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Resumo 

A produção de morangos requer variedades de alta qualidade que possam 

satisfazer as perspetivas dos consumidores, relativamente a textura, sabor, cor e à sua 

conservação após a colheita. O estudo apresentado foi realizado para a empresa Frulact 

e avalia o efeito da aplicação de cálcio e de bio-estimulante comercial à base de extrato 

de algas a morangueiros em sistema semi-hidropónico. Esta empresa transforma os 

frutos em preparados que alcançam a textura, sabor e cor desejada pelos clientes. 

Foram selecionadas e fornecidas pela empresa duas cultivares não remontantes, 

cultivar X e Camarosa e uma cultivar remontante, a Y, plantadas em sistema semi-

hidropónico com calhas suspensas no ar e fertilizadas com sistema de fertirrega. O 

nome das cultivares X e Y foi codificado a pedido da empresa Frulact. Os morangueiros 

das três variedades foram submetidos a cinco tratamentos: controlo (aplicado pelo 

produtor), os tratamentos 2 e 3 que consistem na aplicação de um reforço de duas doses 

de nitrato de cálcio, 5 e 10 kg por hectare, respetivamente, e os tratamentos 4 e 5 

consistem na aplicação de bio-estimulante, 1,5 L/ha quinzenal e 4,5 L/ha mensalmente, 

respetivamente. Paralelamente, no solo e em sacos contendo substrato, as variedades 

X e Y foram sujeitas aos tratamentos controlo e tratamento 2 (5kg de nitrato de 

cálcio/ha). Ao longo do ciclo cultural efetuou-se a contagem de número de flores e 

morangos e de parâmetros de qualidade dos pseudo-frutos como pH, dureza, teor em 

sólidos solúveis e parâmetros cromáticos. A cultivar e data de amostragem tiveram 

efeitos significativos (p value <0,05) para a maioria dos parâmetros analisados. A 

cultivar X foi a mais produtiva, pH e teor em sólidos solúveis mais elevados e dureza 

significativamente mais baixa que das outras cultivares. A cultivar Y possuiu maior 

dureza de frutos. A cultivar Camarosa apresentou valores intermédios nos parâmetros 

físico-químicos entre as outras cultivares e menor produção. O efeito do tratamento nem 

sempre foi significativo. Na produção, o controlo atingiu maiores valores e a nível do teor 

em sólidos solúveis e dureza o tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio semanalmente) 

tende a ser mais interessante, o que se confirmou em análise sensorial. Em termos 

industriais, a opção pela variedade X e Y, sujeitas ao tratamento 3, garantem maior 

quantidade de produção e mais qualidade. 

Palavras-Chave: morango, bio-estimulante, cálcio, variedades, produção, qualidade. 
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Abstract 

The strawberry production requires high quality varieties to satisfy the consumer’s 

perspective on the texture, flavor, color and the preservation of their characteristics after 

harvest. The present study was carried in the Frulact company and evaluates the effect 

of calcium and commercial biostimulant based on algae extract application to 

strawberries in a semi-hydroponic system. This company transforms the fruits into 

preparations that achieve the texture, flavor and color desired by the customers. In one 

trial, two non-remanent cultivars of strawberry, cultivar X and Camarosa, and one 

remanent cultivar, Y, were installed in a semi-hydroponic system with gutters suspended 

in the air and fertilized with a fertirrigation system. The name of cultivars X and Y was 

codified by request of Frulact. To the strawberries of the three varieties, five treatments 

were submitted: control (applied by the producer), treatment 2 and 3 consisting of the 

application of a reinforcement of two doses of calcium nitrate, 5 and 10 kg per hectare 

respectively and treatment 4 and 5 which consist of applying an extra dose of 

biostimulant, 1.5 L/ha biweekly and 4.5 L/ha monthly, respectively. At the same time two 

trials were developed, one in the soil and one in sacks containing substrate where the X 

and Y varieties were exposed to the control and treatment 2 (5kg of calcium nitrate / ha). 

Throughout the cultural cycle, productivity measurements were performed, such as 

counting the number of flowers and strawberries and their quality parameters such as 

pH, hardness, soluble solids content and color parameters. The cultivar and date of 

sampling had significant effects (p value <0.05) for most of the analyzed parameters. 

The cultivar X was the most productive, pH and solids content higher and hardness 

significantly lower than the other cultivars. Y cultivar had higher fruit hardness. The 

Camarosa cultivar presented intermediate values in the physical-chemical parameters 

among the other cultivars and less production. The treatment effect was not always 

significant. In the production, the control reached higher values and in the level of soluble 

solids content and hardness the treatment 3 (10 kg of calcium nitrate weekly) tends to 

be more interesting, which is confirmed in sensorial analysis. In industrial terms, the 

option for the X and Y varieties, subject to treatment 3, guarantee higher production and 

higher quality. 
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1. Introdução 

 O morango representa mais de 40% da quantidade total de frutos comprados 

pela empresa Frulact. A procura do consumidor por produtos naturais reforça a 

necessidade da qualidade dos frutos ser “construída” no campo e preservada até ao seu 

consumo final. A indústria alimentar prefere elevado teor em sólidos solúveis nos 

morangos, para aumento de doçura, tornando os produtos mais saborosos e do agrado 

do consumidor, sem adição elevada de açúcares na transformação. Os frutos devem 

ser firmes, pois a uma maior firmeza está associada a manutenção da forma, uma maior 

perceção de fruta pelo consumidor e a redução de perdas causadas por podridões. A 

cor é essencial no morango, uma vez que melhora a sua apresentação, seja no fruto 

em fresco ou em preparados, tendo por base a intensidade e tonalidade associada a 

cada cultivar.  

 Com o objetivo de melhorar a qualidade do morango rececionado pela indústria 

deu-se início a um estudo com três variedades, cultivadas em sistema NGS (semi-

hidropónico com calhas) e sujeitas à aplicação de duas doses de nitrato de cálcio, 5 e 

10 kg por hectare, e duas doses de bio-estimulante, à base de extrato de algas, 

Ascophyllum nodosum, de 1,5 L/ha quinzenalmente e 4,5 L/ha mensalmente. A 

aplicação de cálcio fez-se pela sua influência na estabilidade e integridade da parede 

celular, podendo aumentar a firmeza dos morangos. O bio-estimulante é referido em 

vários estudos como um promotor do teor em sólidos solúveis e firmeza e é uma 

alternativa natural aos fertilizantes de síntese que deixam resíduos químicos nos frutos, 

suscetíveis de afetar a saúde e o meio ambiente, funcionando como poluentes. Aliado 

a isto, instalaram-se morangueiros em sacos colocados diretamente sobre o solo, para 

comparar a carga microbiológica entre esses e os morangueiros instalados em calhas 

suspensas, a pedido da empresa de transformação Frulact.  

 Os morangueiros foram acompanhados desde Novembro de 2015 a Julho de 

2016, fazendo-se os registos de número de flores e morangos, e ao longo do período 

produtivo efetuaram-se análises físico-químicas dos pseudo-frutos como pH, teor em 

sólidos solúveis, dureza (N) e cor. Realizaram-se preparados para simular a integridade 

de pedaços em iogurtes ou gelados nas três variedades e cinco tratamentos.  
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2. Cultura do morangueiro 

2.1. Introdução ao morangueiro 

 O Morango é o pseudo-fruto produzido pelo morangueiro (Fragaria x ananassa 

Duch), pertencente à família Rosaceae. O morangueiro é uma planta herbácea perene, 

na qual a parte comestível é constituída por um recetáculo carnudo com um múltiplo 

agregado de aquénios (Grau, 1986; Poças, 2001). A produção mundial tem apresentado 

tendência para aumento gradual desde 1961 até 2013, segundo a FAO (2016). Os 

Estados Unidos da América são o líder mundial, tanto a nível da produção para consumo 

do morango em fresco como a nível de produção de morango para fim industrial, 

seguindo-se o continente Europeu e o Asiático (FAO, 2016). Na Europa os principais 

produtores são Espanha, Itália e Polónia (FAO, 2016). Em Portugal, a cultura de 

morango ocupa aproximadamente 550 hectares e atinge uma produção anual superior 

a 12 mil toneladas (FAO, 2016), apresentando no entanto, balança comercial deficitária. 

 As plantas de morangueiro distinguem-se entre plantas não remontantes, que 

apenas produzem frutos uma vez por ano, ou remontantes produzindo frutos mais do 

que uma vez por ano. Assim, surgem várias cultivares que permitem ao produtor optar 

por aquelas que apresentam as características mais vantajosas e satisfaçam os 

objetivos em vista: consumo em fresco ou transformação. Ambas as categorias são 

comercializadas em Portugal, como por exemplo as cultivares remontantes San 

Andreas, Sabrina, Portola, Irvina, Diamante, Aroma e Seascape e as não remontantes 

como Senga Sengana, Camarosa, Chandler, Candonga e Ventana (OMAIA, 2011). 

 A utilização do morango é comum na dieta mediterrânica, devido ao seu aspeto 

e às características organoléticas e nutricionais. O morango é um fruto doce, mas 

contém apenas 32 kcal por cada 100 g de parte edível (Almeida, 2006), e fornece mais 

de 10% da dose diária recomendada (VRN) de manganês (19% VRN), vitamina C (74% 

VRN), vitamina B9 (12% VRN), sendo também uma fonte de fibra (2g/100g) e 

compostos fitoquímicos como antocianinas e proantocianidinas (Bordonaba, 2010; 

Hossain et al., 2015; USDA Food Composition Databases). Detém propriedades 

antioxidantes, anticancerígenas, anti-inflamatórias e anti-neurodegenerativas 

beneficiando a saúde do consumidor (Giampieri et al., 2011). No entanto, o pseudo-fruto 

é bastante perecível (Nunes, 2008), pois as suas características deterioram-se 

rapidamente após a colheita.  

 A elevada procura e a exigência de qualidade dos morangos por parte do 

consumidor e da indústria alimentar tem levado os produtores a inovar os sistemas de 

cultivo. A Europa é pioneira na produção de morango em sistema semi-hidropónico, com 

calhas suspensas no ar, sendo que Holanda, França e Inglaterra são os principais 
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produtores neste sistema (CIDES, 2000). No mundo, inclusive em Portugal, a cultura 

em sistema de hidroponia tem vindo a aumentar por permitir boas produtividades e 

uniformidade dos frutos, a par da redução do consumo de água e nutrientes (OMAIA, 

2011). Para além disso, o esgotamento massivo do mesmo tipo de nutrientes no 

substrato, bem como o aparecimento de maior número de doenças e pragas, têm levado 

à necessidade de optar por substrato e pela colocação de plantas suspensas no ar, 

diminuindo a mão-de-obra que é despendida no solo, facilitando o trabalho e 

aumentando o rendimento da colheita e do trabalhador (Ancay e Fremin, 2010).  

