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RESUMO
O cultivo do morangueiro em ambiente hidropônico, ausência total de
substrato, ainda é um desafio à ser superado pelos produtores. Visto que a
disponibilidade de informações sobre o manejo correto da solução nutritiva,
bem como a caracterização dos possíveis sinais de deficiência nutricional
apresentados pela cultura nessas condições ainda são excassos. A
identificação visual de uma possível deficiência nutricional pode contribuir para
uma tomada de decisão, por parte do produtor, para sanar tal problema. O
presente estudo teve por objetivo identificar e registrar imagens dos sintomas
visuais da deficiência de nutrientes durante o crescimento e desenvolvimento
das plantas de morangueiro, cultivadas em sistema hidropônico. O ensaio foi
realizado na no município de Rio das Antas, SC, no ano de 2019. A
implantação do sistema de cultivo protegido, foi feita em maio, e o inicio das
avaliações a partir de 05 de outubro, com duração de 35 dias de omissão de
nutrientes. Os tratamentos constituíram na aplicação de solução nutritiva
completa, e a omissão individual de cada um dos nutrientes (N, P, K, Ca, S e
Mg). A omissão dos nutrientes da solução nutritiva mostrou sinais bem
característicos para cada nutriente, como clorose, necrose, queima das bordas
foliares, mudanças de oloração, paralização ou inibição do crescimento da
planta, e ate mesmo a morte da planta, como foi o caso da omissão de Ca. O
desensolvimento de novos ensaios, bem como testes de omissão de nutrientes
em diferentes fases do desenvolvimento das planta são fundamentais para a
formação de um material de apoio preciso e consistente aos produtores de
morango.
Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch; Hidroponia; Omissão de
nutrientes; Caracterização de sintomas de deficiencia.

