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RESUMO 
 

Relatório de Estágio apresentado para obtenção de titulo de Engenheiro Agrônomo, 
realizado mediante acompanhamento em propriedades de produção de morango 
semi-hidropônico. Nas últimas décadas, as tecnologias de produção de morango 
sofreram uma evolução constante, tanto no aparecimento de novas cultivares com 
melhores potencialidades agronômicas como nas técnicas de manejo e produção e 
uma delas é o cultivo semi-hidropônico, ou seja, sem solo, em estufa,que adquiriu 
grande importância devido às vantagens que a cultura oferece, proporcionando um 
sistema de cultivo mais ecológico, eficiente e sustentável, sem comprometer a 
qualidade nutricional do morango. Atendendo ao previsível aumento da produção em 
área e com o objetivo de aumentar a produtividade / rentabilidade da cultura. 
Atualmente, através do uso de diferentes tecnologias de produção, é possível 
produzir morangos durante o ano inteiro. Existem diversas tecnologias de produção 
de morango. A sua escolha dependerá essencialmente das exigências do mercado 
de destino, das variedades e das condições edafoclimáticas que prevalecem no local 
de produção. 
 

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch; Manejo ecológico; Condições 
edafoclimáticas; Acompanhamento de propriedade rural. 



 

ABSTRACT 
 

Training Report presented to obtain the title of Agronomist, conducted by monitoring 
in semi-hydroponic strawberry production properties. In recent decades, the 
strawberry production technologies have undergone a constant evolution, both in the 
appearance of new cultivars with improved agronomic potential as the management 
techniques and production and one of them is the semi-hydroponic cultivation ie 
without soil, in a greenhouse, which acquired great importance due to the 
advantages that culture offers, providing a more environmentally friendly, efficient 
and sustainable farming system, without compromising the nutritional quality of 
strawberry. Given the anticipated increase in production in the area and in order to 
increase productivity / profitability of the crop. Currently, through the use of different 
production technologies, it is possible to produce strawberries all year. There are 
several strawberry production technologies. Your choice will depend essentially on 
target market requirements, varieties and soil and climate conditions that prevail at 
the production site. 
 

Keywords: Fragaria x ananassa Duch; Ecological management; Soil and climatic 
conditions; Monitoring rural property.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura tem evoluído muito nos últimos tempos, cada vez mais o 

produtor procura uma melhor produtividade e redução de seus custos para poder 

permanecer e competir no mercado. O morango, por sua vez, é uma das frutas mais 

apreciadas em diversas regiões do mundo, destacando-se pela sua coloração, 

aroma, sabor e versatilidade na culinária e gastronomia. Porém, não há dúvidas de 

que o morango figura entre as espécies mais suscetíveis a pragas e doenças, além 

de ser altamente perecível. 

O cultivo de morangueiro se insere no mercado mundial como importante 

alternativa de diversificação agrícola. Sendo a Food And Agriculture Organization – 

FAO (FAOSTAT, 2010) a área plantada de morangueiro no mundo em 2009 foi de 

aproximadamente 253.900 ha com produção anual de 4,1 milhões de toneladas. 

O Brasil produz aproximadamente 105 mil toneladas de morango, em 4 mil 

hectares, em Minas Gerais é o maior produtor nacional de morangos , sendo o 

Instituto Brasileiro de frutos (IBRAF), com cerca de 40 mil toneladas/ano o 

equivalente a 40% da produção nacional, seguido com São Paulo com 29 mil 

toneladas/ano, e depois Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro, respectivamente (ANTUNES, 2010). 

A produtividade normal do morango varia de 25 a 50 toneladas/hectares ou 

800 gramas por planta, havendo perspectivas de ser aumentada em função de 

adoção de novas tecnologias de produção de cultivo, associado a cultivares mais 

adequada, porque a produtividade do morango é influenciada pelo ambiente onde é 

cultivado. 

Buscando aprimorar os estudos sobre produção de morangos pela inserção 

de nova tecnologia, este projeto visou avaliar a viabilidade da produção de 

morangos no sistema semi-hidropônico. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Características do Morangueiro 

 

O cultivo racional do morangueiro é relativamente recente e teve inicio a partir 

do século XIX. O morangueiro cultivado (Fragaria x ananassa Duch) foi obtido do 

cruzamento entre as espécies Fragaria chiloensis, Fragaria virginiana e Fragaria 

ovalis, oriundas do continente americano (PASSOS, 1990). 

