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(William Shakespeare) 

 



 

 

RESUMO 

 

 

A introdução da cultura do morango no Brasil veio sendo desenvolvida e 

monitorada por etapas, de início em pequenas propriedades; atualmente como 

fonte de renda para muitos pequenos produtores, incluindo novas técnicas de 

cultivo, com a modernidade de produzir no substrato fora do solo com qualidade 

e quantidade. Nesta pesquisa de extensão o objetivo foi acompanhar e recuperar 

o cultivo semi-hidropônico na propriedade do Sr. João Carlos Riva que conta 

com 15 mil pés de morango. De princípio tínhamos um desequilíbrio nutricional, 

sendo tratado com a nutrição correta via irrigação de gotejamento eliminando por 

completo o estresse hídrico. Apurando a melhora semanal da colheita, pode se 

perceber como valeu a pena todo este acompanhamento. Atualmente temos 

uma produção de qualidade superior e volume colhido para cobrir todo 

investimento com lucro para o produtor. 

 
 
Palavras chaves: Produção de Morango; Irrigação; Fora do solo. 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The introduction of culture of Strawberry in Brazil came from being developed 

and monitored by steps, beginning in small properties; currently as a source of 

income for many small producers, including new techniques of cultivation, with 

the modernity of produce in the substrate out of the soil with quality and quantity. 

In this research, the objective was to monitor extension and retrieve the semi-

hydroponic growing on the property of Mr. João Carlos Riva with 15000 feet. In 

principle, we had a nutritional imbalance, being treated with correct nutrition via 

drip irrigation by eliminating the water stress. With the improvement of collection, 

weekly can figure out how it was worth all this. We currently have a top quality 

production and volume harvested to cover all investment at a profit to the 

producer. 

 

 

Key words: Strawberry Production; Irrigation; Out of the soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O morango cultivado atualmente Fragaria x ananassa originou-se na 

Europa, da hibridização entre as espécies americanas F. chiloensis Mill. e F. 

virginiana Duch. Os primeiros cultivos do morango no Brasil eram realizados 

somente a céu aberto, em canteiros no solo, cobertos com casca de arroz e 

irrigação por aspersão. Atualmente, com a adoção de novas tecnologias, cultiva-

se está hortaliça sob o sistema hidropônico, onde é possível manejar as variáveis 

climáticas do ambiente que envolvem a produção vegetal, adequando-as para 

um maior crescimento e desenvolvimento das plantas. 

No Brasil, a cultura do morango exerce uma grande influência na 

economia e na mesa dos Brasileiros. Além de estar presente em vária regiões, 

se destacando em pequenas propriedades, a cultura de morango é responsável 

em gerar inúmeros empregos e renda para as comunidades envolvidas. É 

fundamental avaliar a eficiência econômica e a viabilidade financeira da 

exploração. 

O sistema de cultivo semi-hidropônico, é recente, tendo avançando 

consideravelmente nos últimos anos, o mesmo exige um conhecimento técnico. 

A migração do cultivo em solo para sistemas em substrato é motivada pela 

necessidade de redução do uso indiscriminado de agroquímicos. Avaliando a 

dificuldade em manejar a cultura rente ao solo, principalmente por estarem 

expostas a algumas doenças, exemplo fusarium.spp. Nesse novo sistema de 

cultivo conseguimos reduzir a mão de obra por facilitar o manejo. 

O cultivo de morangos em semi-hidropônico de forma suspensa tem 

conquistado muitos adeptos. A preferência é justificada pela melhor utilização do 

espaço na pequena propriedade com bons resultados econômicos, adaptação à 

realidade da mão-de-obra disponível na propriedade, produção em períodos 

diferenciados das épocas tradicionais e, sobretudo, pela oportunidade de 

produzir alimentos de maior qualidade com menor risco de contaminação,  a 

qualidade dessa hortaliça, a facilidade de cultivo sem problemas ergométricos 

para o produtor rural, e a possibilidade de produzir ano todo são alguns dos 

fatores que fazem com que aumentem a procura do cultivo de semi-hidropônico. 

O substrato deve proporcionar ao sistema radicular da planta, quantidades 

adequadas de ar e água, ser livre de organismos patogênicos, possuir fácil 



12 

 

manejo, ter durabilidade e elevada disponibilidade dos materiais que o 

compõem, assim, dispor de um preço acessível aos produtores. 