 Aliado a sistemas inovadores de cultivo, surgem os reguladores de crescimento, 

como bio-estimulantes (Roussos et al., 2009) e a aplicação de nutrientes, como nitrato 

de cálcio, em situações de carência na planta. Os bio-estimulantes à base de extratos 

de algas marinhas surgem na agricultura como oportunidades para o incremento 

produtivo e qualitativo (Sangha et al., 2014). O cálcio desempenha um papel importante 

na conservação das características dos morangos, porque promove a estabilidade e 

integridade da parede celular (Lima e Silva, 2013). O uso de substratos como fibra de 

coco, turfa, lã de rocha e outros surgiram também para permitir que os produtores 

possam cultivar em regiões onde o solo não é adequado (Mann, 2014).  

 Contudo, a sobrevivência e rentabilidade da cultura não dependem 

exclusivamente do sistema de produção e das variedades utilizadas, a exposição a 

agentes bióticos e abióticos adversos podem levar a perdas elevadas de produção. 

Produzir morangos exige um acompanhamento desde a escolha das variedades e 

plantas no viveiro até à chegada de morangos ao consumidor, de forma a maximizar a 

sua qualidade. Portugal apresenta condições meteorológicas que permitem uma 

produção antecipada, garantindo o escoamento dos morangos para países Nórdicos. 

Justifica-se, no entanto, mais investigação na produção de morango, de forma a marcar 

a diferença na qualidade dos nossos morangos para com os dos países concorrentes, 

bem como ajustar a seleção de cultivares em função dos clientes.  

 

2.2. Enquadramento taxonómico 

 O morangueiro pertence à família Rosaceae, ao género Fragaria e à espécie 

Fragaria x ananassa Duch (Robertson, 2012). É um híbrido interespecífico resultante do 

cruzamento das espécies F.chiloensis e F.virginiana. (Timm et al., 2009).  

 

 

 



 
 

4 
 

2.3. Morfologia 

 O morangueiro é uma planta herbácea perene formada por raízes, coroa, folhas, 

inflorescências, estolhos e frutos (Milán, 2014). O sistema radicular é fasciculado e 

superficial (Almeida, 2006). As raízes primárias penetram no solo a maior profundidade 

e são responsáveis pelo armazenamento de reservas, acumuladas sob a forma de 

amido, e absorção de água e nutrientes (Almeida, 2006); À medida que o caule se 

desenvolve fora do solo e emite rebentos, a parte mais profunda do rizoma lignifica-se 

e necrosa-se, com a morte consequente das raízes nele inseridas. As raízes 

secundárias do morangueiro tendem a subir ao nível dos gomos apicais (Grau, 1979) 

com as raízes ativas na parte superficial do rizoma, a mais vital, onde se elaboram os 

alimentos para os gomos (Pires et al., 2000)  

 O morangueiro apresenta coroa, um caule curto aéreo, estolhoso, com formato 

cilíndrico e que forma o eixo da planta, do qual emergem as folhas trifoliadas (Mexia et 

al., 2005). A folha é constituída por um pecíolo longo e três folíolos dentados, apresenta 

coloração verde e grande número de estomas que tornam o morangueiro mais sensível 

à escassez de água, à baixa humidade relativa do ar e a altas temperaturas (Timm et 

al., 2009). As inflorescências são pentâmeras, hermafroditas, do tipo cimeira, em que a 

flor que se encontra no eixo terminal é a primeira a abrir, enquanto os botões laterais 

abrem consecutivamente (Milán, 2014) acompanhando o desenvolvimento da floração 

(Mexia et al., 2005). Os estolhos são rebentos laterais com dois entrenós longos que ao 

encontrarem solo desenvolvem novos morangueiros (Casabosch, 2013). A fecundação 

é feita através do pólen da mesma flor, de flores da mesma planta ou de plantas 

diferentes. Como resultado da fecundação desenvolve-se um pseudofruto constituído 

por um recetáculo carnudo onde se dispõem os aquénios. Para facilidade de linguagem 

ao longo do texto o pseudofruto é designado por fruto. Os aquénios são sementes de 

consistência rija (figura 1) apoiados no recetáculo carnudo que aumenta de volume e ao 

ganhar coloração vermelha designa-se de morango (Timm et al., 2009). 

 

 

 

 

 

  Figura 1 - Morfologia do morango (Fragaria x ananassa) (Fonte: Niewczas®) 
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2.4.  Fisiologia do crescimento e desenvolvimento 

 O ciclo produtivo do morangueiro apresenta período de dormência, crescimento 

vegetativo e reprodução. O período de dormência ocorre no Outono, quando as 

temperaturas são inferiores a 15 oC e consiste na acumulação de reservas no sistema 

radicular (Palha, 2005). As horas de frio variam de variedade para variedade; se não 

forem atingidas podem surgir falhas no crescimento, provocando diminuição da 

produtividade e do vigor vegetativo (Palha, 2005). A quebra de dormência ocorre quando 

o número de horas de frio acumulado (2 a 7 oC) se situa entre 380 e 700 horas, 

dependendo de cada variedade (Ronque, 1998), originando desenvolvimento 

vegetativo, de estolhos e coroas (figura 2). O meristema produz folhas inseridas em 

entrenós muito curtos, coroas ou estolhos e exerce dominância apical nos gomos 

axilares (Almeida, 2006). Os gomos axilares desenvolvem-se através da dominância 

apical, sendo os gomos axilares basais os primeiros a desenvolverem-se (Mexia et al., 

2005). De seguida, ocorre a floração que depende das condições ambientais, 

essencialmente do fotoperíodo, da temperatura e do estado de desenvolvimento da 

planta (Aranda, 2013). A floração tem início quando o meristema passa da fase 

vegetativa para reprodutiva (Palha, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Esquema da evolução de um morangueiro de variedade de dias curtos  

                           ao longo do ano (Fonte: Mexia et al., 2005; Palha, 2005) 
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Cada cultivar responde de forma diferente ao fotoperíodo e à temperatura (Milán, 

2014), a que correspondem ciclos de desenvolvimento diferentes, levando a 

comportamentos distintos em função da latitude e da temperatura. Na fase final da 

floração, os órgãos florais ficam expostos, possibilitando a polinização. A polinização 

pode ser alogâmica, entomófila e anemófila e ocorre quando o pólen atinge as flores 

femininas dispostas sobre o recetáculo (Costa, 2012). Para assegurar uma boa 

frutificação é preciso quantidade suficiente de pólen, que depende de fatores genéticos, 

das condições meteorológicas, estado sanitário da planta, condições de dormência ou 

carência nutritiva (CIDES, 2000) e ainda da presença de insetos polinizadores que por 

vezes se encontram limitados em situações de cultura protegida. A esterilidade feminina 

é também uma causa para a má frutificação (Almeida, 2006), causada, por exemplo, 

pelo excesso de salinidade, danos causados por insetos e/ou deterioração do recetáculo 

e pistilos (CIDES, 2000). A escassez de pólen ou outra anomalia na polinização pode 

resultar na obtenção de frutos deformados.   

No momento da plantação deve optar-se por plantas cujas raízes não estejam 

curvadas, entrelaçadas ou feridas (CIDES, 2000). Em caso de replantações, as raízes 

das plantas devem ser cortadas com tesoura de poda desinfetada a cerca de um palmo, 

de forma a facilitar a penetração no substrato ou solo, impedindo o enrolamento do 

sistema radicular e promovendo maior arejamento. As flores prematuras devem ser 

mondadas enquanto não houver produção de frutos, de forma a concentrar as reservas 

da planta para um bom desenvolvimento vegetativo e uma frutificação intensa (CIDES, 

2000). 

 

2.5. Condições edafoclimáticas  

 O clima temperado, fresco e húmido favorece a cultura do morangueiro (Grau, 

1979; Poças, 2001).O morangueiro possui boa adaptabilidade, estando presente em 

estado selvagem ou cultivado entre 15o e 55o, de uma linha situada abaixo dos trópicos 

até às fronteiras de terras geladas e em longitudes diversas (Grau, 1979). A temperatura 

ótima para a cultura do morango é 23 oC, ao longo do ciclo cultural, no entanto para a 

indução floral precisa de cerca de 10 oC e menos de 7 oC durante o repouso vegetativo 

(Mexia et al., 2005). O morangueiro prefere baixa, mas frequente pluviometria separada 

por períodos de temperaturas elevadas (Grau, 1979). As condições envolventes 

influenciam a capacidade de emissão de estolhos, em que temperaturas baixas durante 

a floração podem perturbar a mesma, inclusive interromper parcialmente a frutificação 

(Grau, 1979) ou provocar o aparecimento de frutos deformados com valor comercial 

reduzido. 
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 O morangueiro prefere solos férteis, soltos, frescos, bem drenados e com pH 

entre 6 e 6,5 (Demchak et al., 2014), sombreamento ligeiro, exposição meridiana ou 

intermédia no sentido do Levante ou do Poente (Grau, 1979).  

 Segundo Caruso et al. (2011), a colheita tardia tem efeito sobre a qualidade dos 

morangos, se ocorrer na primavera, os frutos têm maior concentração de ácidos 

orgânicos e sacarose. Por exemplo, o ácido ascórbico apresenta valores maiores na 

colheita de Primavera (2231,9 µg), que na colheita de Inverno (547,7µg), e a sacarose 

apresenta valores maiores na Primavera (21,2mg) do que no Inverno (10,8mg). 

Contudo, os valores de glucose e frutose não apresentam diferenças significativas. 

 

2.6. Doenças do morangueiro 

 As principais doenças do morangueiro são antracnose, podridão cinzenta, oídio 

e Phytophthora cactorum (Poças, 2001). 

 A Antracnose é uma doença que resulta da combinação de várias espécies de 

fungos Colletotrichum spp causadores da infeção. É das principais doenças do 

morangueiro e pode afetar qualquer parte da planta (Ullio, 2004). Estes fungos são 

favorecidos por temperatura do ar relativamente elevada (25-30 oC) e humidade relativa 

próxima de 100%. Os sintomas podem surgir nas folhas, flores e frutos e surgem como 

lesões arredondadas e depressões nos frutos (figura 3).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Ponto negro representativo de Antracnose (Fonte: Ullio, 2004) 

 

 Como meios de proteção devem ser usadas variedades resistentes a este fungo 

e plantas certificadas. As plantas contaminadas devem ser eliminadas para impedir a 

propagação. A luta química deve ser feita através do uso de substâncias ativas como 

captana, folpete ou tolifluanida aconselhadas em modo de produção integrada (DGPC, 

2006).  