O morangueiro é uma planta herbácea, rasteira e perene, pertencente à 

família Rosaceae , sua reprodução comercial é assexuada e ocorre a partir dos 

estolões que a planta emite, formando as mudas; é cultivado como planta anual; e 

possui processo tecnológico especial de produção (RONQUE 1988). O sistema 

radicular do morangueiro é fasciculado e superficial e as raízes possuem aspecto 

fibroso e surgem da coroa, na base de cada folha nova (BRAZANTI, 1989). 

Os estolões são órgãos vegetais que se formam a partir de gemas axilares 

das folhas normalmente em condições de fotoperíodo superior a 13 horas e 

temperatura acima de 14°C. A produção de estolões também é estimulada pelo 

maior vigor da planta, o qual é consequência de uma maior qualidade de horas de 

frio acumuladas antes da primavera. A emissão de estolões é máxima com 

condições de dias longos e temperaturas de 20-26°C (SMEETS, 1980; SONSTEBY, 

1997). 

As novas plantas são formadas em sucessão, pois cada planta nova emite 

outros estolões que podem formar outras plantas e assim sucessivamente. Esses 

dependem da água e da nutrição fornecida pela planta matriz, até que desenvolva o 

próprio sistema radicular, que ocorre aproximadamente 15 dias após a emissão das 

folhas. O número de estolões formados por planta é variável, em geral as cultivares 

de dias curtos produzem maior quantidade de estolões do que as de dias neutros 

(STRAND, 1994; SERÇE E HANCOCK, 2005). 

O morangueiro tem um sistema de raízes perenes com um padrão básico, 

onde se desenvolve tecidos secundários a partir do cambio vascular e felogênio, que 

contribuem para a natureza perene da planta (NELSON E WILHELM, 1957). Sempre 

que os primórdios radiculares entram em contato com o solo úmido, rapidamente 
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são emitidas raízes adventícias na base das gemas e das folhas originando a 

formação de uma nova planta (SILVA, et al., 2007). 

A parte comestível é um receptáculo carnoso e suculento de coloração 

vermelha tornando um pseudofruto. Os frutos verdadeiros são os aquênios, 

estruturas diminutas, que contem as sementes aderidas ao receptáculo (SILVA, et. 

al, 2007). O morango como alimento possui 92,8% de água e 2,3% de fibras 39 

calorias em 100 gramas de frutas, vitaminas B1, B2 e B5 e C e outros elementos, 

como potássio, cálcio, sódio, ferro e fósforo (LUENGO et al., 2000). 

A produção de mudas no cultivo do morangueiro é uma atividade distinta da 

produção de frutas, sendo realizadas por viveiristas especializados, registrados e 

fiscalizados, envolve muita tecnologia (CALVETE et al, 2002). A instalação de 

viveiros, normalmente se dá a partir de setembro a novembro, utilizando 

espaçamentos entre covas de 2,0 m x 2,0 m. a retirada das mudas ocorre entre 

março e abril em regiões com altitude acima de 750 m, e em regiões entre 600 a 750 

m o plantio é indicado entre abril e maio (BALBINO, 2006). 

Após o transplantio das mudas quando as condições dos dias longos e as 

temperaturas são mais elevadas, é verificada a fase vegetativa em que há a 

formação das diferentes tecidos e órgãos (DUARTE FILHO et al., 1999). Já a fase 

reprodutiva que se indica o florescimento, ocorre em condições climáticas 

favoráveis, com dias curtos e temperaturas baixas. 

 

2.1.2 Fotoperíodo e Temperatura 

 

Temperatura e o fotoperíodo são os fatores ambientais que possuem grande 

relevância no florescimento e qualidade dos frutos (DUARTE FILHO et al., 1999). O 

crescimento e o desenvolvimento do morangueiro são altamente sensíveis as 

temperaturas do ar e do solo, alem de ser característica própria dos cultivares 

(LARSON, 1994). O morangueiro pode apresentar nove estágios fonológicos 

durante todo o seu ciclo (MÉIER, 1994). 

