue através da análise do desenvolvimento inicial de mudas de 

dois genótipos de cana-de-açúcar. 

 

4.2. Materiais e métodos 

O experimento foi conduzido no período de setembro a novembro de 2015, sob 

ambiente protegido, na Embrapa Clima Temperado (52°26'25"O, e 31°40'41"S e 

altitude de 60m) localizada no município de Pelotas-RS. Segundo classificação de 

Koppen (1931), o clima da região é subtropical mesotérmico-úmido (Cfb), sem estação 

seca e invernos moderados. 
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A casa de vegetação onde foi desenvolvida a produção de mudas é da marca 

Van der Hoeven, produzida em policarbonato alveolar, modelo duas águas, cujas 

dimensões são de 12,8m de largura e 12m de comprimento, mais antecâmara de 

acesso localizada na área frontal da casa, que totalizam 165,6m². O manejo da 

temperatura é feito através de sistema de resfriamento, ventiladores e telas de 

sombreamento e foi mantida a 25°C durante todo o experimento e a umidade é 

controlada através de nebulizadores e microaspersores. A irrigação das bandejas foi 

feita através do sistema “floating” de irrigação, em que essas ficam mantidas sob uma 

lâmina de água constante. 

O delineamento experimental foi completamente casualisado com quatro 

repetições em esquema bifatorial (2x3), foram utilizados dois genótipos de cana-de-

açúcar, sendo RB975932 de ciclo precoce e RB867515 de ciclo médio-tardio e foi 

testada a eficiência de três substratos,  100%de Substrato Comercial Turfa Fértil® (SC) 

(SC100); 50%de composto orgânico (CO) +45% de casca de arroz (CAC) + 5% de 

torta de tungue (TT) (CO50CAC45TT5) e 30% de composto orgânico (CO)+65% de 

casca de arroz (CAC) +5% de torta de tungue (TT) (CO30CAC65TT5). 

As mudas de cana-de-açúcar foram obtidas através do corte do minitoletes, 

com o auxílio de guilhotina manual de lâmina dupla (Figura 16A), que permitiu o corte 

uniforme na medida de 3cm. Os minitoletes foram dispostos em tubetes com 

capacidade de 180cm3, contendo substrato (Figura 16B). 

 

 

Figura 16- Uso de guilhotina manual de lâmina dupla no corte dos minitoletes (a) e disposição dos 
minitoletes uniformes em tubetes (b). 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Foram registradas o número de plântulas emergidas aos 0, 18, 20, 22, 27, 32, 

35, 41 e aos 45 dias, quando houve estabilização da emergência, para determinação 

do Índice de Velocidade de Emergência (IVE), e esse foi calculado pela fórmula 
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proposta por Maguire (1962): IVE = E1/N1 + E2/N2 + ... En/Nn Onde: IVE = índice de 

velocidade de emergência. E1, E2,... En = número de plântulas normais computadas 

na primeira contagem, na segunda contagem e na última contagem. N1, N2,... Nn = 

número de dias da semeadura à primeira, segunda e última contagem.  

Aos 45 dias após o plantio dos minitoletes, para melhor análise da qualidade e 

do desenvolvimento das mudas de cana de açúcar,foram retiradas, ao acaso, seis 

mudas de cada tratamento, sendo que cada muda representou uma repetição, e 

avaliaram-se altura com a utilização de régua, expressa em centímetros, diâmetro das 

mudas utilizando paquímetro digital expresso emcentímetros enúmero de folhas. 

Foram realizadas análises físicas dos substratos (Tabela 12). A densidade foi 

determinada pela massa seca em gramas de 1 L de substrato (pesado em balança 

digital). A capacidade de retenção de água foi determinada pelo Método do Vaso 

descrito por Boodt et al. (1974), onde deve-se selecionar um vaso, calcular seu volume 

(enche-lo de água e depois transferir a água para um recipiente de volume conhecido) 

e pesá-lo vazio (P), após, preencher o vaso com o substrato e pesá-lo (P1), colocar 

para saturar em um recipiente com água por 24 horas, após as 24 horas retirar o vaso 

rapidamente, colocá-lo em um recipiente seco e pesá-lo (P2) colocar para drenar por 

24 horas e pesar (P3). A capacidade de retenção de água ou capacidade de recipiente 

(%) foi obtida pela fórmula: CRec = (P3 – P1) / 10. A porosidade foi determinada pelo 

Método de Spomer (1979), onde deve-se colocar, primeiramente, 500mL do substrato 

a ser estudado dentro de uma provetade 1000 mL, adicional, em seguida, 500mL de 

água, caso percebam-se bolhas de ar, com a ajuda de um bastão de vidro estas 

podem ser eliminadas, recomenda-se esperar 24 horas para que se faça a leitura final 

do volume final ou volume d material saturado (em mL), a porosidade é obtida 

utilizando-se a seguinte fórmula:PT = (vol. material saturado/vol. recipiente)x100. 