 A podridão cinzenta (Botrytis cinerea) causada por um fungo saprófita que se 

instala com a acumulação de restos vegetais (Brooks e Halstead, 1980), feridas nas 

folhas e frutos, temperaturas entre 18 e 20 oC, aproximadamente, e humidade relativa 
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do ar superior a 80%. Estas condições propiciam a formação de conídios, fonte de 

infeções futuras (Poças, 2001). Os sintomas surgem nas folhas, sobre os estolhos e 

frutos, inicialmente sob a forma de manchas pardacentas claras que posteriormente se 

transformam em zonas de podridão (Brooks e Halstead, 1980) que atingem os tecidos 

mais internos (Grau, 1986). As flores infetadas podem não sobreviver e em frutos verdes 

formam-se podridões (Ullio, 2004). No exterior destas zonas observa-se um bolor 

esbranquiçado (figura 4), que vai adquirindo um tom acinzentado com aspeto 

pulverulento (Campo, 2007).  

 

  

 

 

 

Figura 4 - Morangos com sintoma de podridão cinzenta (Fonte: Ullio, 2004). 

 

 Como meios de proteção deve promover-se o arejamento das culturas, adequar 

o compasso ao vigor vegetativo da variedade, eliminar e destruir o material contaminado 

(Buckingham, 2010) e utilizar variedades com menor suscetibilidade ao fungo. Para luta 

química (Mexia et al., 2005) deve recorrer-se a fungicidas homologados com 

substâncias ativas como folpete ou fenehexamida (DGPC, 2006).  

 O Oídio tem na sua origem o fungo Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae 

Peries. Provoca a morte do tecido vegetal onde se instala, comprometendo a formação 

de órgãos novos (Campo, 2007). É frequente nos climas quentes e secos (Grau, 1986), 

que associado a uma baixa humidade é suficiente para germinar conídios (Mexia et al., 

2005). Esta doença aparece geralmente entre os meses de Março e Maio (Campo, 

2007). Os sintomas surgem em toda a parte aérea do morangueiro (Campo, 2007) e 

identificam-se pelo aparecimento na página inferior das folhas de um pó branco 

acinzentado (figura 5) (Brooks e Halstead, 1980; Grau, 1986) e o enrolamento dos 

folíolos para cima, expondo o micélio, e o aparecimento de deformações e necroses 

(Mexia et al., 2005).  

  

 

 

 

 

 

   Figura 5 - Morango com aparecimento de pó branco, sintoma de oídio (Foto da autora) 
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 Os meios de proteção começam pela utilização de variedades menos sensíveis 

ao oídio; caso seja necessário, usar fungicidas com substâncias ativas como 

azoxistrobina ou dinocape, homologados em modo de produção integrada (DGPC, 

2006). Deve-se ainda promover um bom arejamento, regando com frequência 

(Buckingham, 2010).  

 Phytophthora cactorum é o agente promotor de uma doença radicular, cuja 

disseminação ocorre através do transporte da água de rega ou da chuva. Prolifera a 

uma temperatura de 20 OC, no entanto observa-se atividade dos zoósporos com 

temperaturas inferiores (Grau, 1986). Caracteriza-se por murchidão (figura 6A) das 

folhas jovens (Campo, 2007), alastrando rapidamente por toda a planta e o 

aparecimento na coroa de uma zona necrosada de cor castanha alaranjada (figura 6B) 

(Brooks e Halstead, 1980; Grau, 1986). Os morangos são afetados em qualquer estado 

de desenvolvimento. As cultivares apresentam diferentes níveis de vulnerabilidade, 

sendo que Senga Sengana apresenta resistência radicular a esta doença (Pérez-

Jiménez et al., 2012). Em sistema fechado, onde há reciclagem de água, esta doença 

atinge um nível mais severo porque dispersa-se para todas as plantas com maior 

rapidez (Martinez et al., 2010). De forma a evitar o aparecimento desta doença, deve-

se recorrer a plantas sãs, evitar solos encharcados, efetuando drenagem adequada, e 

arrancar plantas infetadas. Após o aparecimento da doença deve-se recorrer a 

fungicidas com a substância ativa fosetil-alumínio (DGPC, 2006), homologadas em 

modo de produção integrada. Esta doença é de difícil controlo químico, sendo que o 

mais aconselhado é eliminar de imediato as plantas doentes (Campo, 2007).  

 

Figura 6 – Murchidão no morangueiro, sintoma de Phytophtora cactorum (A) e corte transversal 

do rizoma com a presença de um tom alaranjado (B), sintoma de Phytophtora cactorum (Fotos 

da autora). 

  

 Em geral, doenças como podridão cinzenta e Phytophtora cactorum causam 

elevados prejuízos, devido à redução acentuada de qualidade e quantidade de produtos 

(A) (B) 
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a serem comercializados. Torna-se determinante que ao longo de todo o ciclo do 

morangueiro se estabeleçam medidas de controlo para este tipo de doenças, reduzindo 

a probabilidade do seu aparecimento (Mexia et al., 2005). 

 

2.7.  Classificação de cultivares 

 As cultivares são classificadas através do fotoperíodo, isto é dias curtos ou não 

remontantes (DC),dias longos ou remontantes (DL) e indiferentes ao fotoperíodo ou dias 

neutros (ID). Nas cultivares de dias curtos ou não remontantes, a iniciação floral dá-se 

no final do Verão (Aranda, 2013) quando há redução na duração do dia (fotoperíodo 

critico inferior a 14h) e com temperatura inferior a 15oC. As inflorescências formam-se 

na Primavera seguinte e a colheita dos frutos ocorre entre Maio e Junho. As variedades 

remontantes produzem frutos várias vezes por ano (Aranda, 2013), na Primavera e no 

Outono. A iniciação floral ocorre pela ação de dias longos (fotoperíodo crítico superior a 

14h). As cultivares de dias neutros não são tão sensíveis ao fotoperíodo, podendo iniciar 

a floração em qualquer altura do ano (Demchak, 2013). Podem variar na precocidade, 

aptidão para o sistema de cultura, aptidão para a indústria e nas características 

qualitativas do fruto (Almeida, 2006). Como têm ciclos de produção diferentes, afetam a 

distribuição da produção ao longo do ano e consequentemente os preços dos morangos. 

A escolha da variedade é, portanto, uma decisão muito importante para o produtor, 

afetando o seu rendimento. Para a cultura em estufa, as cultivares devem ser adquiridas 

em viveiro especializado e certificado, de forma a facilitar a transplantação de plantas 

com qualidade e permitindo um bom desenvolvimento das mesmas em ambiente 

protegido (INNOVA, 2009).  

 

2.8.  Cultivares de morangueiro 

 

Existe atualmente elevado número de variedades de morangueiros, resultante 

do melhoramento genético, com o objetivo de obter variedades com características 

vantajosas para cada sistema de produção. A empresa Frulact compra parte do 

morango para processamento em Huelva, Espanha, onde há uma grande distribuição 

varietal de morangueiros, sendo que a cultivar Camarosa, apesar de estar presente em 

todas as campanhas desde 2001/2002 a 2015/2016, tem sofrido uma diminuição de 

distribuição passando de 97% para 0,2% devido ao aparecimento da cultivar Fortuna, 

que permite maiores produções. Em Portugal, em 2005, a variedade mais produzida foi 

a Camarosa, devido à sua elevada produtividade, precocidade, qualidade e boa 

adaptabilidade a várias regiões (Mexia et al., 2005). Contrariamente a esta situação, a 
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cultivar Fortuna tem sofrido um aumento significativo, passando de 9% (primeira 

campanha) para 35,5 %. Apresenta alto rendimento, morangos com qualidade 

consistente e elevada precocidade (Eurofresh Distribuction, 2016). A evolução da 

utilização das diferentes cultivares é devido ao aparecimento de novas cultivares que 

parecem adaptar-se melhor, produzindo mais e/ou produzindo fora de época, podendo 

abastecer o mercado em períodos com baixa oferta de morangos. Para além destas 

cultivares, existe a produção de outras, como as cultivares Splendor, San Andreas e 

Sabrina (Junta de Andalucia, 2016). As cultivares de morango existentes apresentam 

comportamentos diferentes para diferentes sistemas de cultivo e/ou outros fatores de 

variação. Sabrina (figura 7A) é cultivada atualmente na Hortivolátil, local onde está em 

curso o ensaio de hidroponia da Frulact. É uma cultivar de dia neutro, é bastante 

precoce, é altamente produtiva e origina morangos de grande calibre, superior ao da 

cultivar Candonga (Planasa, 2013). Em Espanha, no ano de 2014, foram cultivados 

cerca de 3500 hectares e 250 milhões de plantas e a Sabrina foi a segunda cultivar mais 

cultivada, com 23% da totalidade do cultivo, superada apenas pela Splendor (Agrodiário 

Huelva, 2014), tornando-se residual na campanha de 2016/2017 (Mínguez et al., 2017). 

O morango Sabrina apresenta forma cónica e sem deformação, sabor intenso, alto teor 

de sólidos solúveis, boa consistência da polpa e dureza da membrana. A sua coloração 

é homogénea em frutos precoces (desenvolve rapidamente a coloração a baixas 

temperaturas), é resistente a alta temperatura e à exposição solar. Quando comparada 

com a cultivar Camarosa, a Sabrina é mais saborosa e mais firme. A cultivar Camarosa 

(figura 7B) é considerada a cultivar predileta da indústria mundial (Waldron et 

al., 2010)  por ter boa adaptação climatológica, por ser precoce, muito produtiva e por 

produzir frutos com muita cor, firmes e grandes (Santos, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente à Fortuna (figura 8A), de entre as vantagens desta cultivar, 

destaca-se a alta percentagem de frutos com características comerciais, o facto de ser 

uma cultivar altamente produtiva, ter coloração vermelha brilhante e lustrosa, longo 

Figura 7 – Variedade de morango Sabrina (A) e Camarosa (B) (Fonte:www.morangoeste.com; 

Aranda, 2013) 

(A) (B) 
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tempo de vida útil e frutos com muito sabor (Eurofresh Distribuction, 2016). Atualmente 

é a cultivar mais cultivada em Huelva (Mínguez et al., 2017).  