ABSTRACT
The cultivation of strawberry in hydroponic environment, total absence of
substrate, is still a challenge to be overcome by producers. Since the availability
of information on the correct management of the nutrient solution, as well as the
characterization of the possible signs of nutritional deficiency presented by the
culture under these conditions are still too few. Visual identification of a possible
nutritional deficiency can contribute to the decision making by the producer to
remedy such problem. The present study aimed to identify and record images of
the visual symptoms of nutrient deficiency during the growth and development
of strawberry plants, cultivated in hydroponic system. The test was conducted in
the city of Rio das Antas, SC, in the year 2019. The implementation of the
protected cultivation system was made in May, and the beginning of the
evaluations from October 5, with 35 days of nutrient omission. The treatments
consisted of the application of complete nutrient solution and individual
omission of each nutrient (N, P, K, Ca, S and Mg). The omission of nutrients
from the nutrient solution showed very characteristic signs for each nutrient,
such as chlorosis, necrosis, burning of leaf edges, changes in smell, paralysis
or inhibition of plant growth, and even plant death, as was the case with
omission of Ca. The development of new trials as well as nutrient omission tests
at different stages of plant development are critical to the formation of an
accurate and consistent support material for strawberry growers.
Keywords: Fragaria x ananassa Duch; Hydroponics; Nutrient omission;
Characterization of deficiency symptoms.
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INTRODUÇÃO
A planta, o morangueiro (Fragaria x ananassa Duch) é originaria das
américas e ganhou destaque a nível mundial, sendo que no ano de 2017 foram
produzidas 9,2 milhoes de toneladas do fruto no mundo. E o pais destaque em
produção dessa fruta é a China, com 3,71 milhoes de toneladas, seguida dos
Estados Unidos, com 1,44 milhões de toneladas, representando 40,3 % e 15,7
% da produção mundial, respectivamente. Neste panorama, o Brasil ocupa a
54ª posição no ranking, com apenas 3390 toneladas produzidas (FAOSTAT,
2019).
Os Estados brasileiro com maior destaque em produção desta fruta são
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E devido as condições climáticas
variáveis de cada região, a atividade fica limitada a disponibilidade de cultivares
adaptadas as regiões de cultivo especificas (FAGHERAZZI, 2017).
No mercado crescente de pequenas frutas, o morango, é uma alternativa
rentável para pequenas propriedades comparado a produção de grãos entre
outras atividades e vem tornando-se cada vez mais crescente na região
catarinense. O morangueiro pode ser cultivado de várias formas, como
diretamente no solo, sem cobertura plástica, ou com cobertura em túneis
baixos ou em estufas. Nas estufas pode ser cultivado em solo, substrato ou
ainda, no sistema hidropônico. Sendo que, ao utilizar o sistema de produção
hidropônico em ambiente protegido ah uma maior facilidade de manejo das
plantas, visto que estas podem permanecer em bancadas livres do contato com
o solo e agentes causadores de doenças, além de facilitar a colheita, otimizar a
mao de obra e ainda, há possibilidade de ajuste de solução nutritiva para
atender as necessidades da cultura (FURLANI; FERNANDES JÚNIOR, 2004).
O melhor aproveitamento dos fertilizantes é uma grande vantagem
observada no sistema de hidroponia. Visto que, em solos a solução aplicada
não retorna à origem, assim parte dela pode ser perdida por não ser absorvida
pela planta ou mesma lixiviada, fato que na hidroponia isso não acontece, pois
a solução volta para o reservatório após entrar em contato com as plantas
cultivadas nas canaletas (MIRANDA, 2014).
De acordo com Malavolta (2006) uma das dificuldades no cultivo do
morangueiro é a grande exigência de nutrientes que esta cultura apresenta, e
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para o agricultor identificar se as plantas estão ou não bem nutridas é difícil.
Deste modo, uma das maneiras mais praticas para identificação das
deficiências nutricionais, e assim poder corrigi-las a tempo, seria a identificação
visual dos sintomas de deficiência associados a cada nutriente.
O nível de necessidade de cada nutriente pode ser variável entre as
fazes de desenvolvimento da cultura, sendo alguns mais exigidos do que
outros, e assim o tempo necessário para manifestação dos sintomas tambem
pode variar (PREZOTTI, 2006; VIECELLI, 2017). Uma técnica funcional para a
observação dos sintomas de deficiência de um nutriente especifico é a análise
da omissão de um respectivo nutriente da solução nutritiva e assim observar o
efeito no desenvolvimento das plantas, tornando mais fácil ao produtor fazer a
reposição do nutriente ao observar os sintomas visuais nas plantas.
O objetivo do presente estudo foi identificar, registrar fotograficamente e
descrever os sintomas de deficiência nutricional em plantas de morangueiro em
sistema de cultivo hidropônico, submetidas a omissão de nutrientes da solução
nutritiva.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O MORANGUEIRO
Pertencente à família Rosaceae é composto por característica herbácea,
rasteira, perene, porém cultivada entorno de 2 anos, após este período as
plantas devem ser renovadas. O sistema radicular é fasciculado e muito
superficial, assim necessitando dos nutrientes disponíveis em até 10 cm de
solo. A maior parte das raízes concentram-se nos primeiros cinco centímetros
de solo. A parte comestível é constituída por um receptáculo suculento e
carnoso, com cor vermelho-viva, quando esta maduro, constituindo um
pseudofruto (FILGUEIRA, 2003)
O morangueiro é cultivado nas mais diversas partes do mundo, sendo
que os países com maior expressão em produção da fruta são a china e
Estados Unidos, com produção de 3,71 milhões de toneladas e 1,44 milhoes de
toneladas, respectivamente. Neste panorama, o Brasil ocupa a 54ª posição no
ranking, com apenas 3390 toneladas produzidas (FAOSTAT, 2019).
Há poucas informações sobre a época certa em que o morangueiro foi
trazido para o Brasil, sendo que há indícios de que foi trazido na década de
1950, com inicio do cultivo na região da serra gaúcha, e posteriormente seu
cultivo se expandiu para outros estados. Sendo que hoje, os estados brasileiros
com maior destaque em produção desta fruta são Minas Gerais, Paraná e Rio
Grande do Sul. E devido as condições climáticas variáveis de cada região, a
atividade fica limitada a disponibilidade de cultivares adaptadas as regiões de
cultivo especificas (FAGHERAZZI, 2017).
O desenvolvimento de tecnologias para a cultura do morangueiro foi
muito significativa ao longo dos últimos anos, tanto em relação ao incremento
de produtividade e lucratividade, quanto em relação à diminuição do custo de
produção. O morango apresenta uma relevância social e econômica muito
grande devido a alta demanda por mão de obra necessária para seu cultivo e
manejo, sendo uma atividade geradora de empregos e renda para as
comunidades envolvidas (PEREIRA et al., 2013).
Estratégias de cultivo em ambientes diferenciados, visando a redução
e/ou otimização da mão de obra disponível é uma estratégia muito valida e esta
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crescendo entre os produtores, que aos poucos migram do cultivo do
morangueiro em solo, para o cultivo em ambiente protegido, em bancada, uso
de substrato e cultivo em hidroponia (FURLANI; FERNANDES JÚNIOR, 2004).
2.2 RELEVÂNCIA NUTRICIONAL DO MORANGUEIRO
A correta manutenção da adubação durante o cultivo é fundamental para
a aumento da produtividade, bem como para a boa qualidade e durabilidade
dos frutos colhidos (PREZOTTI, 2006). Sendo assim o ajuste da adubação de
acordo com a real necessidade da cultura é fundamental para o com
desenvolvimento das plantas e posterior retorno econômico ao produtor. As
aplicações

de

nitrogênio

e

de

fósforo

elevam,

significativamente,

a

produtividade do morangueiro, enquanto que o esta mais relacionado com a
qualidade, desenvolvimento de sabor e aroma do morango (FILGUEIRA 2003).
A absorção dos nutrientes, bem como a necessidade de cada um é
variável de acordo com a cultura, ou mesmo cultivar tratalhada. Desta forma é
difícil seguir uma receita padrão para uso na hidroponia, visto que a o cultivo
hidropônico em escala comercial requer principalmente soluções nutritivas
completas. Conforme explica Filgueira (2007), essas soluções devem ser
compostas