Embora existam algumas informações sobre a fenologia da floração e 

mutação dos frutos do morangueiro, é necessário identificar o seu comportamento 

no local de cultivo (ANTUNES et al., 2006). Este conhecimento é importante para 

programas de melhoramento genético, bem como o manejo da cultura e tomada de 

decisões dos produtos de morango (ANTUNES et al., 2010). 
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As melhores condições climáticas para produção de mudas de morangueiro 

apresentam produção inicial mais rápida são obtidas em região com temperaturas 

relativamente altas durante o dia, mais baixas a noite, e com alta luminosidade 

(KIRSCHBAUN, 2004). Estas condições de temperatura acima de 25°C durante o 

dia e menos de 15°C durante a noite influenciam o teor de carboidratos na forma de 

amidos nas raízes, no tamanho da coroa das plantas, sendo determinante na 

produtividade e na qualidade das frutas. 

A maior ou menor produção de estolões depende da cultivar (CUNHA, 1976 e 

BALBINO et al., 2007). Roque (1998) cita que os fatores climáticos de maior 

expressão que afetam a cultura são a temperatura e o fotoperiodismo sendo que a 

temperatura exerce maior influencia. Outros fatores como a umidade e a intensidade 

da luz também exercem influencia, mas em menor grau de importância. Denis et al. 

(1970) observam influencia do fotoperíodo na emissão de estolões. 

A quantidade de mudas produzidas varia entre 350 a 400 mil mudas m², 

quantidade esta que não se deve ser excedida, pois inclui na baixa qualidade da 

muda, devido a diminuição do tamanho da corona (RODRIGUES, 1997). O plantio 

do morangueiro deve ser realizado quando houver mudas bem enraizadas, sendo 

que, a época deve ser determinada pela cultivar e pelas condições climáticas da 

região do cultivo. 

A temperatura do solo tem grande importância no cultivo do morango, pois 

pode interferir no desenvolvimento vegetativo, na sanidade e na produção da cultura 

(MAAS, 1998; SMITH E BLACK, 1987). Galletta e Bringhurts (1990) relatam que o 

crescimento da planta diminuiu quando ocorreram valores extremos de temperatura 

do solo. Em geral, o crescimento da planta foi ótimo quando a temperatura do solo 

foi de 23,98°C. A produção de frutos foi máxima com temperaturas do solo na faixa 

de 7,2 a 12,8 °C. No ambiente inteiro de cultivo protegido, os valores de temperatura 

do solo foram maiores em relação a área externa (SCHNEIDER et al., 1993. 

 

2.1.3 Características das Cultivares 

 

O programa de melhoramento da Universidade da Califórnia (UC) iniciou na 

década de 30 e tem sido conduzido continuamente na UC em Davis desde 1946. O 

processo de melhoramento envolve testes para determinar o comportamento em 
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diferentes ambientes, bem como avaliação de resistência a pragas e doenças. Este 

programa chega a avaliar 24.000 plântulas de morango a cada ano (SHAW, 2004). 

A escolha da cultivar adequada é um dos pontos-chaves para se obter 

sucesso no cultivo do morangueiro, pois associado ao manejo adotado, é que 

determinarão a produtividade e a qualidade dos morangos, com forte influência na 

comercialização, devido as preferências do mercado. A introdução de novas 

cultivares com melhor adaptação oferecem melhor produtividade e qualidade com 

benefícios econômicos aos agricultores (ANTUNES et al ., 2010).  

As principais características de algumas cultivares de morangueiro no Brasil 

são: 

 

2.1.3.1 Características das Cultivares 

 

Cultivar de dia neutro, obtida pela universidade da Califórnia , em 1997, 

com hábito de crescimento ereto e produtividade em ambiente protegido ao redor de 

880 g/planta (CALVETE et al., 2007). Apresenta porte ereto produzindo frutas com 

coloração vermelha escuta (SHAW, 2004). 

Receitas de Capital: representa o valor das receitas de capital, ou seja, 

categoria econômica que compreende operações de crédito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos, transferências de capital e outras. 

 

2.1.3.2 Camarosa  

 

Obtida em 1992 na Universidade da Califórnia, é uma planta vigorosa 

sensível ao fotoperíodo curto, com ciclo precoce e alta produtividade. Suas frutas 

são cônicas, de cor vermelho vivo. Apresenta suscetibilidade moderada a 

micosfelera (Mycosphaerell fragareae), resistente a oídio (Sphaeroteca macularis) e 

tolerante a viroses (MULTIPLANTA, 2010). 