 A cultivar não remontante Senga Sengana (figura 8B) é de origem alemã (“best 

seller” nos jardins alemães) (Poland Plants®), robusta e fácil de colher, com baixa 

concentração em ácidos e sabor intenso. O rendimento é de aproximadamente 300 a 

500 g por planta. Os morangos apresentam baixa firmeza, logo são bastante perecíveis, 

devendo ser utilizados rapidamente. É resistente a doença do sistema radicular e à 

podridão cinzenta. Os morangos são cónicos de tons vermelho escuro, muito 

aromáticos. Contudo, desaconselha-se o transporte de longa duração (AGRO-TRUS®, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Variedade de morango Fortuna (A) e Senga Sengana (B) (Fonte: 

www.freshplaza.com) 

 

 A cultivar remontante San Andreas (figura 9A) apresenta o mesmo rendimento, 

tanto em sistema de cultivo em solo como em substrato, possuindo uma produção 

contínua e homogénea entre Maio e Novembro. Apresenta baixa necessidade de frio e 

boa resistência a doenças como Phytophtora sp. e antracnose; os morangos 

apresentam sabor e qualidade de excelência, firmes e grande calibre (Cecato et al., 

2013; Viveiros de Castromil, 2014), no entanto são sensíveis à carência de boro.  

 A cultivar remontante Portola (figura 9B) apresenta elevado rendimento em peso 

fresco e número de morangos em solo (Cecato et al., 2013), ultrapassando 3 kg por 

planta. Apresenta frutos de grande calibre e coloração vermelho claro 

(EUROSEMILLAS®, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Variedade de morango San Andreas (A) e Portola (B) (Fonte: http://tcsrgco-

op.com.au) 

(A) (B) 

(A) (B) 

http://www.freshplaza.com/


 
 

13 
 

O genótipo destaca-se como elemento fundamental para a definição da 

qualidade dos morangos (Almeida, 2012). A escolha da cultivar é importante para uma 

produção de qualidade (Samec et al., 2015), sendo necessário observar os pontos fortes 

e fracos de cada cultivar para o fim a que se destina (quadro 1). No entanto, o preço do 

morango e afetado pela maior oferta e menos pela cultivar escolhida. 

 

Quadro 1 - Características de cultivares de morangueiro Camarosa, Fortuna e Sabrina e algumas 

características dos pseudo-frutos.  

Camarosa Fortuna Sabrina 

Universidade de Califórnia Universidade de Florida Cartaya (Huelva) – Planasa 

Pontos Fortes Pontos Fortes Pontos Fortes 

Planta vigorosa (Viveiros 

Castromil, 2014) e rústica, boa 

produção, precocidade média, 

bom peso do morango (20-30g), 

calibre médio-elevado (Santos et 

al., 2014); Elevada dureza; Bom 

sabor (Eurosemillas ®, 2016) 

Planta vigorosa. Cultivar com 

produção precoce e alta 

percentagem de morangos de 1º 

categoria. Produção cerca de 

550 g/planta. Morangos firmes 

(Fernández et al., 2015) com 

calibre médio-elevado e forma 

cónica (Revista Mercados, 

2009). 

Planta muito vigorosa. Cultivar 

com alta produtividade, cerca de 

670 g/planta (Fernández et al., 

2015). Morangos com peso 

médio (23-25 g), elevado calibre, 

forma cónica, alta consistência 

da polpa e dureza da pele e 

coloração homogénea 

(Planasa®, 2008)  

Pontos Fracos Pontos Fracos Pontos Fracos 

Alta percentagem de frutos de 

2ºcategoria, tendência especial 

para a deformação, sensibilidade 

ao oídio. Valores mais baixos de 

parâmetros da cor (Baena et al., 

2015). 

Elevada sensibilidade a 

doenças, logo elevada exigência 

tanto em viveiro como em 

produção (Agrodiário huelva, 

2014). 

Possibilidade de excessiva 

massa foliar dificultando o 

arejamento e colheita 

(Planasa®, 2008)    

 

2.9. Área geográfica de produção 

A produção mundial de morango tanto ao ar livre como em estufa, tem sofrido 

um aumento gradual desde 1961 até o ano de 2013; em 52 anos apresentou um 

aumento de 3,8 milhões de toneladas de morango, atingindo em 2013 a produção 

mundial de 4,6 milhões de toneladas (figura 10) (FAO, 2016). A produção de morango 

está essencialmente localizada nas regiões temperadas do Hemisfério Norte, sendo as 

principais regiões produtoras a Europa e a América do Norte.). O maior produtor a nível 

mundial são os Estados Unidos da América, que anualmente contribuem com cerca de 

28% da produção. A Ásia contribuía com 18% (OMAIA, 2011). Na Europa os principais 

produtores de morango em 2013 são a Espanha, Polónia, Alemanha, Reino Unido e 

Grécia que detêm aproximadamente 73% da produção. Em 2013 a Espanha apresentou 
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quase 28% da produção europeia, seguindo-se a Polónia com 17%, a Alemanha com 

13%, Reino Unido com 8% e por último a Grécia com 7% (Morangos da Serra, 2017). 

Em 2016, por exemplo, Espanha apresentou uma produção de cerca de 295 000 

toneladas e a Itália apresentou uma produção de 80 000 toneladas (VivelaFruta®, 2017).  

Figura 10 - Evolução da produção (t) de morango no mundo (Fonte: FAO, 2016). 

A produção nacional sofreu um aumento em 20 anos de 10 300 toneladas, sendo 

que em 2013 apresentou uma produção de 12 800 toneladas (figura 11). O ano 2012 

teve maior destaque relativamente ao ano 2013, que sofreu uma ligeira diminuição na 

produção. Contudo, a perspetiva de futuro é de aumento da produção. 

        

Figura 11 - Evolução da produção (t) de morango em Portugal (Fonte: FAO, 2016). 

 Em Portugal, é no Ribatejo e Oeste, Algarve e Alentejo que a produção de 

morango se destaca. As regiões do litoral (Alentejo e Oeste) são, por excelência, as 

zonas agrícolas do país com aptidão para a produção outonal devido à ocorrência de 

temperaturas amenas durante esta época (Palha, 2007). Em Portugal cultivam-se 550 

hectares, o que corresponde a uma produção de 12 800 toneladas (FAO, 2016), contudo 

apresenta pouca quantidade de produção de morango tornando-se deficitário, 

importando essencialmente de Espanha (Almeida, 2006). A partir de Maio, o morango 
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português entra no mercado espanhol, pois a produção em Huelva termina e a oferta 

torna-se reduzida (Geraldes, 2016). A produção de morango em substrato e em sistema 

aberto pode atingir uma produtividade de 9,0 kg por m2 (Rosal et al., 2008). No mercado 

interno, o morango é comercializado essencialmente em circuitos curtos e circuitos 

diretos que consistem na venda direta no produtor (na exploração) para o consumidor 

ou em mercados abastecedores dos grandes centros urbanos e dos mercados 

regionais, feiras, loja comercial do próprio produtor, podendo haver apenas um 

intermediário no caso do circuito curto. Neste tipo de comercialização há uma maior 

confiança mútua entre produtor e consumidor, diferenciando os produtos locais dos 

restantes. Os morangos podem também ser vendidos a hipermercados que podem 

funcionar como grossistas e retalhistas, fracionam e armazenam, vendendo diretamente 

ao consumidor. Os frutos que não possuem qualidade ou calibre para a comercialização 

em fresco são canalizados para a indústria (Gossinger et al., 2009; OMAIA, 2011). O 

morango é produzido praticamente durante todo o ano, ocorrendo o período de maior 

oferta na Primavera, de Abril a Junho, e de média oferta de Fevereiro a Março e Julho. 

A época outonal corresponde ao período de menor oferta. Nos últimos anos, tem surgido 

uma procura crescente do morango durante o período de Outono/Inverno. Esta procura 

provém principalmente dos países da Europa setentrional, onde as condições de cultivo 

são mais restritivas e nos quais a procura interna provoca um aumento das importações 

(Palha, 2007). Segundo OMAIA (2011), o morango nacional apresenta uma boa 

aceitação no mercado de países nórdicos.  
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3. Cultura em Sistema de Hidroponia 

3.1.  Introdução ao sistema de hidroponia 

 Com o objetivo de aumentar a produtividade e qualidade dos frutos, os 

produtores têm procurado novos sistemas de cultivo. O sistema hidropónico, sistema 

sem solo, tem vindo a satisfazer essa necessidade (Martinez et al., 2010). Este sistema 

caracteriza-se por as raízes das plantas estarem mergulhadas em água ou ancoradas 

em substrato orgânico ou inerte. Pode funcionar em sistema aberto ou fechado. Os 

sistemas abertos representam cerca de 90% dos sistemas de cultura sem solo a nível 

mundial e permitem o controlo da nutrição e diminuem os riscos sanitários. Contudo, a 

solução drenada é perdida, levando ao consumo exagerado de água e fertilizantes, 

podendo poluir solos e águas (Mann, 2014). Os sistemas fechados reduzem os custos 

de produção, uma vez que a solução é recuperada, desinfetada e reutilizada no sistema 

(Pardossi et al., 2011). Este sistema é usual na cultura de morangueiro porque permite 

aos agricultores maior controlo no fornecimento de nutrientes (Caruso et al., 2011) e 

possibilita que a solução nutritiva esteja presente durante todo o ciclo cultural, facto que 

diminui custos com fertilizantes, uma vez que não há lixiviação de nutrientes nem 

substituição de solução nutritiva (FAO, 2013).  

 Os sistemas de produção em semi-hidroponia consistem na produção de plantas 

suspensas em prateleiras. Este sistema implementa-se em estufa que deve ter a 

capacidade de suportar as calhas, bem como o substrato e as plantas, deve ter um 

sistema de ajuste da altura da calha e tubagens para recolha de água drenada 

(INNOVA, 2009). A produção em altura permite maior ventilação das plantas e a 

disposição dos frutos torna a colheita mais limpa e menos demorada (INNOVA, 2009), 

os frutos são mais uniformes, maiores e com características mais apelativas para o 

mercado (Caruso et al., 2011). Além disso, este sistema permite ao trabalhador uma 

postura correta de trabalho o que reduz o trabalho doloroso (Desjardins et al., 2011), 

facilitando a integração e manutenção de pessoal para conseguir uma taxa de colheita 

maior (Ancay et al., 2010). A existência de maior arejamento diminui a temperatura, 

reduzindo a perda de firmeza ao longo da maturação do morango e contribui para 

reduzir a incidência de doenças e pragas (Desjardins et al., 2011). A nível de carga 

microbiológica, entende-se que no sistema sem solo, existe menor crescimento de 

microrganismos em relação a sistemas com solo (Martinez et al., 2010; Mínguez et al., 

2010). Apesar da produção em solo permitir maior rendimento a nível da matéria seca, 

é o sistema de produção em substrato que permite obter qualidade superior, obtendo-

se frutos com maior teor em sólidos solúveis, maior valor de pH e maior intensidade de 

cor (Almeida, 2012). No entanto, é preciso ter em consideração que o teor de sólidos 
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solúveis e pH, apesar de maiores no sistema sem solo, variam de acordo com o genótipo 

(Cecato et al., 2013).  