com

desenvolvimento

todos
das

os

nutrientes

plantas

e

essenciais

aprimoradas

ao

para

crescimento
cada

fase

e
do

desenvolvimento da cultura, visdando melhorar a oferta do nutriente na fase em
que a planta mais necessite dele.
A capacidade da planta em absorver os nutrientes da solução nutritiva
depende de vários fatores. Um fator importante é a medida do pH da solução,
visto que a medida do pH é a atividade de íons hidrogênio (H+) na solução
nutritiva e é influenciado pelas fontes de nitrogênio (N) que são utilizadas (N
amoniacal e/ou N nítrico). Recomenda-se que o pH da solução fique em torno
de 5,5 e 6,0.
Uma mesma cultivar pode existir diferenças nas suas propriedades, pois
os parâmetros de qualidade nutricional são multifatoriais sofrem varias
alterações e parâmetros analisados, ou seja, as condições de clima, solo,
dentre outros, podem influenciar nos diversos parâmetros físico-químicos.
Diante disso podemos encontrar resultados que podem ser ocasionados nas
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diversas condições no solo e no tipo de solo e no manejo durante o cultivo, ou
mesmo, como citado por (ANTUNES et. al., 2015).
A concentração salina, ou seja, a quantidade de sais que estão
dissolvidos na água é outro fator que deve ser acompanhando durante o cultivo
em hidroponia, pois altera a condutividade elétrica (CE) da solução, onde,
quanto maior a concentração de sais dissolvidos maior será a CE. É expressa
em millisiemens (mS cm-1), e a concentração salina das soluções varia de 1 a 4
mS cm-1, dependendo da espécie cultivada (SANTOS, 2003).
A concentração salina indicada para a cultura do morangueiro deve ser
mantida estável, e para isto, o monitoramento da condutividade elétrica deve
ser monitorado e mantido entre 1,0 a 1,4 millisiemens. Visto que, acima ou
abaixo destes níveis de condutividade elétrica as plantas começam
sintomatizar distúrbios metabólicos (GODOI, 2008).
O equilíbrio iônico da solução nutritiva tam bem deve ser observado,
pois a proporção existente entre alguns íons, a qual deve ficar entre
determinado limite variando em função do estádio de desenvolvimento da
planta. Esse fator auxilia no fluxo normal dos nutrientes para dentro das
células(ANTUNES et. al., 2015).
2.3 MACRONUTRIENTES NO MORANGUEIRO
As plantas podem retirar nutrientes de varias fontes, como o solo, o ar
e/ou a solução nutritiva, de acordo com sua necessidade de consumo. De
acordo com a demanda que são utilizados no metabolismo da planta, maiores
ou em menores quantidades são definidos como essenciais para as plantas. A
falta ou excesso de nutrientes disponíveis para a planta podem interferir no seu
comportamento normal, e o surgimento de sinais específicos para cada caso
podem surgir nas folhas, frutos em desenvolvimento e raízes. Em condições
severas de excasses de nutrientes a planta desenvolve sintomas irreversíveis,
como a abscisão de órgãos e necrose de tecidos (TAIZ; ZAIGER, 2013).
Conforme Richart e Kotz (2017) afirmam, pode-se encontrar os
macronutrientes em maiores quantidades que os micronutrientes, podendo ser
mil vezes maior em quantidade. Entre eles o carbono (C), hidrogênio (H),
oxigênio (O), nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio
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(Mg) e enxofre (S). Os elementos C, H e H constituem 90 – 95% do peso da
matéria seca da planta e os restantes seis macronutrientes são subdivididos
em nutrientes primários (N, P e K) e secundários (Ca, Mg e S)
2.3.1 Potássio
As culturas oleráceas possuem uma grande exigência em potássio (K)
disponível no solo, sendo esse o primeiro macronutriente em ordem de
extração na maioria delas. Este nutriente é absorvido na forma de cátion
potássio K+ (FILGUEIRA, 2003). Sua manutenção deve ser adequada durante
todas as fases de desenvolvimento da cultura, visto que, sua deficiência afeta o
metabolismo e pode restringir a produção de matéria seca da parte aérea.
Além de interferir nas características organolépticas dos frutos (PACHECO et
al., 2007).
Segundo Alves (2017), o potássio é indispensável para a nutrição
vegetal, atuando de forma fisiológica e metabólica. É um ativador de enzimas,
fotossintetizante, transportador de fotoassimilados, sintetização proteica,
movimento estomático, metabolização do nitrogênio, resistência, crescimento
meristemático, fotossíntese e translocação de solutos. Atua na prevenção de
doenças, fazendo assim que diminua o stress hídrico, acumulando menos
açucares e aminoácidos.
A importância do potássio na formação do fruto da colheita está
relacionada

com

o

aumento

no

teor

de

carboidratos,

gorduras

e

armazenamento de proteínas (PACHECO et al., 2007. Desta forma, a
aplicação de doses adequadas de potássio no morango favorece a formação e
translocação de carboidratos e o uso eficiente da água pela planta. Pode
aumentar a resistência da planta a agentes patogênicos, como fungos e
bacterias; torna os tecidos mais fibrosos e a planta mais resistente a danos
mecânicos e melhora a qualidade do fruto (FILGUEIRA, 2003).
2.3.2 Fósforo
O fósforo é essencial na fotossíntese, respiração, armazenamento e
transferência de energia, divisão e crescimento celular. O fósforo é importante
na transferência de energia, como parte do trifosfato de adenosina, como
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componente

de

proteínas,

coenzimas,

ácidos

nucleicos

e

substratos

metabólicos (TAIZ; ZEIGER, 2013).