 

2.1.3.3 Caminho Real 

 

Cultivar lançada pela Universidade da Califórnia em 2001, sensível ao 

fotoperíodo curto. Suas frutas são cônicas de cor vermelha, com aquênios 

destacados a superfície. Produz poucas frutas de refugo quando comparada a 
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maioria das outras cultivares, entretanto a produção é mais tardia (SOUSA e 

CURADO 2005). De acordo Shaw (2004), permite plantio de altas densidades de 

plantas, isto pelo fato de essa cultivar ser compactada. 

 

2.1.3.4 Dover 

 

Desenvolvida dela Universidade da Flórida, Estados Unidos. A planta é 

sensível ao fotoperíodo curto. Fruto é bem firme, com boa conservação pós-colheita, 

porém com sabor ácido. Apresenta alta produtividade. É tolerante a maioria dos 

fungos de solo e resistente a antracnose (MULTIPLANTA, 2010). 

 

2.1.3.5 Milsei-tudla 

 

Cultivar selecionada na Espanha. A planta é sensível ao fotoperíodo curto, 

sendo vigorosa, com folhas de tamanho médioe cor verde pálida, seu porte é 

globoso e a floração semiereta. As frutas são grandes com formato cônico-alongado, 

sendo a polpa vermelha bem homogênea. É uma cultivar precoce e produtiva, 

entretanto sucessiva a fungos de solo (PLANSA, 2010). 

 

2.1.3.6 Oso Grande 

 

Cultivar lançado pela Universidade da Califórnia, sensível ao fotoperíodo 

curto, sendo bem vigorosa. As frutas têm sabor e aroma agradável, com coloração 

vermelha brilhante externamente e mais clara internamente (DUARTE FILHO, 2006). 

 

2.1.3.7 Diamante 

 

Cultivar de dia neutro, laçado pela Universidade da Califórnia. Apresenta 

porte ereto e compacto, com produção de frutas grandes e excelente qualidade, 

entretanto apresenta coloração clara (SHAW, 2004). 
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2.1.3.8 Vila Nova 

 

Origem: Espanha, Valência. Cultivar de dias curtos, produtiva, bom sabor, 

subácida, frutos de dupla finalidade e vigor médio das plantas (EMBRAPA, 2009). 

 

2.1.3.9 Albion 

 

Apresenta como característica principal sua excepcional qualidade de fruto, 

tanto por tamanho como pelo seu sabor e firmeza. Variedade cultivada em vários 

países devido a essas características. Planta de porte médio com folhas de tamanho 

e espessura maior, produzindo no primeiro ano de três a quatro perfilhos. Esse fator 

proporciona o tamanho e qualidade do fruto. Por ser de dia "neutro", no segundo ano 

tem uma produção maior que no primeiro ano pelo fato da planta estar com boa 

estrutura, mantendo o tamanho e qualidade dos frutos. Apresenta uma forte 

resistência ao transporte. Essa variedade mistura as características de Aromas e 

Diamante (EMBRAPA, 2009). 

 

2.1.3.10 San Andreas 

 

É uma variedade de dia neutra moderado, de excelente qualidade de fruta, 

muito parecida com Albion, com excelente sabor, resistente às principais doenças. É 

mais precoce que Camarosa se plantada no outono, com uma curva de produção 

bem estável, ou seja, não apresenta picos de produção, mantendo-se estável 

durante seu ciclo produtivo. Produz menos estolões do que Albion (EMBRAPA, 

2009). 

 

2.1.3.11 Monterrey 

 

Monterrey é semelhante a San Andréas nas características de produção e 

suas principais diferenças são o sabor e o vigor da planta. O sabor de Monterrey é 

muito doce, entendendo-se doçura como a falta de acidez. A planta é mais vigorosa 

que Albion (EMBRAPA, 2009). 
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2.1.4 Cultivo Protegido na Cultura do Morangueiro 
 

 

A utilização da tecnologia de cultivo protegido da cultura do morangueiro é 

uma prática cada vez mais adotada pelos produtores, sendo mais utilizados os 

túneis baixos com objetivo de proteger o cultivo das chuvas e das baixas 

temperaturas noturnas, diminuindo com isso a incidência de doenças foliares e da 

podridão dos frutos. 