 

3.2.  Nutrição das plantas no sistema hidropónico 

 A quantidade de nutrientes é estimada através da necessidade da cultura, 

avaliando a respetiva capacidade de retenção de água e nutrientes do substrato 

(INNOVA, 2009). Este deve ser capaz de fornecer às plantas os nutrientes e a água que 

necessitam (Hubel®, 1990). A solução nutritiva é inserida na cultura por fertirrega, que 

através de equipamento regulado aplica as dotações fracionadas ao longo do dia. Estas 

são ajustadas conforme o tipo de substrato e cultura que é utilizado e das condições 

climatéricas envolventes (FAO, 2013). 

 

3.3.      Substratos no sistema hidropónico 

 Os substratos contêm uma fase sólida que garante a ancoragem da planta, uma 

fase líquida que assegura o fornecimento da água e nutrientes às culturas e uma fase 

gasosa que permite a movimentação de oxigénio e dióxido de carbono entre as raízes 

das plantas e o exterior (Pardossi et al., 2011). Os atributos físicos de maior importância 

para a seleção de substratos são os seguintes: tamanho das partículas, porosidade, 

densidade aparente, densidade de partículas, volume ocupado (Farias et al., 2012) e 

capacidade de retenção de água (Pardossi et al., 2011). Podem estar em sacos de 

plástico preto ou nas calhas, baldes ou outros recipientes feitos de material resistente e 

de longa duração (FAO, 2013). Os sacos de plástico preto apresentam orifícios na parte 

superior para plantação direta e na parte inferior para garantir a drenagem (Hubel®, 

1990). A cor preta tem como objetivo aquecer o substrato, promovendo a antecipação 

e aumento da taxa de desenvolvimento de algumas culturas, como no morangueiro 

(Hubel®, 1990). Os substratos são diferenciados em orgânicos e minerais, 

quimicamente ativos e inertes (quadro 2). Os substratos minerais podem ser: 

vermiculite, perlite e argila expandida (FAO, 2013). Os substratos orgânicos mais 

utilizados em produção de plantas são: turfa, cascas de árvores, fibra de coco, outras 

fibras e cascas (exemplo: cascas de arroz). A composição química do substrato 

orgânico parece não ter efeito significativo sobre o calibre dos frutos comerciais, a 

acidez e o teor em sólidos solúveis, no entanto verifica-se que a firmeza é alterada 

conforme os diferentes tipos de substrato, sendo que a fibra de coco comparativamente 

às restantes pode aumentar significativamente a firmeza do fruto (Ancay et al., 2010). A 

utilização de diferentes variedades na cultura do morangueiro influência a eficácia do 

substrato para a planta, por exemplo a variedade Camarosa usa a água com maior 



 
 

18 
 

eficiência (88,10±8,27) quando comparada com a variedade Albion (139,42±17,11) (Diel 

et al., 2016), a eficiência da água foi calculada através do rácio entre o total de água 

utilizada pela planta e o total de frutos produzidos pelo morangueiro (g). Segundo Godoi 

(2009), a utilização de substrato orgânico ou inorgânico (areia) em sistema fechado e 

em calhas, comparativamente a vasos ou sacos de plástico, permite maior uniformidade 

do substrato, disponibilizando maior volume de solução nutritiva para cada planta. No 

entanto, nestas condições, é o substrato orgânico que permite maior crescimento das 

plantas, tanto da matéria seca como um número maior de frutos produzidos, isto porque 

o maior crescimento radicular é possibilitado pelo maior espaço das calhas, havendo 

maior contacto com a água e os nutrientes essenciais, obtendo-se frutos com valores 

aproximados de 5,9 N para a firmeza, 6,4°Brix para sólidos solúveis totais e 

11,1meq.100mL-1 em acidez.  

  

Quadro 2 - Densidade aparente e porosidade total em alguns dos substratos utilizados 

comercialmente. 

Substrato Densidade Aparente 

(kg/m3) 

Porosidade total 

(%v/v) 

Fonte 

Vermiculite 90-150 90-95 2,3,4 

Perlite 80-120 85-90 2,3,4 

Turfa loira 60-100 90-95 2,3,4 

Turfa negra 100-150 85-90 2,3 

Turfa sphagnum 110 75-80 3 

Cascas de árvores 130-145 60 3,4 

Fibra de Coco 75 80 1,3,4 

Lã Rocha 80-90 94-97 1,4 

Pedra Pomes 650-900 65-75 2,3,4 

1 - Hubel ®, 1990; 2 - Pardossi et al., 2011; 3 - FAO, 2013; 4- Brito e Mourão, 2014 

 

 A fibra de coco (Coco nucifera) é o substrato orgânico mais procurado para 

sistema de hidroponia, sendo obtida por desfibração da casca de coco de onde se obtêm 

vários tipos de fibras do mesocarpo (Hubel®, 1990), comercialmente cultivada no Sri 

Lanka, Índia, Filipinas e América Latina (FAO, 2013). Esta fibra é um substrato de 

textura fina que permite eficiência na capacidade de troca catiónica e na retenção da 

solução nutritiva libertada pelo sistema de rega, proporcionando boa nutrição às plantas; 

no entanto, comparativamente com a turfa, apresenta maior lixiviação de azoto, maior 

estabilidade de CO2 (FAO, 2013) e apresenta boa capacidade de drenagem e maior 

duração que outros substratos (Mann, 2014). A fibra de coco deve ser frequentemente 

lavada para promover uma boa qualidade de produção. O pH comum é de 5,5 a 6,5 e 
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apresenta quantidades significativas de fósforo (6-60ppm) e de potássio (170-600ppm) 

(FAO, 2013; Brito e Mourão, 2014). A fibra de coco tem elevada elasticidade, permitindo 

a compressão, facilitando o transporte (FAO, 2013). Contudo, apesar de vantajosa, a 

fibra de coco pode apresentar uma quantidade significativa de fungos como Fusarium 

spp. (Martinez et al., 2010).  

 A turfa é um substrato orgânico bastante utilizado que apresenta boa 

consistência, baixo teor de nutrientes, pH baixo, baixa densidade, elevada porosidade, 

boa capacidade de reter ar, alta capacidade de retenção de água, alta capacidade de 

troca catiónica, livre de poluentes, sementes ou ervas, estrutura estável, fácil de 

armazenar e permite reutilização ou reciclagem (FAO, 2013). A mais comum é a turfa 

sphagnum que possui capacidade de retenção de água 15 a 30 vezes superior ao seu 

peso seco e contém baixo teor de azoto (0,6-1,4%). Tem uma capacidade de troca 

catiónica média de 180 meq/100 g (Brito e Mourão, 2014).  
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4. Nutrição do Morangueiro  
 
 4.1. Nutrientes  

 Para bom crescimento, rendimento e qualidade da cultura é necessário 

conhecer-se o teor de nutrientes no solo (Tagliavini e Andreotti, 2010), o teor de 

nutrientes contidos na água de rega, as necessidades nutritivas da cultura e as épocas 

do ciclo cultural com maiores necessidades nutritivas (Mexia et al., 2005). Relativamente 

aos sais minerais presentes no morango, expressos por 100 grama de parte edível, 

salienta-se o potássio (153 mg), o fósforo (24 mg), o cálcio (16 mg), o magnésio (13 mg) 

e o sódio (1 mg), existindo também outros como cobre, ferro e zinco com valores 

inferiores (Almeida, 2012). Em sistema de solo, a aplicação dos fertilizantes através de 

fertirrigação permite combinar a água com os elementos nutricionais e possibilita a 

seleção dos melhores fertilizantes para cada tipo de planta, fazendo-os variar em função 

do estado fenológico. Os principais nutrientes do morangueiro são os macronutrientes 

azoto, fósforo, potássio, cálcio e magnésio e os micronutrientes manganésio, ferro, 

zinco, cobre e boro (Haifa, 2014).  

 O azoto é muito importante na planta não só por ser parte integrante dos 

aminoácidos e consequentemente da composição proteica, mas porque afeta o 

rendimento e qualidade dos morangos (Haifa, 2014). Pode ser aplicado durante todo o 

ciclo fenológico da planta. Contudo, a dose não deve ser excedida podendo reduzir a 

firmeza dos frutos, sendo que para obter 35 ton/ha de morango recomenda-se fazer 

uma fertilização de azoto em 120 kg/ha. (Mexia et al., 2005).  

 O potássio tem importante intervenção na regulação das reações de síntese 

(Andriolo et al., 2010), atua como catalisador de reações enzimáticas, está envolvido na 

turgidez das células, abertura e fecho dos estomas e no processo de síntese, 

acumulação e transporte de hidratos de carbono (Carrijo et al., 2004).  

 O fósforo tem papel fundamental nos processos energéticos das plantas e está 

presente nos compostos que constituem as substâncias responsáveis pela transmissão 

do código genético das células (Carrijo et al., 2004), sendo importante também na 

formação de novos tecidos e na floração (Mexia et al., 2005).  

 O magnésio tem um papel indispensável à fotossíntese (Mexia et al., 2005).  

Também em sistema hidropónico, a composição mineral dos frutos é afetada 

pela solução nutritiva que o produtor aplica e pelo fator sazonal. Caruso et al. (2011) 

usaram quatro soluções nutritivas com condutividades elétricas diferentes de 1,3, 1,6, 

1,9 e 2,2mScm-1, isto é, soluções nutritivas com diferentes concentrações de iões que 

verificaram que os morangos sujeitos a uma solução nutritiva com condutividade maior, 
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colhidos na Primavera/Verão, tiveram maior concentração de cálcio e menos magnésio, 

cobre, nitratos e fosfatos (Caruso et al., 2011). 