Viecelli et al., (2017a), faz um apanhado geral das funções do fosforo
para o desenvolvimento das plantas. Destacando a fundamental importância
desse nutriente como elemento estrutural dos ácidos nucléicos (RNA, DNA);
transferidor de energia AMP, ADP, ATP, UTP e GTP; além de ser um elemento
regulador – o Pi (iônico) que atua como regulador de diversas vias sintéticas
quando liberado no citoplasma.
2.3.3 Nitrogênio
Segundo

Pacheco

(2007),

o

nitrogênio

é

o

mais

importante

macronutriente. Na planta, é reduzido à forma amoniacal e combinado nas
cadeias orgânicas, formando ácido glutâmico. As proteínas participam, como
enzimas, nos processos metabólicos da planta. Além disso o nitrogênio é
constituinte de muitos elementos celulares, como os aminoácidos, proteínas,
ácidos nucleicos, clorofilas e coenzimas (TAIZ e ZEIGER, 2013).
Segundo Pacheco et al., (2007) com omissão de nitrogênio, inicialmente
apresentaram uma clorose generalizada, acentuada em folhas mais velhas
com o avanço dos sintomas, a clorose foi substituída por um tom avermelhado,
seguido por necrose das bordas em direção ao centro dos folíolos
seguidamente entrando em senescência.
Richart e Kotz (2017), afirmam que o nitrogênio é um nutriente móvel
nas plantas sendo translocado de folhas mais velhas para mais novas. As
folhas velhas tornam-se de verde pálido a amarelo pálido, na fase posterior, as
folhas ficam amarelas até necrosar.
2.3.4 Cálcio
O cálcio é um nutriente consumido em quantidades muito variadas, em
diferentes culturas. É de grande importância para manter a integridade
estrutural e funcional das membranas e da parede celular. O efeito do cálcio é
muito diversificado no crescimento e no desenvolvimento vegetal, podendo
atrasar o amadurecimento e a senescência, melhorar a qualidade dos frutos,

17

alterar a fotossíntese e outros processos como a divisão celular e movimentos
citoplasmáticos (MALAVOLTA, 2006).
A deficiência de cálcio no morangueiro pode apresentar redução do
crescimento de toda planta e folhas menores, também podem tornar-se
enrugadas e com aparência de murchas causando clorose generalizada,
seguida de necrose nas bordas das folhas e a suspensão da emissão de novas
folhas. Além da parte área há também parte da paralisação da emissão de
raízes, esses sintomas são fortemente observados no sistema radicular das
plantas causando escurecimento das raízes, um dos motivos por que ele é
imóvel na planta e sua deficiência esta corelacionada aos meristemas da planta
(RODAS, 2008)
2.3.5 Magnésio
Umas das funções mais importantes do magnésio é ser o elemento
central da molécula de clorofila. O magnésio também é ativador de várias
enzimas, sendo que quase todas as enzimas fosforilativas dependem da
presença de magnésio e a absorção de H2PO4- é máxima na sua presença.
Além disso, na sua ausência a fixação de CO2 é inibida (MALAVOLTA, 2006).
2+

O magnésio na forma do íon Mg pode ser absorvido pelas raízes
2+
das plantas a partir da solução do solo. A concentração de Mg na
+
2+
solução do solo é superior à de K , mas a taxa de absorção de Mg é
+
muito inferior à taxa de absorção de K . A menor taxa de absorção de
2+
Mg pode ser atribuída à falta de um mecanismo especial de
2+
absorção para o transporte de Mg através da membrana plasmática.
2+
A absorção de Mg pode ser largamente reduzida por um excesso de
+
4+
2+
outros cátions, especialmente de K e NH . A translocação do Mg
das raízes para as partes superiores da planta também pode ser
+
2+
restringida pelos íons K e Ca . O magnésio ativa várias enzimas, é
um constituinte da clorofila, ligado por ligação de coordenação na
molécula da clorofila. Assim, está envolvido na assimilação de CO 2 e
na síntese protéica. O magnésio também regula o pH celular e o
equilíbrio entre ânions e catiônicos (RICHART; KOTZ, 2017, p.13).

Pacheco et al., (2007) verifica sob deficiência de magnésio uma clorose
internerval incipiente nas folhas mais velhas e algumas manchas brancas.
2.3.6 Enxofre
O enxofre participa de dois aminoácidos importantes, a cistina e a
metionina e sua deficiência interrompe a síntese de proteínas. Os principais
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aspectos da formação da colheita com o enxofre são: absorção iônica,
vegetação e frutificação, formação de óleos, gorduras, açúcar e aumento na
fixação biológica de nitrogênio (MALAVOLTA, 2006).
O enxofre é um constituinte de aminoácidos essenciais (cisteína,
metionina e cistina) envolvidos na produção de clorofila, portanto é
necessário para a síntese protéica e função estrutura da planta. É
também um constituinte das coenzimas necessárias para a síntese
de proteínas. O enxofre está contido nas moléculas de tiamina e
biotina, ambas envolvidas no metabolismo dos carboidratos. O
enxofre também está envolvido em algumas reações de oxidaçãoredução (RICHART; KOTZ, 2017, p.14).
O enxofre desempenha um papel importante na formação de ligações
bissulfeto entre cadeias polipeptídicas e assim estabiliza a estrutura
polipeptídica. Ferredoxinas são também um importante grupo de
compostos contendo
enxofre que
estão
envolvidos na
fotossíntese.Várias espécies de plantas contêm pequenas
quantidades de compostos de enxofre voláteis, principalmente sob a
forma de bissulfetos ou polipeptídios (RICHART; KOTZ, 2017, p.14).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado na propriedade do acadêmico Laércio
Stemke, na cidade de Rio das Antas- SC (26°53'49.6"S 51°04'20.7"W e a 1.000
m de altitude média) (Figura 1). No período de maio a outubro de 2019.
Figura 01 – Imagem de satélite da área do ensaio, coma as coordenadas da casa de
vegetação utilizada, Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: Google MAPS, (2019 ).