Após realizar algumas visitas a propriedade identificou-se juntamente com 

a empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(Epagri) possíveis problemas que estariam comprometendo a produtividade da 

cultura. Com base nas análises realizadas elaborou-se um projeto com objetivo 

de recuperar e aumentar a produtividade da cultura dentro do sistema semi-

hidropônico. 

O respectivo trabalho foi realizado no município de Caçador - SC na 

comunidade da Linha Santana, propriedade do Sr João Carlos Riva. Que 

atualmente vem utilizando o sistema de cultivo em substrato, os mesmos são 

umedecidos por meio de um sistema de irrigação, que distribui uma solução 

nutritiva equilibrada, com o intuito de manter as plantas saudáveis, aumentando 

assim a produção e consequentemente a qualidade dos frutos. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Um dos grandes gargalos para o desenvolvimento da cultura do morango 

se resume a falta de informação e assistência técnica especializada. O que deixa 

o produtor a mercê da sua própria sorte. 

Os principais inconvenientes na produção identificados foram falta de 

luminosidade, e desequilíbrio em relação a quantidade de água, solução nutritiva 

aplicada via ferti-irrigação, o que acarretou a um stress contínuo. Esta falta de 

luminosidade precedeu-se por conta da poeira que com o passar dos dias foi 

acumulando na plasticultura que cobre a estufa, diminuindo a capacidade das 

plantas de fazer fotossíntese. 

 Observou-se que o sistema de irrigação que vinha sendo utilizado, não 

permitia contabilizar a quantidade de água e solução nutritiva por planta, pois o 

mesmo sistema era por ejeção, ou seja, a solução era misturada em uma caixa 

de 500 litros de água e depois injetado a uma corrente de água, o que causava 

um desequilíbrio nutricional e hídrico as plantas, pois não permitia medir a 

quantidade de nutrientes e água que cada planta estava recebendo diariamente.  

 

 1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Grandes avanços de estudos e resultados no cultivo de morango têm 

melhorado muito a produtividade e o alto valor agregado, na nova modalidade 

de culturas semi-Hibridopônico de morango, motivando muitos agricultores a 

investirem nesta forma de cultivo. Este novo sistema de cultivo semi-hidropônico 

foi com base nos problemas identificados nesta propriedade (objeto de 

pesquisa), onde se estabeleceu um programa de recuperação.  

A assistência técnica é de suma importância para um bom desempenho 

da agricultura, como também uma ferramenta indispensável, para a 

maximização da produção, melhor aproveitamento das fontes disponíveis e, 

principalmente, no caráter ambiental, a fim de proteger o ambiente e tornar as 

práticas sustentáveis 
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 Este estudo se justifica pela falta de conhecimento tanto dos técnicos 

como dos agricultores no mane da fertirrigação possibilitando assim, uma 

melhoria do rendimento dos cultivos e evitando a expansão da agricultura em 

áreas ainda preservadas para a produção de fibras e alimentos para a 

população. A irrigação e fertirrigação em determinadas áreas poderia suprir esta 

necessidade ao transformar áreas pouco produtivas em áreas mais rentáveis, 

elevando seu rendimento com o mínimo de impactos no ambiente. 

 O trabalho está sendo monitorado e ao Identificar alguma complicação 

na planta, busca-se solucionar eventuais problemas. Juntamente com o auxílio 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina –

Epagri. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Será relatado as principais atividades executadas durante o período de 

estágio, sendo elas de caráter técnico produtivo, onde buscou-se apresentar a 

recuperação e a produção de morangos do cultivo em substrato, uma tecnologia 

de produção recentemente adotada.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Recuperar a produção do morango, utilizando o sistema semi-

hidropônico, controle de luminosidade e o sistema de irrigação usando 

substratos e a solução química nutritiva; visando aumentar a rentabilidade e 

reduzir custos de produção, elevando o ponto de vista social e ambiental. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ORIGEM DO MORANGO 

 

Desenvolveu-se com a nossa civilização e foi introduzida com a chegada 

dos europeus em terras americanas. O morangueiro existia de forma silvestre, 

tanto na Europa quanto nas Américas, sendo que diversas variedades ocupavam 

extensas áreas nesses continentes. 