 

4.2. Cálcio no morangueiro 

 O cálcio promove o bom desenvolvimento radicular e estabiliza a parede e 

membrana celular (Carrijo et al., 2004), é necessário para a divisão e o alongamento 

celular, intervém na constituição dos tecidos (Diehl, 1989) melhorando a estrutura, a 

permeabilidade e a infiltração de água no solo (Yamada e Abdalla, 2007) e intervém na 

síntese de proteínas, na constituição dos núcleos celulares e nos cloroplastos (Diehl, 

1989). Devido ao fortalecimento da parede celular, as plantas tornam-se mais 

resistentes aos agentes patogénicos, diminuindo a incidência de doenças (HAIFA®, 

2014), como a podridão cinzenta (Yamada e Abdalla, 2007). É transportado 

passivamente (FAO, 2013) pelo xilema acumulando-se nas folhas, isto é, nos órgãos da 

planta que transpiram (Tagliavini e Andreotti, 2010; Wojcik e Lewandowski, 2003; 

Hafaia, 2014), essencialmente órgãos verdes e novos (Diehl, 1989). A absorção nas 

raízes é através dos catiões Ca2+ que se movimentam livremente na água passando 

para as raízes através de fluxo de massa (HAIFA®, 2014); por esta razão, as raízes 

devem apresentar-se saudáveis, de forma a não comprometer a absorção pela planta, 

como acontece quando surgem doenças radiculares (FAO, 2013). As concentrações de 

cálcio nas folhas jovens estão entre 1,0 e 5,0 % (Tagliavini e Andreotti, 2010; FAO, 

2013), no entanto durante a fase de crescimento da planta, especialmente na floração, 

as necessidades de cálcio são maiores. As fontes de aplicação mais habituais são o 

nitrato de cálcio (20% de cálcio) e o cloreto de cálcio (24% de cálcio) (Carrijo et al., 

2004). Existem fertilizantes que têm dupla função, porque são utilizados como 

reguladores de pH, por exemplo CaCO3 e Ca(OH)2, no entanto, quando apenas se 

pretende aplicar cálcio usa-se o Ca(NO3)2. O nitrato, por ser muito higroscópico, 

assegura a alta eficiência na absorção de cálcio, pelo que pode ficar no solo em 

situações de carência hídrica, sem riscos de volatilização, é alcalinizante e apresenta 

ainda menor fitotoxicidade às plantas e menor imobilização microbiana 

comparativamente ao amónio e à ureia (Blankenau, 2007). 

 Segundo HAIFA ® (2014), as deficiências de cálcio ocorrem quando este é 

inferior a 0,6% nas plantas, ocorrendo cloroses e necroses nas folhas jovens da planta, 

e enrolamento das folhas com um aspeto de queimado “tipburn” (Palencia et al., 2010), 

contudo a aplicação em baixa dosagem pode ajudar a manter um bom conteúdo mineral 

dos tecidos e fortificar a planta para o Inverno (Gagnon, 2015). Por vezes, podem surgir 

cloroses devido ao excesso de cálcio, se não houver a solubilização do ferro e do 
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manganês ou não existir suficiente concentração de magnésio em relação ao cálcio 

(Diehl, 1989). 

 As diferenças na qualidade de frutos não são significativas quando se aplicam 

quantidades crescentes de azoto e cálcio, mas verificam-se diferenças de qualidade 

entre cultivares, sendo que poderá optar-se pela utilização de concentrações de azoto 

e cálcio mais baixas na produção de morango sem que a qualidade dos frutos seja 

comprometida, reduzindo o impacto ambiental desta atividade agrícola (Almeida, 2012). 

A aplicação de cálcio, na forma de CaCl2 através de pulverizações foliares no início da 

floração nas concentrações de 2,5 e 5g L-1 de CaCl2 não provoca alterações de firmeza 

nos frutos, mas provoca a diminuição do número de frutos. Segundo Andriolo et al. 

(2010) num sistema sem solo, através da aplicação de CaCl2 foliar, uma hipótese para 

esta diminuição é consequência dos iões resultantes da dissociação do CaCl2. 

 Segundo o estudo de Correia et al. (2011), em condições de hidroponia com 

substrato de fibra de coco, diferentes aplicações de nitrato de cálcio também não 

provocaram efeitos sobre a qualidade dos frutos, no entanto foi notável o efeito de 

diferentes genótipos. No entanto, este estudo é contrariado por outros autores, como 

Wójcik e Lewandowski (2003), que com aplicação foliar de CaCl2 em morangueiros 

instalados em solo franco arenoso, verificaram uma relação positiva entre a firmeza e a 

aplicação de cálcio de 1,5 kg por hectare e que pulverizações com solução de 20m3/ha 

uma vez por semana aumentando o teor de cálcio nos frutos (Chelpinski et al., 2010) 

fizeram aumentar a firmeza dos frutos (Netsby et al., 2006), e que este está 

positivamente correlacionado com a consistência da polpa (Tagliavini e Andreotti, 2010). 

Além disso, através de aplicações de cálcio e boro, os frutos, para além de serem mais 

firmes, são mais resistentes à podridão cinzenta comparativamente com o controlo 

(Wójcik e Lewandowski, 2003). No entanto, não preveniu o aparecimento do “tip burn” 

nas folhas (Palencia et al., 2010). O cálcio promove a estabilização da parede celular, 

podendo promover a firmeza e consequentemente aumentar a resistência a ataques de 

agentes patogénicos. 

Contudo, os autores (Wójcik e Lewandowski, 2003) concordaram que não houve 

influência significativa na acidez titulável e no teor em sólidos solúveis (Chelpinski et al., 

2010) e que a pulverização de cálcio nas folhas de morangueiro pode ser recomendado 

na produção integrada de morango, de forma a evitar o uso de fungicidas, apesar da 

eficiência na aplicação aconselhar o uso de adjuvantes (Wojcik e Lewandowski, 2003).  
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4.2.1. Relação entre cálcio e outros nutrientes 

 A aplicação de cálcio deve ser equilibrada com os outros catiões, como amónio, 

potássio e magnésio, porque o excesso de um nutriente tem consequências na 

absorção de outros, devido à concorrência entre catiões na zona de absorção da raiz 

(HAIFA®, 2014). O cálcio não é totalmente absorvido nestas situações e o morango 

apresenta uma polpa menos consistente e vida de prateleira mais reduzida (Tagliavini 

e Andreotti, 2010). Em solos ácidos, contendo Al3+ livre ou uma grande quantidade de 

amónio aplicado ao sistema podem diminuir a absorção de cálcio pelas plantas 

(Yamanda e Abdalla, 2007). Tanto o cálcio como o magnésio são elementos chaves 

para as culturas, pois atenuam o efeito do sódio (FAO, 2013). Estes macronutrientes 

também são influenciados pelo potássio, devendo atender-se à relação K/(Ca + Mg) da 

solução de nutrientes ou solo. A absorção equilibrada destes elementos na planta 

reflete-se num crescimento adequado e uma boa qualidade dos frutos (quadro 3) 

(Netsby et al., 2006).  

Quadro 3 - Valores de macronutrientes e micronutrientes na composição de morango (em 

estufa). Adaptado de: FAO, 2013 

  
 

4.3. Aplicação de bio-estimulante  

 Os bio-estimulantes são constituídos por substâncias, entre as quais 

aminoácidos, que se mostram eficientes quando aplicados a plantas em relação à 

tolerância de stress biótico e abiótico, aumentando a produtividade e qualidade das 

culturas (Khan et al., 2009). Estas substâncias têm adquirido crescente importância na 

agricultura (Silva et al., 2012). O objetivo é que tenham um efeito semelhante às 

hormonas, alterando a qualidade, crescimento e produção de frutos. Funcionam como 

promotores de crescimento e elicitadores (compostos orgânicos produzidos pela própria 

planta) na indução de resistência sistémica na planta, promovendo maior proteção da 

planta contra a incidência de doenças e pragas (Medeiros et al., 2003). Os bio-

estimulantes promovem a atividade fotossintética, bem como o aumento do teor de 

pigmentos fotossintéticos, mesmo em casos de solos com deficiência em 

Macronutrientes 

(% de peso 

seco) 

N P K Ca Mg 

2,1-4,0 0,20-0,45 1,5-2,5 0,6-0,25 0,25-0,70 

Micronutrientes 

(ppm ou mg kg-1 

de peso seco) 

Fe Mn Zn Cu B 

50-250 30-350 20-70 6-20 25-70 
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micronutrientes (Roussos et al., 2008), aumentam significativamente o comprimento e 

peso do sistema radicular e é possível gerarem também um aumento substancial na 

produção de frutos por planta. Os bio-estimulantes são compostos por várias 

substâncias como: substâncias húmicas, proteínas hidrolisadas e fórmulas de 

aminoácidos, extratos de algas e microrganismos promotores do crescimento da planta 

(Halpern et al., 2014) que melhoram o desempenho vegetal por intermédio de alterações 

fisiológicas, bioquímicas e da expressão de genes. A aplicação do bio-estimulante 

provoca um aumento significativo sobre o comprimento total das raízes de morangueiro, 

a superfície total de raízes e no número de raízes por planta e crescimento de rebentos. 

As doses de bio-estimulante que rondam 1 ou 2 g L-1 são aquelas que produzem maior 

efeito sobre o número de frutos e o seu rendimento por planta para as cultivares de 

‘Festival’, ‘Chandler’ e ‘Camarosa’ (Alam et al., 2011). As respostas variadas à aplicação 

de bio-estimulante devem-se às características genéticas de cada cultivar e ao tempo e 

frequência de aplicação do bio-estimulante, pois aplicações de diferentes quantidades 

originam respostas diferentes das culturas. Segundo Alam et al., (2011) o número de 

colónias, essencialmente de bactérias, pode aumentar desde 15 a 39 % com uma 

grande dose de bio-estimulante de 4 g L-1. Na cultivar Camarosa a aplicação de bio-

estimulante à base de algas marinhas promove o aumento de produção por planta. No 

entanto, este efeito positivo depende essencialmente da cultivar, da fase de 

crescimento, das condições ambientais antes e após a aplicação (Alam et al., 2011). Os 

bio-estimulantes aumentam o crescimento vegetativo (10%), o teor de clorofila (11%), a 

densidade de estomas (6,5%), a taxa fotossintética, a produção de frutos (27%) e a 

massa do fruto (Spinelli et al., 2010). A nível nutricional, Turan e Kose (2004), referem 

que a aplicação dos bio-estimulantes promoveu maior teor de azoto e cálcio nas folhas.  