O clima da região é classificado como mesotérmico úmido (Cfb), de
acordo com a classificação climática de Köeppen, com temperaturas médias
entre 16ºC e 17ºC, e precipitação média anual de 1.300 a 1.500 mm e com
altitude de 750 m. Enquanto que o solo predominante da localidade é um
Nitossolo Vermelho, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, com 7
tratamentos com seis repetições, sendo estes, solução completa e omissão
individual de N, P, K, Ca, Mg, S e Ca, totalizando 42 unidades experimentais.
Cada unidade foi constituída de uma planta de morangueiro da cultivar San
Andreas.
Solução nutritiva utilizada de Castellane e Araujo (1994) de N 125g, P
46g, K 176g, Ca 119g, Mg 24g e S 32g todas medidas diluídas em 1000 litros
de água. Em meu experimento será usado um galão de 20 litros e para
convertemos utilizaremos a regra de três para obtermos a quantidade certa
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conforme o recipiente. Nas soluções relativas aos tratamentos com omissão, as
concentrações dos nutrientes foram idênticas às da solução completa, exceto
quanto ao nutriente omitido, conforme Tabela 1.
Tabela 01 – Descrição das dosagens de fertilizantes utilizadas no estudo, bem como suas
respectivas dosagens em cada tratamento. Rio das Antas-SC, 2019.
Tratamentos
Fertilizante

Nutrição
Completa (*)

Nitrato de potássio

Omisão de nutrientes
(N)

(P)

(K)

(Ca)

(Mg)

(S)

............................................g/20L..........................................
- 10,5
10,7
11,4
4,6
8,9
-

-

Nitrato de cálcio

11,6

-

1,2

2,7

1,9

-

11,6

13,7

-

MAP

-

-

11,6

11,6

-

3,0

-

-

-

MKP

3,4

3,4

-

-

3,4

3,4

3,4

Cloreto de cálcio

-

9,2

-

-

-

-

-

Sulfato de potássio

-

9,6

2,8

-

-

5,5

-

Sulfato de magnésio
Nitrato de Mg

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

-

-

-

-

-

Nitrato de amônio

-

1
1
1
Micronutrientes SQM
Fonte: Elaborado pelo autor; *Castellane e Araujo, (1994).

-

-

-

9,7

1

1

1

1

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, cobertura plástica, com
dimensões de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento (Figura 2). A
implantação do sistema realizado em maio, e o inicio das avaliações a partir de
05 de outubro, com duração de 35 dias de omissão de nutrientes.
Figura 02 – Estrutura da estufa de hidroponia de morangueiro (A), Canaletas, calhas de
hidroponia (B), Acomodação das mudas de morangueiro nas calhas (C). Rio das
Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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As canaletas ultilizadas de sistema hidroponico (NFT - técnica de fluxo
laminar de nutrientes, em inglês), adicionando a solução nutritiva e suporte
para estabilização da plântula com espuma, foi alocado uma planta da cultura
do morangueiro da San Andreas em cada orifício das 7 canaletas onde
procedeu-se a testes com omissão de macronutrientes.
O método adotado da colocação de espuma ao redor da muda (Figura
3), teve objetivo de fixar a planta ao centro do furo da caneleta e evitar a
exposição

da

solução

nutritiva

ao

sol,

pois

isso

proporcionaria

o

desenvolvimento de algas, além de evitar que a coroa do morangueiro ficasse
exposta e em contato direto com a agua.
Figura 03 – Acomodação das mudas de morangueiro nas canaletas de hidroponia, A)Sem
espuma; B) com espuma. Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.

Cada calha foi conectada a um reservatório individual de solução
nutritiva, conforme os tratamentos, dos quais eram bombeadas pelo sistema
com uso de bomba submersa. Totalizando sete reservatórios e setesistemas
de bombeamento. O bombeamento da solução nutritiva pelo sistema ocorreu
de maneira automática, com timmers, programados para acionas as bombas a
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cada 15 minutos durante o dia e a noite apenas duas vezes com intervalo de 4
horas. O sistema permitiu a circulação da água (solução nutritiva) na bancada
com um caimento de 5% , sendo o reservatório abaixo para gerar uma queda
da água e assim a oxigenação da solução.
A medida que as manifestações dos sintomas apareceram nas plantas
sob omissão de algum nutriente, estes sintomas foram fotografados e as
características

relevantes

foram

anotadas.