Atualmente o morango cultivado é Fragaria x ananassa que teve 
origem na Europa, entre a miscigenação das espécies americanas F. 
chiloensis Mill. e F.  virginiana Duch. Esta cruza entre duas espécies 
não ocorreu nas Américas em virtude do isolamento geográfico, mas 
se deu na França por volta de 1750, pois essas espécies eram 
cultivadas lado a lado. (VAUGHAN GEISSLER, 1997, apud VIGNOLO 
et al, 2016, p 37).  

 
No campo pelo menos três sistemas diferenciados de produção de 

morangos, o chamado sistema convencional, o sistema de produção fora do solo 

e o sistema orgânico. 

 

3.2 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO MORANGUEIRO  

 

O morango apresenta uma grande importância econômica em nossa 

região, tanto social como culinária, a cultura proporciona um elevado rendimento 

por área implantada, porem demanda de muita mão-de-obra.  

O Estado de Santa Catarina também figura entre os principais 
produtores de morango. A produção obtida em 2010 foi de 2 mil 
toneladas, numa área de 100 ha, onde foram envolvidos 300 
produtores, distribuídos por todo o estado: em pequenas áreas no 
norte, em torno de 2.000 m2; e em áreas maiores no sul, que chegam 
a 5 ha, exploradas por imigrantes gaúchos. Os principais municípios 
produtores são: Caçador, Urussanga, Itajaí, Rio do Sul, Florianópolis e 
Tubarão (MADAIL, 2016, p 20). 
 
 

Por amadurarem precocemente após a colheita e serem sensíveis ao 

ataque de patógenos causadores da podridão, principalmente Botrytis cinérea, 

requer maior cuidado ao transportar.   
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3.3 CULTIVO DO SOLO 

 

O sistema de cultivo do morangueiro, tradicionalmente produzido no 

campo vem sendo modificado, passando a ser produzido também em ambiente 

protegido. “Nesse sistema o morangueiro e cultivado em túneis baixos ou altos 

podendo ser conhecido também como estufas plásticas. A escolha vai depender 

da necessidade do agricultor e das exigências para atender o mercado 

pretendido “ (PICOLOTTO et al,2016, p 203). 

Os materiais utilizados para cobertura do solo na cultura do morangueiro 

podem ser de origem vegetal ou sintética (como os filmes de polietileno), em 

contrapartida hoje sendo substituídos pelo tecido não tecido (TNT), acícula de 

pínus e maravalha (fita de madeira picada).  

A maioria dos agricultores preferem túneis baixos para a cultura do 

morango, principalmente por conta do menor custo e a possibilidade de 

mudanças das áreas de cultivo.  

 

A agricultura sempre foi objeto das observações atentas de quem 
procurava melhorar as praticas correntes. Isso implicou num processo 
Histórico de acumulo de conhecimentos, em que a tecnologia agrícola 
evoluiu, tentando diminuir as restrições ambientais ( 
AQUINO,2005,p.175). 
 

As vantagens dos túneis em comparação com o cultivo sem proteção são: 

antecipação da colheita, maior produção, melhor qualidade das frutas, a eficiente 

proteção contra os fenômenos climáticos, queda acentuada da temperatura 

durante a noite e proteção do solo contra a lixiviação. Podendo ter desvantagens, 

como por exemplo: o elevado custo do plástico e o aumento da mão de obra 

ocupada com o manejo constante dos túneis. 

 

3.4 CULTIVO SEMI-HIDROPÔNICO 

 

Sistema Semi-Hidropônico ou Hidroponia é um conjunto de técnicas de 

cultivo sem uso do solo, de forma que os nutrientes minerais essenciais são 

fornecidos às plantas através de uma solução nutritiva balanceada para atender 

as necessidades das plantas. É excluído todos os componentes do solo, que 
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serão substituídos por uma solução nutritiva denominada nutriculture. Vêm 

ocorrendo o crescimento dos cultivos sem solo relacionados com a aplicação de 

plásticos na agricultura. 