A adoção de cobertura de canteiro e de irrigação consiste em práticas para a 

obtenção de elevadas produtividades (PASSOS, 1990). As coberturas de solo e o 

manejo das irrigações afetam o microclima do solo por interferir na radiação da 

superfície e por evitar a evaporação de água do solo (LIAKATAS et al., 1986). Tais 

fatores podem afetar a temperatura e a umidade no solo na zona das raízes e o 

desenvolvimento vegetativo e a produtividade das plantas. Por essas razões, a 

temperatura do solo é um parâmetro importante para comparar o efeito de diferentes 

praticas no cultivo do morangueiro, tais como: coberturas de canteiro, irrigação e 

ambientes de cultivo. 

O cultivo protegido é uma alternativa que permite o aumento da produção de 

área durante o ano todo e também a obtenção de mudas de alto padrão de 

qualidade, através de uma pesquisa de métodos com melhor relação custo/benefício 

(PEREIRA & MARTINES 1999). 

A tecnologia do cultivo protegido tem finalidade de buscar respostas ao 

desafio de produzir alimentos de maneira competitiva e sustentável elevando a 

produtividade e qualidades dos produtos, aumentando a lucratividade com um 

mínimo de impacto ao meio ambiente e diminuindo os riscos do setor agrícola. Isso 

se deve ao fato de que, no cultivo de campo, a lavoura esta exposta a todo o 

momento às variações do ambiente (DAREZZ et al., 2004) desta forma, ao se utilizar 

o cultivo protegido, essas variações do ambiente as passiveis de controle e podem 

ser modificadas. 

Quando as dimensões dos túneis, esses se desenvolvem de acordo com o 

porte de cada cultura e particularidade de cada região; desta forma há dois tipos de 

túneis conforme a altura do solo. Os túneis baixos com altura mínima de 60 cm, e os 

túneis altos que se confundem com estufas, tendo seu ponto mais alto entre 3 a 3,5 

do nível do solo (SGANZERLA, 1995). 
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Em Minas Gerais o cultivo protegido favoreceu a precocidade de diferentes 

cultivares de morangueiro, proporcionado pelas melhores condições de 

desenvolvimento da planta e conferindo proteção aos frutos (DUARTE FILHO et al., 

2004). 

O túnel plástico para o cultivo do morango vem sendo cada vez mais utilizado 

pelos produtores. Oferece melhoria de qualidade e disponibilidade do produto em 

condições mais controladas. O túnel evita excesso de umidade, ou seca,ou mesmo 

danos provocados por granizo (ANTUNES & DUARTE, 2005). Vários fatores então 

envolvidos na formação de uma muda em sistema protegido, enumerando-se com 

principais o substrato, o recipiente e a irrigação. Esses devem proporcionar um bom 

desenvolvimento da muda durante a sua permanência ao viveiro, visando um bom 

desempenho na futura planta (LESKOVAR & STOFFELA, 1995). 

A utilização de compostos orgânicos na produção de mudas tem como 

objetivo dar suporte ao desenvolvimento das mudas matrizes e devem possuir boas 

propriedades físicas para serem utilizadas como substrato. Outra característica física 

importante para a utilização de compostos orgânicos é que estes possuem reduzido 

grau de contração ou expansão, estimula o desenvolvimento de organismos 

benéficos a planta (LEAL et al., 2007). 

No manejo das características químicas de substrato, os principais atributos 

monitorados são o pH, a capacidade de troca de cátions (CTC) e a salinidade. A 

condutividade elétrica índica a concentração de sais ionizados na solução e auxilia 

na estimativa de salinidade do substrato (KAMPF, 2000). 

Além de ter uma baixa densidade o substrato deve ter composições física e 

química equilibradas, elevada capacidade de troca catiônica, boa capacidade de 

aeração e drenagem, boa coesão entre partículas, e estar isento de inoculo de 

fitopatógenos. Um substrato ideal é aquele que retém água por maior período de 

tempo, fornece ambiente escuro e aeração para emissão de raízes (HOFFMANN et 

al., 1996). 