 

 
Tabela 12 – Densidade, capacidade de retenção hídrica e porosidade dos substratos utilizados na 
produção de mudas de dois genótipos de cana-de-açúcar. Embrapa Clima Temperado, UFPel, 2015/16 

Substrato Densidade (g/L) Capac. Ret. De água (%) Porosidade (%) 

SC100 611,57 30,39 44,67 

CO50CAC45TT5 370,27 50,57 69,00 

CO30CAC65TT5 329,47 50,77 70,67 

 

Para a determinação do conteúdo de matéria orgânica e de cinzas seguiu-se o 

procedimento utilizado laboratório do Instituto Agronômico de Campinas (ABREU, 
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2007) e a determinação do pH foi realizada seguindo o método descrito pelo MAPA - 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Instrução Normativa 

nº 17 de 21 de maio de 2007 (MAPA, 2007). 

 
Tabela 13 - Análise do pH segundo normativa do MAPA (2007) e teor de matéria orgânica e cinzas 
conforme descrito por ABREU (2007). 

Substrato pH Matéria Orgânica (%) Cinzas (%) 

SC100 6,48 78,07 21,93 

CO50CAC45TT5 6,84 58,43 41,57 

CO30CAC65TT5 7,27 59,17 40,83 

 

Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade pelo teste de 

Shapiro-Wilk, à homocedasticidade pelo teste de Hartley e a independência dos 

resíduos foi verificada graficamente. Posteriormente, os dados foram submetidos à 

análise de variância (p≤0,05) e em caso de significância estatística, compararam-se 

os efeitos dos genótipos pelo teste t (p≤0,05) e dos substratos pelo teste de Tukey 

(p≤0,05). 

 

4.3. Resultados e discussão 

As pressuposições do modelo matemático foram todas atendidas e não foi 

necessária a transformação de dados para nenhumadas variáveis. Todas as variáveis 

demonstraram significância para a interação entre os fatores de tratamento testados, 

exceto a variável índice de velocidade de emergência (IVE). 

As variáveis número de folhas, diâmetro e altura de mudas apresentaram 

interação entre os fatores de tratamento testados (Tabela 15). Para número de folhas 

no genótipo RB975932 não foram verificadas diferenças entre os substratos. 

Enquanto que no genótipo RB867515, oSC100 caracterizou o maior número de folhas 

não diferindo de CO30CAC65TT5. Na comparação entre os genótipos, somente foi 

verificada diferença entre RB975932 e RB867515 no substrato SC100 (Tabela 15). 

Para o diâmetro (cm) no genótipo RB975932 o substrato SC100 apresentou 

maior valor para a variável em questão, diferindo dos demais substratos. Enquanto 

que no genótipo RB867515não foram verificadas diferenças entre os substratos. Na 

comparação entre os genótipos, somente não foi verificada diferença estatística 

dentre eles no substrato SC100, nos demais substratos com a presença de CO e TT, 

o genótipo RB867515 apresentou valores superiores para a variável diâmetro (Tabela 

15). 
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Para a altura da muda (cm) no genótipo RB975932 o substrato 

SC100proporcionou maior valor para a variável em questão. Enquanto que no 

genótipo RB867515não foram verificadas diferenças entre os substratos. Na 

comparação entre os genótipos, somente foi verificada diferença estatística no 

substrato CO30CAC65TT5, onde o genótipo RB867515 apresentou-se superior para 

a variável em questão (Tabela 15). 

 

Tabela 14 - Número de folhas, diâmetro e altura de mudas de dois genótipos de cana-de-açúcar. UFPel, 
Embrapa Clima Temperado, 2015. 

Substrato 
Nº folhas Diâmetro (cm) Altura (cm) 

RB975932 RB867515 RB975932 RB867515 RB975932 RB867515 

SC100 2,83 aB 3,67 aA 7,57 aA 6,76 aA 82,00 aA 66,67 aA 

CO50CAC45TT5 3,00 aA 3,00 bA 4,45 bB 5,94 aA 46,83 bA 69,33 aA 

CO30CAC65TT5 3,00 aA  3,17 abA 4,59 bB 5,93 aA 23,47 cB 69,30 aA 

CV (%) 11,6 18,5 34,5 
1/Médias acompanhadas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey 

(p0,05) e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste t (p0,05), comparando os substratos e 
os genótipos, respectivamente. 

 
As diversas características morfológicas dos colmos e suas gemas são 

imbuídas a cada genótipo, e estas são responsáveis pela ampla variabilidade de 

comportamento das mudas de cana-de-açúcar. O sistema MPB tende a reduzir o peso 

“negativo” dessas características porque individualiza um pequeno segmento do 

colmo e o trata de maneira favorável para a brotação, pois estabelece condições 

controladas para tal(XAVIER et al. 2014). 