Por se tratar de sistema um tanto recente, muitas janelas de conhecimento 

técnico ainda precisam ser preenchidas, principalmente em relação à nutrição 

das plantas. Isso tem determinado parte dos agricultores, práticas de 

fertirrigação com pouca noção técnica, o que na maioria das vezes causa o 

insucesso do cultivo. Em países como Holanda, Israel e Espanha há décadas, o 

cultivo sem solo vem sendo aplicado e o fundamento da nutrição de plantas 

nesse sistema já está bem consistente e propagado, principalmente por 

possibilitar que os pequenos produtores possam otimizar o espaço, além do 

manejo da cultura ser realizado em pé, mantendo a postura adequada.   

No Brasil, o cultivo sem solo de hortaliças ocorre, na grande maioria das 

vezes, em substratos orgânicos naturais com livre drenagem. O substrato deve 

ser escolhido de acordo principalmente da oferta de matéria prima e o custo. É 

ideal que o substrato possua uma porosidade total e eficiência de aeração, a 

água deverá ser facilmente disponível. Entretanto, destacamos que qualquer 

substrato, que possua características físicas e químicas cabíveis, e que não 

contenha pragas, plantas daninhas, fitopatógenos e compostos fitotóxicos, pode 

ser utilizado no cultivo de hortaliças, desde que haja o manejo correto; esse 

manejo consiste em adequar a nutrição e a irrigação da cultura às características 

físicas e químicas do substrato.  

Na formulação das soluções nutritivas para os cultivos sem solo, levamos 

em conta três aspectos: a concentração de cada íon, o pH da solução nutritiva e 

a concentração iônica total estimada pela condutividade; existem várias 

recomendações de soluções nutritivas para as mais diversas culturas oleícolas. 

As soluções nutritivas podem ser preparadas através de fertilizantes minerais 

simples, particularmente para hidropônica. O custo/ benefício da compra de 

soluções estoques deve ser avaliado, geralmente os preços dos nutrientes por 

quilograma é maior, comparado ao preparo com os fertilizantes minerais.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

O trabalho foi desenvolvido através da empresa AGROTERRA, 

juntamente com a EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina), no município de Caçador - SC em 2018 na comunidade 

linha Santana propriedade familiar do Sr João Carlos Riva e Sra Mariza Lyra 

Riva, conforme a figura 1. 

 

Figura 1: Propriedade Sr. João Carlos Riva e Sra Mariza Lyra Riva 

                                     
Fonte: GOOGLE EARTH PROPRIEDADE, 2018. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA   

  

A Propriedade do senhor João Carlos Ribas, possui aproximadamente 24 

ha, sendo que a principal atividade relacionada ao cultivo de morangos no 

sistema semi hidropônico, são cultivadas as determinadas variedades de 

morango, sendo elas San Andreas, Albion e Camarosa no total são 15.000 

plantas divididas em 9.000 plantas da variedade San Andreas, 5.000 plantas da 

variedade Albion e 1.000 plantas da variedade Camarosa, as cultivares foram 

implantadas, sobre eslebes com substratos Tecnomax® produzidos com 

matérias orgânicas (vegetais) compostadas e esterilizadas, turfa e vermiculite. 

Isento de patógenos, inços, nematóides e resíduos tóxicos. Em três estufas de 
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07metros de largura por 50 metros de comprimento com bancadas de altura de 

1,20 m, seguindo a orientação Leste-Oeste. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Ao realizarmos algumas visitas na propriedade do Sr João Carlos Riva, 

observamos possíveis disfunções com relação a nutrição, sistema de irrigação e 

luminosidade da área, iniciando-se os trabalhos de extensão foram coletadas 

algumas folhas das plantas, para então realizar uma análise foliar e identificar 

uma possível hipótese de desequilíbrio nutricional, segundo os resultados 

obtidos nessa análise (Figura 2). 

 

Figura 2: Analise na propriedade 

  
Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), 2018. 