O uso de diferentes substratos estéreis na produção de fruto da cultivar 

Camarosa, segundo Pereira et al.,(2007), influenciaram na qualidade dos frutos 

produzidos em cultivo protegido sendo que a mistura Plantmax + casca arroz 

carbonizada permitiu obter frutos com maior diâmetro médio. Bortolozo et al. (2007) 

compararam o efeito da mistura de substrato a base da casca de arroz carbonizada 
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e a casca de pinos composta na produção de frutos de morangueiro da cultivar 

Aromas e observam aumento na produção de frutos. 

Dependendo dos materiais usados na formação de substratos, os teores de 

nutrientes nem sempre são suficientes para promover o desenvolvimento satisfatório 

das mudas. Para se corrigir essa carência de nutrientes, muitos produtores de 

mudas lançam mão de suplementação de nutrientes, que tem como objetivo produzir 

mudas mais vigorosas, tornando-as menos sucessíveis a danos provocados por 

ocasião de transplante e, também possibilitando um melhor desempenho da cultura 

do solo (BEZERRA, 2003). 

 

2.2 CARACTERIZAÇAO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado na empresa Cooper HF filial Videira - SC com 

acompanhamento a produtores de morango da região de Pinheiro Preto - SC, sob 

acompanhamento do responsável técnico Alberto Luiz Salla, com orientação do Prof. 

Eng. Agr. Dr. Siegfried Mueller. 

Carga horária de 300 horas, no período de 17/03/2015 a 02/06/2015. 

 

2.3 MATERIAL METODOS 

 

O presente estudo foi feito em propriedade no município de Pinheiro Preto no 

Meio Oeste Catarinense com agricultor que esta adotando a tecnologia do cultivo 

semi hidropônico, foi realizado no período de março a junho de 2015, época esta 

que esta sendo implantada e renovada as plantas, o estudo foi descrito e 

acompanhado da seguinte forma. 

üEstufa alta de 3,5 mt x largura 5,5 mt x comprimento 70 mt; 

üCultivar San Andréas e Albion; 

üMudas plantadas a um espaçamento de 20 cm; 

üSistema de 4 bancadas com filas duplas cada (Fig. 1); 
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Figura 1- Sistema de 4 bancadas com filas duplas, (Pinheiro Preto). 

Fonte: (PASOLD, 2015) 
 

üAltura da bancada de 0,8 mt; distância de 0,8 ente o passeio e 0,4 entre as filas 

de caixas de condução; 

üSubstrato a base de casca de arroz parbonizada, cinzas, húmus e casca de 

Pinus; 

üSubstrato acondicionado em caixas plásticas coberta com um filme para 

proteção dos frutos e das folhas (Fig. 2); 
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Figura 2 - Proteção dos frutos e folhas com cobertura plástica do substrato. 

Fonte: (PASOLD, 2015) 
 

üSistema de irrigação por gotejamento com fitas de gotejo de espaçamento de 

20 cm, (fig. 3); 

Figura 3 - Sistema de gotejamento a cada 20 cm. 

Fonte: (PASOLD, 2015) 
 

üSistema de fertirrigação feita todos os dias com Ferti Morango que é um 

complexo de micronutrientes e Ferti Base que é uma fonte de macro nutriente 



23 

em concentrações adequadas ao desenvolvimento da cultura, produtos da 

Samo Fertilizantes; 

üManejo de pragas e doenças com produtos ecológicos; 

üNo sistema de irrigação por gotejamento esta sendo fornecidas ao longo do dia 

várias doses de água e sais minerais, oscilando conforme as condições 

climáticas e o estágio da planta (Fig. 4). 

Figura 4 - Sistema de fertirrigação automatizada. 