A brotação e o desenvolvimento inicial de gemas de cana-de-açúcar sofrem a 

influência de diversos fatores, entre eles o substrato, ou seja, o meio no qual os mini 

toletes são colocados para brotar, bem como o fator nutricional. Na produção de MPB 

os substratos são uma combinação de dois ou mais componentes, realizada para 

alcançar propriedades químicas e físicas (Tabela 12 e 13) adequadas para que ocorra 

o processo ideal de brotação das gemas (XAVIER et al., 2014). Os valores de pH 

considerados ótimos para o cultivo de plantas é entre 5,2 e 6,3(ABAD et al., 1993; 

CAVINS et al., 2000 apud LOPES et al., 2008).Porém, com o uso em maior proporção 

da casca de arroz carbonizada, os valores de pH se elevam, da mesma maneira aos 

valores encontrados no presente trabalho, Sorace et al. (2013) encontraram pH 7,8 

ao utilizar substratos com base em casca de arroz carbonizada. 

A casca de arroz carbonizada também apresenta baixa atividade química, em 

comparação ao húmus, como, por exemplo, pH próximo à neutralidade, rico em 
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minerais, possibilitando, assim, maior quantidade de nutrientes em solução, isto é, 

maior disponibilidade desses para as plantas (MINAMI, 1995). 

Para a variável IVE não houve significância na interação entre substrato e 

genótipo, ocorrendo apenas significância para o fator de tratamento substrato. Os 

índices de velocidade de emergência dos substratos diferiram entre si, sendo que o 

substrato SC100 apresentou maior IVE, seguido CO50CAC45TT5 (Tabela 16). A 

maior proporção de matéria orgânica no substrato comercial Turfa Fértil pode ter 

garantido um melhor IVE. A maior porcentagem de composto orgânico na composição 

do substrato CO50CAC45TT5 em comparação ao CO30CAC65TT5pode justificar o 

maior valor do IVE, pois a maior disponibilidade de nutrientes proporcionada pela 

maior proporção de composto orgânico pode ter auxiliado na brotação das mudas de 

cana-de-açúcar. 

Tabela 15 - Índice de Velocidade de Emergência de mudas de cana-de-açúcar em diferentes 
substratos. UFPel, Embrapa Clima Temperado, 2016. 

Substratos IVE 

SC100 8,52 a 

CO50CAC45TT5 4,78 b  

CO30CAC65TT5 3,34 c  

CV (%) 20,83 
1/ Médias acompanhadas por mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p0,05).  

 

Souza (2011) verificou que o substrato comercial demonstrou ser favorável à 

formação de mudas pelas variáveis analisadas, como características químicas e 

Índice de Velocidade de Emergência (IVE) corroborando com os resultados 

encontrados no presente estudo. Entretanto, a utilização apenas do substrato 

comercial onera o custo de produção da muda, além do mesmo não se encontrar 

disponível para venda em qualquer lugar (ABREU et al., 2005). 

 

4.4. Conclusão 

O uso dos substratos alternativos propostos não trazem prejuízos no 

desenvolvimento de mudas do genótipo RB867515de cana-de-açúcar, além de 

proporcionar economia através da destinação adequada dos resíduos. 

O genótipo RB867515apresenta maior adaptabilidade aos substratos 

alternativos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na produção de morangos em sistema fora do solo a adição de composto 

orgânico e torta de tungue à casca de arroz carbonizada favoreceu o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas de morangueiro, bem como a produção de frutos das 

cultivares ‘Camarosa’ e ‘San Andreas’. Além de proporcionar maior aproveitamento 

da solução nutritiva e consequentemente, mais economia, devido às menores 

frequências de irrigação nos substratos com composto orgânico e torta de tungue pois 

os mesmos retém mais a solução, mantendo-a mais tempo disponível para as plantas. 

Para as duas cultivares estudadas a maior densidade de plantio conferiu maior 

produtividade, confirmando um dos mais importantes benefícios do sistema de cultivo 

fora do solo, a capacidade de boa produtividade com maior adensamento, garantindo 

o melhor aproveitamento da estrutura e investimentos realizados pelo produtor. 

Na utilização de substratos para a produção de mudas de cana de açúcar, os 

substratos alternativos, compostos por casca de arroz carbonizada, composto 

orgânico e torta de tungue proporcionaram um bom desempenho no desenvolvimento 

das mudas de cana-de-açúcar, mais visivelmente no genótipo RB867515. 

Os substratos alternativos utilizados nesse estudo, tanto na produção de 

morangos, quanto na produção de mudas de cana-de-açúcar, tiveram desempenho 

superior ou equiparado aos substratos comumente usados (substrato 100% casca de 

arroz carbonizada e substrato comercial). Contudo, ainda proporcionam a reciclagem 

de resíduos de grande importância regional, visando a destinação adequada, evitando 

impasses ambientais e ainda gerando economia para o produtor. 
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