  

Então foi realizado uma análise na água utilizada para o sistema de 

irrigação, que apresentou um ótimo resultado com relação principalmente ao pH 

que se apresentava entre 6,5 e 7,0. O sistema de irrigação não estava totalmente 

adequado ao sistema de cultivo semi-hidropônico, o que impossibilitava que 

fosse contabilizada a quantidade de água e nutrientes fornecida diretamente 

para as plantas, o sistema utilizado até o momento adotava de uma caixa de 

água de 500 litros aonde eram preparadas as soluções nutritivas, e em seguida 

eram injetadas por aproximadamente 10 minutos sem medir a condutividade 

elétrica, a uma lâmina de água que vinha por meio de um cano de 6 polegadas 

e diretamente estava ligado as mangueiras de gotejo utilizadas no sistema, 

dessa forma as plantas não recebiam a quantidade adequada de água, e 
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consequentemente de nutrientes o que resultou em um stress hídrico e 

nutricional às plantas. (Figura 3)  

 

Figura 3: Estresse inicial da planta

 

Fonte: Autor, 2018. 
 

Com o passar dos anos os plásticos utilizados na estufa estavam cobertos 

por uma pequena camada de poeira o que impedia parcialmente a passagem de 

luz e reduzia a capacidade fotossintética das plantas. Outro fator foi a utilização 

inadequada de fertilizantes o que aumentava o custo de produção. As análises 

de dados coletados no campo iniciamos o trabalho dirigido a recuperação das 

plantas, com base principalmente na nutrição e luminosidade das estufas, 

relativamente aplicando um sistema de irrigação que possibilite medir a 

condutividade elétrica, aplicando de forma uniforme e segura a solução nutritiva 

as plantas. 

Um dos fatores obrigatórios é a aquisição de filme de polietileno de 
baixa densidade, aditivado com produto antiUV, o que garante maior 
vida útil ao material que fica exposto ao sol. A estrutura deve ser 
construída o mais próximo da direção norte-sul para região de 
Pelotas/RS, buscando uma melhor distribuição de luz para as plantas. 
A estrutura deve ser construída no sentido da direção dos ventos 
predominantes e não na direção perpendicular ao mesmo 
(BORTOLOZZO et al., 2007, p 15). 
 

Os materiais utilizados foram: uma caixa de água de 1000 litros para 

realizar o preparo da solução nutritiva; uma bomba elétrica de 1CV para conduzir 

com pressão a água juntamente com a solução nutritiva de forma uniforme até 

as plantas; um filtro para gotejamento que diminui os indicies de entupimento 

dos tubos gotejadores que possuem um espaçamento de 10 cm, três registros 

que dividem a aplicação por setores aumentando a eficiência da fertirrigação; um 
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condutivímetro para medir a condutividade elétrica da solução evitando a 

salinização, e controlando a quantidade de nutrientes que estão sendo 

aproveitados pelas plantas. 

O momento de fertirrigação pode ser determinado de várias formas. 
Citam-se, como as principais, as fertirrigações em intervalos 
programáveis, fertirrigações baseadas na radiação solar ou na 
demanda de água (bandeja de demanda) e fertirrigações alicerçadas 
na mensuração da drenagem. Em geral, no Brasil, costuma-se utilizar 
o método de irrigação em intervalos programáveis (WAMSER, 
2016/2017, p19). 
 

Na solução nutritiva foram utilizados 150 gramas de MAP 12% de N 

(nitrogênio) e 60% P2O5 (fósforo), 270 gramas de Nitrato de Cálcio 15% N 

(nitrogênio) 19% Ca (cálcio), 75 gramas de MKP 52% P2O5 (fósforo) 34% K2O 

150 gramas de sulfato de Magnésio, e 400 gramas de NPK 04-08-42 esta mistura 

para 1.000 litros de água. A quantidade de água, com solução nutritiva por planta 

diariamente deve ser de aproximadamente 250 ml, o que resulta em 3.750 litros 

de solução que são preparados todos os dias. 

 
    
Figura 4: Sistema de Irrigação Utilizado antes. 

 
Fonte: Autor, 2018 
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Figura 5: Novo Sistema de Irrigação

Fonte: Autor,2018. 