Fonte: (PASOLD, 2015) 
 
2.4 APRESENTAÇAO ANÁLISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

As despesas de construção, instalação, insumos e manutenção estão 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Custos de construção de uma estufa com 385 m² utilizando-se o sistema 
de produção semi-hidropônico. 
�� ������� ���������� �� ������ ��� ��� � � ! "�ncadas duplas de 70 m de comprimento 

����D��� U�D���� Q����� R# ��D�� R# ����$ 

C%&'() *+, - .%-/03-4(5% 6478% 9+: ) 9+: - '(u ,9 18,00  900,00  

E653.)u%0 u4 ;0)-4 '(u <= 2,50  80,00  

;0)-4 (> :? k@ , 12,50  62,50  

C%&'() :+=, - .%-/03-4(5% 6478% 9+9, ) 9+9, - '(u =*9 2,00  480,00  

B3/)6 F)(.)u)6 4- -450% 6478% 9+9, G 9+9< - -5 H:? 0,90  734,40  

T'F% I)&J)(3K)u% :LL -5 =H9 1,22  341,60  

I'3)6 M3G)0 .%&'()6 u) 4650'5'ra seção 0,08 x 0,03 m -5 :?9 1,00  160,00  

N3&-4 /&O653.% < - &)0@'0) :99 P.) -m *<: 1,65  711,15  

N3&-4 /&O653.% H - &)0@'0) :,9 P.) -m ,?9 2,10  1.176,00  

S04@%6 :V G =VW k@ =9 7,00  140,00  

P8% ue obra u3)dX%-4- , 55,00  275,00  

Y�"����$ � ��Z[Z\[� 

]� ������� D����$���� �D����� �� D��D^���� 

N35) I%54_)u%0) - ,?9 0,25  140,00  

C%(4G8% /)0) M35)6  '(u :? 12,10  193,60  

`%-F) :d= Ca b 04640J)5c03% '(u : 1.610,00  1.610,00  

e3654-) u4 M4053003@)78% b M3&50)@4- '(u : 766,00  766,00  

P8% u4 %F0) u3)dX%-4- : 55,00  55,00  

Y�"����$ ] ]�f[!\[Z 

�� ������� D������ ��� D��$������� 

C)3G)6 /)0) /&)(53% 6478% 9+<9 G 9+<9 - '(u V99    2,50  1.750,00  

e'F650)5% g.)6.) u4 )00%K .)0F%(3K)u)h k@ =i<*9 0,33  772,20  

N3&-4 g.%F405'0) u)6 .)3G)6 .d 6'F650)5%h -m :j? 0,16  31,36  

P'u)6 u4 -%0)(@% '(u <i999 0,63  1.890,00  

P8% u4 %F0) u3)dX%-4- = 55,00  110,00  

Y�"����$ � !����\�[ 

Y�"����$ � l ] l � nD��$������� �� �D�����o �]��f�\�� 

!� ������� ��� ���������� �� �D�$� 

4.1 Fertirrigação p p -  2.045,00  

N)64 J4@45)53J) '(u : 720,00  720,00  

N)64 /0%u'53J) '(u : 1.325,00  1.325,00  

4.2 Tratamentos fitossanitários '(u : 490,00  490,00  

4.3 Outras despesas p p -  980,00  

4.4 Mão de obra e)&O03% :< 400,00  5.200,00  

Y�"����$ ! 10.760,00  

qUYrs rsrtv ]�����\�� 

Fonte: (PASOLD, 2015) 
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Despesas com manutenção no ciclo R$ 10.760,00 referem-se aos custos 

durante cada ciclo produtivo, o que representa 46,50% do custo total. É importante 

observar que 48,32% do valor das despesas com a manutenção no ciclo, referem-se 

aos custos com mão de obra, o que proporciona a geração de emprego e renda na 

pequena propriedade. 

 

2.4.1 Rentabilidade 

 

Para o sistema proposto a produtividade média esperada é de 0,8 kg por 

planta, totalizando uma produção de 2.400 kg/ciclo/ano. O preço médio anual de 

comercialização é de R$ 6,50/kg (seis reais e cinqüenta centavos) e o valor bruto da 

produção de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). 

 
Tabela 2- Avaliação econômica do cultivo do morango em estufas altas com 385 m², 

capacidade de 3.000 plantas, utilizando o Sistema de Produção Semi-hidropônico. 

wxyz{|}|{~��� 
������|�|�~�z

���{|{���~�� ��� 

�~��� �~

y�������

���{|{���~�� ��� 

��x�� ���~�

���{|{���~��

���� 

��{�� ����|��

���{|{���~��

���� 

����� plantas ����� � �¡��¢�� ���£¡�¢�� �.840,00 

¤¥¦§¨© ª«¬®¯°± 2²³´µ 

Obs.: (A) Produtividade média anual 0,8 kg/planta/ciclo/ano; (B) Valor bruto da 

produção Preço x qualidade R$ 6,50 kg; (C1) Custos totais de manutenção no  ano; 

(C2) Lucro total anual do morango. 