As algas Ascophyllum nodosum (Phaeophyceae) são as mais estudadas e 

apresentam propriedades mais interessantes a nível do crescimento vegetal. Encontra-

se nos mares árticos e nas costas rochosas do oceano Atlântico no Canadá e no Norte 

da Europa (Diehl, 1989). No entanto, além desta alga marinha castanha, existe a 

Rhodophyta e a Chlorophyta, de cor vermelha e verde, respetivamente (Khan et al., 

2009). As algas são um recurso renovável, melhoram a atividade de componentes ativos 

e os seus potenciais benefícios para a saúde através de fontes naturais de antioxidante 

(Wang et al., 2009). Estes bio-estimulantes à base de extratos de algas marinhas são 

constituídos por citocininas, auxinas, giberelinas (hormonas), betaínas e alginatos 

(Blunden G. e Jenkins T., 1997). Apresentam ainda ácido abcísico e ácido indolacético, 

precursor de etileno e compostos fenólicos. Os extratos de algas podem aumentar a 

concentração de N, P, K, Ca, Cu, Fe, Mg e Mn e a absorção de Zn (Turan e Kose, 2004).  
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 O método de utilização depende da cultura e do sistema de cultivo, variando nas 

dosagens, frequências e épocas de aplicação, sendo que o efeito benéfico do extrato 

de algas é o resultado de componentes que trabalham sinergicamente com diferentes 

concentrações (Rathore et al., 2008). Há estudos que demonstram resultados de como 

a aplicação de extrato de algas aumenta a produtividade, qualidade e o teor de clorofila 

nas folhas do morangueiro (Schwab & Raab, 2004) como acontece na cultura do tomate, 

onde há um aumento de clorofila nas folhas que tiveram tratamento de algas (Rayorath 

et al.,2008; Khan et al., 2009). Para além disto, o extrato de A.nodosum aumenta a 

tolerância vegetal a stresses abióticos e agressões externas à planta devido a 

substâncias bioativas presentes nas algas (Khan et al., 2009; Carvalho, 2013). Através 

da pulverização de extratos de algas marinhas, a área de incidência da podridão 

cinzenta nas folhas dos morangos pode ser apenas de 15%, que sem o tratamento pode 

atingir 85%. No entanto, o conhecimento sobre os efeitos do extrato de Ascophyllum 

nodosum (Khan et al., 2009) é escasso, o que torna de extrema importância um estudo 

mais aprofundado sobre os seus efeitos nas culturas.  

 A dose de aplicação do bio-estimulante varia essencialmente com a cultura e 

com o local de aplicação. Por exemplo, para o produto “Green P”, a aplicação foliar no 

morangueiro pode estar entre 250 cm3/hl (2 a 3 aplicações) e para aplicação no solo 

entre 4 a 9 L/ha e podem ser feitas várias aplicações desde a polinização ao 

amadurecimento do fruto. O bio-estimulante pode ser aplicado ao longo de todo o ciclo 

do morangueiro e em situações de “stress ambiental” como condições ambientais 

adversas é possivel tirar maior partido deste produto, uma vez que este tem na sua 

composição macro e micronutrientes e compostos orgânicos.  

 Os produtos à base de algas Ascophyllum nodosum podem ser Acadian® e 

Guarantee® (Khan et al., 2009). 

 

4.4. Efeitos da nutrição na produtividade e qualidade de morangos 

 A qualidade dos morangos pode ser expressa por um conjunto de características 

que determinam o nível de exigência e satisfação do consumidor (Sousa e Curado, 

2005). De forma a determinar a qualidade do morango, são analisados parâmetros 

como: cor; firmeza, em que a consistência firme dos pseudo-frutos é um parâmetro 

importante para suportar o transporte e armazenamento até ao seu consumo final 

(Palha, 2007); a concentração de sólidos solúveis; e valor nutricional. As determinações 

realizadas são de natureza física, química, microbiológica e sensorial, tanto em morango 

para consumo em fresco como para processamento. 
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 Os morangos são colhidos conforme o seu destino final. Para consumo de fruto 

em fresco, devem ser colhidos vermelhos, no entanto, para fins industriais pode 

antecipar-se, desde que apresentem mais de 2/3 ou 3/4 de coloração vermelha da sua 

superfície externa. Um sabor aceitável obtém-se com um mínimo de 7% de sólidos 

solúveis e 0,8% de acidez, no entanto o ideal ronda os 10% em sólidos solúveis 

(Almeida, 2006). A nutrição e as condições ambientais têm grande efeito sobre o 

crescimento da planta, a produtividade e a qualidade dos frutos. A ocorrência de 

temperaturas acima da média normal entre os meses de Janeiro e Maio provoca baixo 

teor em sólidos solúveis, para além de prejudicar o crescimento e rendimento das 

plantas devido à inibição da fotossíntese, promovendo o fecho dos estomas (Kadir e 

Sidhu., 2006). No mesmo estudo, no qual os autores comparam os efeitos da aplicação 

de uma solução nutritiva nas plantas durante o ciclo cultural no Outono-Inverno e outro 

ciclo na Primavera-Verão, verificaram que houve maior consumo de água no segundo 

ciclo e quanto maior a dose de solução nutritiva menor foi o seu consumo. O momento 

de colheita teve efeitos significativos na composição nutricional dos frutos. Morangos 

colhidos do segundo ciclo apresentaram maior concentração de cálcio (Caruso et al., 

2011). A produtividade do morangueiro depende, entre outros fatores, da precocidade 

da floração, da taxa de emissão de inflorescências e da repartição da massa seca entre 

a parte vegetativa e os pseudo-frutos (Palha, 2007). 

 Segundo Andriolo et al. (2009), o aumento da condutividade elétrica da solução 

nutritiva conduz à diminuição na produtividade total (Milán, 2014) e precocidade dos 

frutos, no entanto a qualidade dos frutos aumenta. O teor em sólidos solúveis aumenta 

28% passando de 8,7 para 11,5oBrix, a acidez titulável aumenta 31% e a firmeza e 

número de frutos não foram influenciados pela condutividade das soluções nutritivas.  

 Tratamento com maior dose de potássio, como 9 mmol L-1, tornam os morangos 

mais ácidos (36,3% mais do que a média dos demais tratamentos). A elevada 

concentração de potássio induz deficiências de cálcio e magnésio, reduzindo o 

crescimento de toda a planta (Andriolo et al., 2010).  
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5. Material e Métodos 

 Este trabalho foi impulsionado pela empresa Frulact, com o objetivo de melhorar 

a aptidão dos frutos para a indústria de transformação.  

 A produção de morangos ocorreu na empresa Hortivolátil localizada em 

Mouquim, Vila Nova de Famalicão. Reconhecida a nível nacional e internacional 

contando com as mais modernas e sofisticadas técnicas na produção de morango como 

a produção em sistema semi-hidropónico, aproveitando quase 100% do espaço no 

interior da estufa devido a calhas suspensas oscilatórias. A produção de morangos é 

feita em sistema hidropónico numa estufa multi-túnel de polietileno com a área de 1 

hectare, com 200 mil plantas, equipada com sistema NGS (New Growing System) que 

consiste na recirculação de água com a solução nutritiva, permitindo maior controlo do 

consumo de nutrientes pelas plantas, reduzindo o desperdício de água e nutrientes. 

Este sistema de produção sem solo é constituído por calhas de aço suspensas, onde 

são colocados sacos com o substrato (fibra de coco) e tubagens para garantir a 

fertirrega gota-a-gota (figuras 12 e 13). As calhas de produção são oscilantes, 

permitindo ocupar 100% do espaço e colocar até 200 mil plantas por hectare. É possível 

controlar parcialmente as condições ambientais (temperatura, humidade, radiação 

solar) havendo sistema de monitorização do interior das estufas. As análises físico-

químicas foram realizadas na empresa Frulact, no laboratório de inovação.  

 

 

5.1. Material vegetal 

 No presente estudo foram utilizados plantas de morangueiro da cultivar 

Camarosa e de duas outras cultivares que por razões de sigilo a que somos obrigados, 

Figura 12 - Sistema de calhas suspensas 

com respetiva tubagem de fertirrega 

Figura 13 - Visão por baixo das calhas com 

morangos suspensos 
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designaremos por X e Y (variedade escolhida pelo produtor e que ocupava a maior área 

na estufa). 

5.2. Condições dos morangueiros 

 O estudo foi conduzido no período de 29 de Outubro de 2015 até 14 de Julho de 

2016. Instalaram-se 630 plantas enraizadas de Fragaria x ananassa Duch, com duas ou 

três folhas, nas calhas suspensas (figura 14) com substrato de fibra de coco. No dia 29 

de Outubro foram plantadas 210 plantas da variedade X (figura 15A) e 210 plantas da 

variedade Y (figura 15B). No dia 5 de Novembro colocaram-se mais 210 plantas da 

variedade Camarosa (figura 16) nas mesmas condições. Cada variedade foi dividida em 

5 grupos de 42 plantas e cada grupo foi sujeito a um tratamento diferente, constituído 

por três repetições de 14 plantas. Dessa forma, cada variedade foi submetida a 5 

tratamentos. A bordadura foi formada por 10 morangueiros da cultivar Y para separar 

plantas sujeitas a diferentes tratamentos. A colocação de todos os morangueiros ocupou 

na exploração duas calhas e meia com uma densidade de 20 plantas/m2. O substrato 

de fibra de coco foi sujeito a desinfeção na própria exploração antes de ser utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 – Local de instalação de morangueiros em calhas suspensas 

Figura 15 – Morangueiros da cultivar X (A) e da cultivar Y (B) instalados em calhas 

(A) (B) 
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Para facilitar a organização dos tratamentos, criou-se um esquema com os 5 

tratamentos para cada cultivar (quadro 4).  

 

Quadro 4 - Modalidades de aplicação de bio-estimulante e nitrato de cálcio em estudo. 

Abreviaturas: D=Dose de aplicação; F= frequência de aplicação (dias). 