 

O manejo fitossanitário continuou sendo o mesmo, pois as plantas não 

apresentavam sintomas e nem sinais de possíveis patógenos causadores de 

doenças, sendo assim não houve necessidade na alteração desse manejo, o 

controle de insetos como tripés, pulgões e os ácaros, também não sofreu 

nenhuma alteração pois o manejo vinha sendo realizado de forma que a planta 

não estava sofrendo nenhum dano econômico por conta disso. As aplicações de 

fertilizantes foliares também continuaram sendo realizadas sem nenhuma 

alteração, sendo assim só ouve mudança no manejo da água via irrigação, e 

alteração nas doses de fertilizantes para o preparo da solução nutritiva. 
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6. ANALISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

A condutividade elétrica possui grande papel com relação ao sistema de 

cultivo semi-hidropônico; de acordo com a condutividade elétrica podemos 

reduzir a aplicação de solução nutritiva as plantas, quando por exemplo se o 

valor medido no preparo da solução na caixa de 1.000 litros estiver 1,3 dS/m e 

ao medir a condutividade através dos extratores de solução obtivemos 1,2 dS/m 

isso é um indicativo que as plantas não estão absorvendo os nutrientes, 

suspendendo o uso da fertirrigação por até dois dias, somente a água deverá 

ser fornecida as plantas, voltamos a preparar a solução medindo a condutividade 

no preparo. 

A aplicação se valor ainda estiver próximo deverá ser alterado a 

quantidade de nutrientes no preparo da solução; pois a planta está necessitando 

de uma nutrição diferente, durante o trabalho não houve necessidade de alterar 

a nutrição, de acordo com a condutividade não foi necessário por nenhuma das 

vezes alterar a quantidade de mistura dos fertilizantes no preparo da solução. 

Resultando posteriormente em plantas saudáveis produzindo uma excelente 

qualidade nos frutos, conforme imagens abaixo.  

 

Figura 6: Lona filme sendo limpa.

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura7: Lona Parcialmente limpa.

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 8: Apresentando melhoras.

 

Fonte: Autor, 2018 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através das mudanças que foram realizadas no sistema de irrigação e 

solução nutricional das plantas, as modificações foram as seguintes: frutos 

uniformes que não apresentaram deformação em seu formatos e coloração mais 

intensa, brilho natural, folhas sem lesões nas bordas e mais verdes.  Dentro da 

irrigação a resposta encontrada foi o gotejamento de 250 ml/dia por planta 

composta de uma solução apresentada na tabela 1. 

Fonte: Autor, 2018. 

A manutenção da lavoura inicial foi uma limpeza das folhas, retirada dos 

estolões e a continuidade se deu com o programa nutricional com as devidas 

modificações; e a produtividade da colheita foi bem acima da média anterior 

conforme mostra a tabela 2. 

Tabela  1: Solução Nutritiva / Custos 

Produto Grs R$ Unitário R$ Total 

MAP 150 0,71 119,00 

N. Cálcio 270 0,61 57,00 

Magnésio 150 0,58 97,00 

F. 04-08-42 400 2,24 140,00 

MKP 75 0,24 80,00 

Fitovida 20 1,14 285,00 

Total Geral                                                                                    778,00 

Custo por aplicação / 1000 litros                                                      5,52 

Custo solução nutritivo diário                                                         22,08 
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Tabela 2- Comparativos de produção. 

Produção da atual colheita após início do trabalho 

Período Colheita 

24/08  a 30/08  51 kg 

01/09  a 08/09  70 kg 

09/09 a 16/09 85 kg 

17/09 a 23/09 90 kg 

24/09 a 30/09  96 kg 

01/10 a 07/10 112 kg 

08/10 a 13/10 182 kg 

Fonte: Autor, 2018. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo realizado através do trabalho de extensão e revisão 

bibliográfica descreve bem a viabilidade técnica juntamente com a produção do 

morango fora do solo cultivado em substrato. A partir de certas modificações 

técnicas foi possível observar uma produção em quantidade e qualidade; 

produzindo de forma técnica e econômica, garantindo ao consumidor final uma 

segurança de estar consumindo um alimento produzido com sustentabilidade. 

A parte mais especial deste trabalho foi observar a recuperação de um 

sistema de produção na cultura do morango, que vinha apresentando vários 

sintomas de stress por conta de diversos fatores sendo eles desiquilíbrio 

nutricional, hídrico e falta de luminosidade solucionando cada um. 

O conjunto destes resultados obtidos permite que mais produtores de 

morangos venham adotar esta nova técnica recente de cultivar fora do solo e a 

partir de então aumentar a produtividade e os lucros advindos. 
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