De forma geral, pode-se dizer que o sistema de produção de morango semi-

hidropônico avaliado neste estudo apresentou níveis de eficiência econômica e de 

viabilidade financeiros satisfatórios. Apesar disso, devem-se efetuar algumas 

considerações importantes, principalmente acerca da tomada de decisão de investir 

na sua exploração. 

Inicialmente, é necessário salientar que os resultados econômico-financeiros, 

que se mostraram favoráveis ao investimento na atividade, não podem ser 

generalizados, mas utilizados como importante referência auxiliar, especialmente 

para a avaliação de questões associadas às necessidades de recursos produtivos e 

cuidados operacionais e gerenciais na implantação e condução do sistema. 
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A não generalização dos resultados é justificada por quatro pontos principais:  

1) A tecnologia adotada por distintos produtores pode apresentar 

determinadas variações que afetam, de maneira significativa, os resultados;  

2) Na produção de morango semi-hidropônico estão envolvidas diversas 

operações técnicas e comerciais, muitas das quais bastante complexas e que, caso 

não sejam muito bem conduzidas, podem comprometer a eficiência econômica e a 

viabilidade financeira do empreendimento; e  

3) Os valores monetários esperados relativos aos indicadores econômico-

financeiros são muito dependentes dos preços pagos e recebidos, que podem 

apresentar oscilações acentuadas em função de particularidades do mercado e da 

região onde será implantado o sistema de produção.  

4) Além da não generalização dos resultados, é pertinente enfatizar que os 

investimentos em capital produtivo de longa duração podem ser altos para muitos 

pequenos produtores rurais que pretendem investir na atividade, o que requer 

atenção e avaliação especial em relação às necessidades de capital próprio e/ou de 

terceiros, principalmente. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O sistema semi-hidropônico é altamente viável. Obteve-se um lucro líquido de 

R$ 4.840,00 em uma estufa alta com 385 m², capacidade de 3.000 plantas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao contrário do cultivo tradicional, o sistema semi-hidropônico requer um alto 

investimento inicial e uma depreciação em longo prazo. O manejo das técnicas 

semi-hidropônicas requer um empenho continuo e uma presença constante. Esta 

técnica de cultivo permite um controle maior da produção, economia de água e 

respeito ao meio ambiente, permite a possibilidade de produzir alimentos frescos em 

zonas impróprias e em clima hostil.  

Apesar de estar ainda em evolução esse sistema, algumas técnicas sobre o 

cultivo, já apresenta vantagens claras frente ao sistema convencional, tais como: 

· O produtor não precisa fazer rotação das áreas de produção, prática 

necessária para reduzir a podridão de raízes no sistema de túneis baixos. 

Dessa forma, chega a triplicar o potencial de uso da área de terra;  

· Em prateleiras, com diferentes níveis, otimiza a área de produção;  

· O manejo da cultura e realizado com o trabalhador em pé (não 

agachado como no convencional), o que favorece a postura ergonométrica 

e consequentemente a contratação de mão-de-obra;  

· Cada ciclo bianual de produção é estabelecido com a troca do saco 

plástico e do substrato, o que auxilia na redução da incidência do 

alastramento de doenças e pragas, principalmente lesmas e formigas, na 

cultura; se essas ocorrerem, elimina-se somente o saco infectado em caso 

de doenças e não toda a área de produção;  

· O uso do sistema protege as plantas do efeito da chuva e favorece a 

ventilação, condições que impedem o estabelecimento de doenças;  

· Como há menor pressão de doenças, o uso de pesticidas pode ser 

substituído por práticas culturais, uso de agentes de controle biológico e 

produtos alternativos, reduzindo drasticamente o risco de contaminação 

dos frutos, sem afetar a rentabilidade da produção;  

· Permite a produção de frutas com maior qualidade e menor perda por 

podridão;  

· O período da colheita pode ser estendido em, pelo menos, dois meses; 

· O sistema facilita a adoção de princípios de alimento seguro, 

possibilitando a maior aceitação dos morangos pelo consumidor.    
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