Dessa

forma

foi

possível

acompanhar a evolução dos sintomas visuais de deficiências durante o período
experimental e descrevê-las.
Durante a condução do estudo foi observado o ataque Botritis, também
conhecido como mofo cinzento, fato ocorrido na segunda quinzena de junho de
2019 (Figura 4). A doença pode causar inúmeras perdas no morangueiro,
sendo causada pelo fungo Botrytis cinérea que ataca folhas, flores e frutos e
suas estruturas infectivas contaminam rapidamente o cultivo. Para seu controle
recomenda-se utilizar cultivares resistentes, retirar e destruir as folhas, flores e
frutos com sintomas e proteger as plantas com pulverizações contendo o
agente de controle biológico Gliocladium roseum (Sinn Clonostachys rosea), ou
com fungicidas, pulverizando, se necessário, no foco da doença. Na situação
em questão, a medida de controle adotada, foi a aplicação do fungicida
tiofanato metílico, na concentração de 490mg L-1.
Figura 04 – Aparecimento de Botrytis cinérea em planta do morangueiro, cultivada em estufa
com sistema de hidroponia. Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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Dia 18 de julho notou-se a presença das primeiras raízes da planta
(Figura 5), mostrando que as plantras estavam se adaptando ao sistema de
cultivo, e que o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular seguia
normalmente, vista a qualidade e sanidades das raízes observadas.
Figura 05 – Aparecimento das primeiras raízes da planta de morangueiro, 18 de julho de 2019.
Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.

Com a manutenção da solução de hidroponia completa, as plantas se
desenvolveram rapidamente, conforme pode ser observado na Figura 06.
Sendo observada uma grande massa de raízes sadias e em crescimento,
assim como o surgimento das primeiras estruturas florais, observadas na
primeira quinzena do mês de agosto de 2019.
As raízes do morangueiro podem atingir de 50 a 60 cm e são
constantemente renovadas. O sistema radicular é formado por raízes longas,
fasciculadas e fibrosas, originadas na coroa, e se dividem em primárias e
secundárias (FILGUEIRA, 2003). As primárias são grandes e perenes, e têm a
função de armazenar reservas, contribuindo também para a absorção de água
e nutrientes. Já as secundárias são dispostas em camadas superpostas, ou
seja, as raízes mais novas acima das mais velhas (PIRES et al., 2000).
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Figura 06 – Acompanhamento do desenvolvimento das mudas de morangueiro nas canaletas
de hidroponia, A)Sistema radicular bem formado; B) Inicio da floração. Rio das
Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.

A partir do dia 2 de outubro iniciou-se a omissão dos macronutrientes no
cultivo do morango, conforme tratamentos descritos anteriormente na Tabela
01. Neste momento a solução conplente foi drenada das canaletas, os
reservatórios e estruturas devidamente limpos, e adicionado a cada
reservatório o tratamento correspondente para cada canaleta. As plantas foram
conduzidas por cerca de 35 dias nesse sistema e durante este período foram
monitoradas e fotografadas para registro dos sintomas de deficiência
nutricional.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a alteração da solução nutritiva ofertada às plantas, caracterizada
pela omissão dos nutrientes essenciais, foi possível observar sintomas claros
nas características e aspectos visuais das plantas.
4.1 POTÁSSIO
Na omissão de Potássio, originou-se necrose nas bordas das folhas
morangueiro (Figura 07). Sendo que o apareceimento do sintoma teve inicio
nas folhas mais novas e progrediram para as folhas mais velhas, e também
ocasionando um leve enrugamento nas folhas. Também proporcionou uma
redução da parte aérea da planta analisada em comparação as plantas
mantidas com solução nutritiva completa.
Os resultados observados no presente estudo corroboram com os
relatados por Barreto et al., (2018), que ao trabalhar com omissão de nutrientes
em plantas de morangueiro, cultivadas em substrato, observaram: crescimento
reduzido da planta, necrose nas bordas das folhas, evoluindo das folhas mais
velhas para as mais novas, além de folhas com leve enrugamento. Os
sintomas iniciaram nas folhas mais velhas e progrediram para as mais novas,
sendo esse um comportamento típico de nutriente com alta mobilidade no
interior da planta.
Pacheco et al. (2007) também observou no morangueiro com deficiência
de potássio a clorose seguida de necrose na borda do limbo. As folhas da
planta podem também curvar-se e secar (TAIZ; ZEIGER, 2013).
Barreto et al., (2017) observaram que entre os macronutrientes, as
omissões de N, Ca, Mg, P e K foram as que apresentaram menor massa fresca
e seca da parte área dos morangueiros. Resultados semelhantes aos descritos
por Rodas (2008), que relata que a omissão de macronutrientes como o K,
afeta severamente a produção de massa seca, tanto da parte aérea como do
sistema radicular.
Filgueira (2007) relata que a utilização de potássio de doses adequadas
no morango favorece a formação e translocação de carboidratos resultando em
uma maior barreira de proteção contra de fungos e bactérias, ele torna os
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tecidos mais fibrosos e a planta mais resistente a danos mecânicos e ao
acamamento da sua parte aérea.
Figura 07 – Comparação entre plantas mantidas sob solução nutritiva com omissão de
potássio e solução nutritiva completa, nas canaletas de hidroponia.. A) Necrose
das bordas foliares; B) Plantas com porte reduzido; C) Planta mantida com
solução nutritiva completa, sem sinais de deficiência. Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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4.2 FÓSFORO
O fósforo omitido no morangueiro resultou mau desenvolvimento e
redução do crescimento da planta, sintomas de coloração verde-escura nas
nervuras das folhas velhas algumas folhas aparecem a bordas avermelhadas
das folhas (Figura 08). Os sintomas progridem das folhas velhas para as
novas, pois o fósforo é um elemento móvel no floema; a coloração vermelha é
decorrendo do acúmulo de antocianinas.
Para Barreto et al., (2018), a omissão de P apresentou resultados
similares aos observados no presente estudo, caracterizados pela redução do
tamanho da parte aérea do morangueiro e das folhas, quando comparado ao
tratamento completo. Além de observar sintomas de coloração verde-escura e
bordas avermelhadas das folhas e redução da emissão de novas folhas. E ao
avaliar o acumulo de massa seca nas raízes, Barreto et al., (2017) relatam que
observaram as maiores reduções com a omissão dos macronutrientes (P, K, N,
Ca e Mg).
Um sintoma da deficiência de fósforo é a redução do crescimento da
planta como um todo, pode-se observar também uma coloração verde escura
nas folhas mais velhas, sendo explicada por eles que é devido ao reduzido
crescimento das folhas, aumentando a concentração de clorofila por unidade
de área foliar. Sob condições severas de deficiência, as cores púrpuras ou
púrpura-vermelhas se desenvolvem em folhas verdes mais velhas (RICHART;
KOTZ, 2017).
Na produção do morangueiro com a omissão do fósforo podem resultar
na redução do tamanho da parte aérea das folhas, e nas folhas a coloração
verde-escura e bordas avermelhadas das folhas pode causar e redução da
emissão de novas folhas, sendo assim a coloração avermelhada da borda das
folhas com deficiência de fósforo é decorrente do acúmulo de antocianinas
(PEREIRA et al. 2015)
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Figura 08 – Comparação entre plantas mantidas sob solução nutritiva com omissão de fosforo
e

solução

nutritiva

completa,

nas

canaletas

de

hidroponia..

A)

Mau

desenvolvimento da planta; B) Borda das folhas avermelhada; C) Planta mantida
com solução nutritiva completa, sem sinais de deficiência. Rio das Antas-SC,
2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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4.3 NITROGÊNIO
Observou-se na omissão de Nitrogênio no morangueiro uma a cor de
amarelo puxando para arroxeado conforme o aumento da deficiência na folha e
causando no final clorose generalizada, seguida de necrose nas bordas das
folhas e redução de emissão de novas folhas (Figura 09). Combinando os
resultados com os observados po Barreto et. al., (2018) em qua a omissão de
N afetou o crescimento e reduziu a parte aérea das plantas.
Esses sintomas ocorrem devido à redução do teor de clorofila
ocasionada pela deficiência de Nitrogênio. Esses sintomas também foram
observados por Rodas (2008), que afirma, a clorose generalizada e hábito
estiolado são os sintomas mais característicos da deficiência de nitrogênio.
Sendo que as primeira folha a serem afetadas são as folhas mais velhas,
devido à redistribuição (EPSTEIN; BLOON, 2004).
A coloração avermelhada observada na planta com deficiência de
nitrogênio é devido à um acúmulo de carboidratos que podem ser usados na
síntese de antocianina, levando ao acúmulo do pigmento avermelhado na
planta. (TAIZ; ZEIGER, 2013).

30
Figura 09 – Comparação entre plantas cultivadas em sistema de hidroponia, mantidas sob
solução nutritiva com omissão de nitrogênio e solução nutritiva completa. A)
Amarelecimento das folhas; B) Necrose das bordas das folhas; C) Planta
mantida com solução nutritiva completa, sem deficiência. Rio das Antas-SC,
2019

Fonte: O próprio autor, 2019.

31

4.4 CÁLCIO
O cultivo das plantas de morangueiro em sistema hidropônico, com
solução nutritiva isenta do nutriente cálcio, refletiu em murchidão e
enrugamento nas folhas, também as plantas diminuiram seu crescimento
(Figura 10). Foi observada necrose marginal nas folhas mais velhas, e seu
centro apical acaba secando e apodrecendo e também reduziu a emissão de
novas raízes e ele alem das raízes ficarem em uma coloração mais escura
acabam apodrecendo, causando a inibição de absorção de nutrientes e
consequentemente a morte da plântula.
Epstein e Bloomn (2004) mencionam que os sintomas aparecem antes
nas folhas mais novas e com mais severidade. Sendo assim, o nutriente não é
redistribuído, o crescimento das raízes e da planta são afetadas.
Também observado por Taiz e Zeiger (2013), o sistema radicular foi
fortemente afetado, ocorrendo nas raízes escurecimento, pois o Cálcio é um
elemento imóvel na planta e seus principais sintomas estão ligados nos pontos
de crescimento.
Furlani (2004) diagnostica que o cálcio é um elemento estrutural na
planta sendo assim uma a concentração na lamela média das paredes
celulares e na parte externa da membrana plasmática, sua mobilidade fica
restrita na planta.
Conforme descrito por Viecelli et al., (2017b), os sintomas de deficiência
de cálcio (Ca) nas plantas estão relacionados com: a diminuição acentuada do
porte da planta; necrose nas regiões meristemáticas jovens, como o ápice das
raízes e de folhas jovens nas quais a divisão celular e a formação de parece
celular são mais rápidas; as folhas jovens apresentam deformação e
encurvamento para baixo; as folhas jovens formam ganchos e em casos mais
severos, os ápices radiculares e caulinares morrem; as raízes apresentam
cores castanho escuras, com redução do tamanho e maior ramificação, com
morte prematura. Os sintomas são mais visíveis nas folhas mais novas porque
o Ca é um elemento pouco móvel no floema
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Figura 10 – Comparação entre plantas cultivadas em sistema de hidroponia, mantidas sob
solução nutritiva com omissão de cálcio e solução nutritiva completa. A)
Paralização do crescimento; B) Necrose das folhas; C) Planta mantida com
solução nutritiva completa, sem deficiência. Rio das Antas-SC, 2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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4.5 MAGNÉSIO
As plantas produzidas na solução nutritiva sob omissão de magnésio,
inicialmente apresentaram escurecimento do limbo foliar com posterior
aparecimento de necrose nas margens dos folíolos (Figura 11). Diferentemente
das necroses observadas nas deficiências anteriores, essa se apresentava em
formas circulares e de coloração clara. A produção de parte aérea quanto do
sistema radicular, foram prejudicados com a omissão de magnésio.
A omissão do Magnésio induziu o enrugamento e a necrose das folhas.
Pontos necróticos aparecem e ocorre amarelecimento e da folha e a
senescência final.
Os sintomas da falta de Mg foram evidenciados inicialmente nas folhas
mais velhas, consequentemente atingindo toda a parte aérea da planta. O Mg
participa da molécula de clorofila e também auxilia na síntese proteica da
planta, carregamento do floema, sua separação e utilização de fotoassimilados,
sendo assim desse modo, sua ausência pode influenciar negativamente nos
sintomas de deficiência de cálcio em morangueiro (TAIZ; ZEIGER, 2013).
A redução do crescimento do morangueiro pode estar relacionado a falta
de Mg e consequentemente necrose das folhas e ele também é constituinte da
molécula de clorofila e também atua na síntese proteica, carregamento do
floema, separação e utilização de foto assimilados (TAIZ; ZEIGER, 2013).
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Figura 11 – Comparação entre plantas cultivadas em sistema de hidroponia, mantidas sob
solução nutritiva com omissão de magnésio e solução nutritiva completa. A)
Pontuações amareladas no limbo foliar; B) Senescência das folhas; C) Planta
mantida com solução nutritiva completa, sem deficiência. Rio das Antas-SC,
2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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4.6 ENXOFRE
No desenvolvimento da experiência de omissão de enxofre no
morangueiro, durante 35 dias, não foi possível observar sintomas visuais na
planta (Figura 12). Fato que talvez seja explicado pela afirmação de Richart e
Kotz ( 2017), de que as plantas também podem absorver SO2 da atmosfera
através dos estômatos. O enxofre é um constituinte de componentes orgânicos
e também está envolvido em processos enzimáticos. O SO 4 absorvido é
reduzido na planta e depois é facilmente incorporado numa molécula orgânica.
Em contrapartida, Pacheco et al., (2007) diagnostica a falta de enxofre
na parte inicial da bordadura da folha se espalhado de forma geral causando a
senescência.
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Figura 12 – Comparação entre plantas cultivadas em sistema de hidroponia, mantidas sob
solução nutritiva com omissão de enxofre e solução nutritiva completa. A) Parte
aérea da planta sem sinais de deficiencia; B) Sistema radicular normal; C) Planta
mantida com solução nutritiva completa, sem deficiência. Rio das Antas-SC,
2019.

Fonte: O próprio autor, 2019.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maior parte das omissões de macronutrientes realizadas no
morangueiro mostraram sintomas visuais de deficiência.
Solução nutritiva do morangueiro, elaborada sem critérios técnicos e
estudos abordados, seja excessiva ou deficiente, sendo desequilibrada
desempenha na planta distúrbios metabólicos e também a sanidade das
plantas fica imune, ou seja, fica suscetível ao ataque de pragas. As análises
que foram emitidas com a omissão mostraram a suscetibilidade da planta em
mau desenvolvimento e podendo necrosar a planta inteira.
Dosagens adequadas de cada nutriente na solução nutritiva e
fundamental o acompanhamento da salinidade da água. A salinidade pode ser
pode ser controlada através do controle da condutividade elétrica da solução
nutritiva esses valores devem estar entre 1,0 e 1,4dS/m -1 e entre essa
condutividade as plantas desempenham boa qualidade e produtividade de
morango.
Vantagem cultivo hidropônico em relação ao solo, é a correção da
deficiência de nutriente mais rápida.
O desenvolvimento de estudo posteriores ainda são necessários para
uma maior coleta de informações relacionada ao surgimento dos sintomas
visuais de deficiência de nutrientes. A elaboração de um manual ilustrando o
surgimento dos distúrbios fisiológicos causados pela omissão de nutrientes,
nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura irão contribuir fortemente
para o desenvolvimento da cultura do morangueiro sob condições de manejo
hidropônico.
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