Tratamento Dose 

(Ca- kg.ha-1 

Bio-L.ha-1) 

Frequência 

(dias) 

Controlo Controlo Controlo 

Nitrato de cálcio   

T2 5 7 

T3 10 7 

Bio-estimulante   

T4 1,5 15 

T5 4,5 30 

   

 Os tratamentos diferem na dose aplicada de bio-estimulante, nitrato de cálcio e 

na frequência de aplicação. O produtor aplica 1,5 L de bio-estimulante em todas as 

plantas da estufa através do sistema fertirrega, designando-se controlo ou tratamento 

1, logo todos os tratamentos tiveram para além das suas doses extras a dose aplicada 

pelo produtor. Às plantas sujeitas ao tratamento 2 aplicou-se uma dose extra de 5 kg/ha 

de nitrato de cálcio. Às plantas sujeitas ao tratamento 3 acrescentou-se 10 kg/ha de 

nitrato de cálcio, correspondendo à maior dose de cálcio. Estes tratamentos (2 e 3) 

foram feitos semanalmente, de 7 em 7 dias. 

 As plantas dos tratamentos 4 e 5 foram submetidas a uma aplicação quinzenal 

de apenas 1,5 L/ha de bio-estimulante e 4,5 L/ha mensalmente, respetivamente.  

 As aplicações de nitrato de cálcio e bio-estimulante (separadamente) foram feitas 

no substrato junto às raízes, através de uma seringa de 5mL, planta a planta. A marca 

Figura 16 – Morangueiros da cultivar Camarosa instalados em calhas 
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de nitrato de cálcio usada foi Calcinit YaraLivaTM que é um fertilizante nitrogenado 

solúvel contendo por 15,5% de azoto e 19% de cálcio. O bio-estimulante foi FitoAlgas 

Green (Nutrisapec) que contém 100% de extrato puro de algas Ascophyllum nodosum, 

obtido através de uma extração a frio de forma a conservar os ingredientes bioativos 

das células. A primeira aplicação de bio-estimulante corresponde ao tratamento 5, com 

início no dia 16 de Novembro de 2015, terminando com o mesmo tratamento a 7 de 

Julho de 2016. A aplicação de nitrato de cálcio teve início a 12 de Abril e terminou a 6 

de Julho de 2016. 

 Para além das plantas instaladas em calhas, plantaram-se 168 morangueiros em 

12 sacos pretos de SIRO FRAGARIA (figura 17) contendo substrato de fibra de coco, 

equivalente a 14 morangueiros por saco. Esta situação foi do exclusivo interesse da 

empresa Frulact, porque já seria previsível que a técnica cultural não fosse viável. As 

cultivares instaladas nos sacos foram a cultivar X e Y e cada saco continha apenas uma 

cultivar. Estes foram colocados diretamente em contacto com o solo, de forma a garantir 

as condições de temperatura e luz a que os morangueiros plantados no solo estão 

sujeitos. Os sacos continham perfurações na parte inferior para permitir arejamento 

radicular e drenagem de água e a tubagem de fertirrega foi prolongada, passando pelo 

interior dos sacos e garantindo a hidratação e nutrição das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 Alterou-se o local de instalação das plantas suspensas para outro setor de calhas 

a pedido do produtor e a replantação ocorreu a 27,28 e 29 de Janeiro em simultâneo 

com poda radicular (figura 18, 19 e 20). A poda foi realizada nas plantas de solo, de 

forma a manterem o mesmo nível de crescimento.  

 

 

Figura 17 – Morangueiros instalados em sacos pretos em contacto direto com o solo  
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 Realizou-se monda de flores a 18 de Fevereiro para favorecer o crescimento 

vegetativo e a acumulação de reservas, estimulando a frutificação. Os estolhos foram 

eliminados conforme surgiam. A colheita de frutos teve início a 4 de Maio e terminou a 

12 de Julho de 2016.  

Nas plantas instaladas em calhas realizaram-se os 5 tratamentos e nas plantas 

em sacos realizaram-se os tratamentos controlo e o 2. 

 

5.3. Determinações de campo 

 As determinações de campo envolveram a contagem, em todas as datas de 

amostragem do número de plantas viáveis, número de flores fechadas e abertas, 

número de frutos (distinguindo os frutos impróprios/podres). Os morangos de cada 

planta foram colhidos quando atingiram o seu estado de maturação aconselhado para 

transformação industrial, apresentando 80% da superfície vermelho a vermelho-escuro 

(anexo 3 a 7). Através dos dados recolhidos determinou-se o número de flores e número 

de morangos por planta em cada data de amostragem, a massa total de morango por 

planta (expressa em g/planta) e o número de morangos com sinais de podridão.  

 

5.4. Parâmetros físico-químicos dos morangos 

 A avaliação dos parâmetros físico-químicos foi realizada antes, durante e após 

o pico de produção. Em todas as datas de colheita foram analisados os parâmetros 

físico-químicos: pH, teor em sólidos solúveis (oBrix) e dureza (N). As colheitas foram 

realizadas nas manhãs das seguintes datas: 4, 9,12, 17, 24, 27 e 30 de Maio; 3,8,14,16, 

22 e 29 de Junho; 4 e 12 de Julho. Os morangos foram colhidos manualmente, um a 

um e colocados no interior de sacos de plástico. A identificação foi feita através de uma 

caneta azul no próprio saco. De seguida, os sacos com morangos colhidos foram 

Figura 18 – Morangueiro 

retirado do substrato. 

Figura 19 – Replantação do 

morangueiro para o local 

definitivo de instalação. 

Figura 20 – Morangueiros 

podados na parte aérea e 

instalados no local definitivo. 
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colocados em cestos disponibilizados pela exploração e encaminhados para a empresa 

Frulact de transformação, onde foram feitas as análises aos morangos.  

 Inicialmente fez-se a pesagem numa balança de precisão e a contagem do 

número de morangos. De seguida fez-se a medição de força aplicada na penetração do 

morango (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Morango no texturómetro para análise de firmeza (N) 

 

As determinações foram conduzidas na zona equatorial dos morangos com 

texturómetro TA/XT (Stable MicroSystem, UK) equipado com célula de carga de 5 kg, 

sonda cilíndrica de 2 mm de diâmetro utilizando o número de morangos identificado no 

quadro 5. 

 

Quadro 5 - Número de morangos para determinação de dureza (N) para os cinco tratamentos 

nas três cultivares 

 04.05 24.05 27.05 30.05 03.06 08.06 14.06 22.06 29.06 04.07 12.07 

Cultivar X 

CT 0 0 20 15 31 21 6 22 13 21 9 

T2 0 0 10 6 19 19 0 20 8 12 9 

T3 0 12 5 6 15 10 3 13 7 8 5 

T4 0 31 15 14 25 20 18 21 10 18 6 

T5 1 10 10 21 22 19 19 22 13 13 6 

Cultivar Y 

CT 6 0 9 15 9 12 7 13 12 8 3 

T2 1 0 2 5 5 4 0 9 3 5 5 

T3 12 7 5 9 3 4 18 7 3 4 0 

T4 3 6 8 3 7 5 11 9 4 6 3 

T5 27 34 18 17 19 13 21 18 13 20 10 

Cultivar Camarosa 

CT 8 5 0 2 2 0 3 4 3 0 1 

T2 0 0 2 0 0 1 1 1 5 6 0 

T3 8 8 1 7 8 11 18 12 8 8 6 

T4 1 0 0 2 2 3 4 7 6 7 2 

T5 4 4 8 6 2 1 4 12 11 6 4 
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Foi quantificada a força máxima necessária para penetrar, com uma sonda de 2 

mm de diâmetro (P/2) e a uma velocidade de 1.0 mm s−1, a uma profundidade de 5 mm 

morangos inteiros, foram efetuadas duas leituras nas faces opostas dos morangos, 

sendo a leitura 1 a primeira face que é penetrada e a leitura 2 a segunda face do lado 

oposto do fruto. Contudo, apenas a primeira face foi utilizada para os resultados, devido 

aos danos causados no morango pela primeira penetração. A análise de força foi feita 

sempre que possível, para 15 morangos de cada tratamento e réplica, exceto quando o 

número de morangos era insuficiente.  

A análise ao pH, teor de sólidos solúveis e parâmetros cromáticos foi efetuada 

em triplicado para cada tratamento e cultivar. O número de morangos utilizados está 

identificado no quadro 6. Os morangos foram colocados em recipientes de plástico, 

separados por tratamento e réplica e triturados com varinha mágica. Para análise do pH 

colocou-se o eléctrodo do potenciómetro (C860, Consort, Bélgica) no interior do 

recipiente de plástico que continha a polpa. 

 

Quadro 6 - Número de morangos para determinação de pH e teor em sólidos solúveis para os 

cinco tratamentos nas três cultivares 

 04.05 24.05 27.05 30.05 03.06 08.06 14.06 22.06 29.06 04.07 12.07 

Cultivar X 

CT 0 0 20 15 31 21 6 2 0 21 9 

T2 0 0 10 6 19 19 0 20 0 12 9 

T3 0 12 5 6 15 10 13 13 7 8 3 

T4 0 31 15 14 25 23 18 21 10 18 6 

T5 0 10 10 21 22 19 19 22 13 13 6 

Cultivar Y 

CT 6 0 9 15 10 12 7 13 0 8 3 

T2 1 0 2 5 5 4 0 9 3 5 5 

T3 12 7 5 9 3 4 8 7 3 4 0 

T4 3 0 8 3 7 5 11 9 4 6 3 

T5 27 34 18 17 19 13 19 18 13 20 10 

Cultivar Camarosa 

CT 8 5 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

T2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 6 0 

T3 8 8 1 7 8 11 18 12 8 8 6 

T4 1 0 0 0 2 3 6 6 6 7 0 

T5 4 0 8 6 0 0 4 12 11 6 4 

 

Separou-se a polpa em copos (figura 22) para determinar os parâmetros 

cromáticos. Os parâmetros cromáticos foram determinados segundo o sistema de 

coordenadas CIE, L*, a* e b* por meio de um colorímetro Konica-Minolta CR-400 

(Osaka, Japão). 
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Figura 22 – Polpa de morangos para análise de pH, teor em sólidos solúveis e parâmetros 

cromáticos. 

A polpa é colocada no refratómetro (GPR 12-70, instrumentos índex, USA) para 

fazer a medição do teor em sólidos solúveis expressa em OBrix. 

Os restantes morangos foram limpos (retirou-se o cálice do morango), colocados em 

sacos próprios para armazenamento na congelação a uma temperatura de -18 0C e 

identificados a caneta permanente com o número do tratamento, réplica, data de 

colheita e nome do responsável.  

 

5.5. Análise microbiológica de morangos  

No dia 24 de Maio e 16 de Junho realizaram-se duas colheitas para análise 

microbiológica, de morangos colhidos das plantas em calhas e em sacos colocados 

diretamente sobre o solo dos tratamentos 1 e 2 das cultivares X e Y. Determinou-se a 

quantidade de mesófilos, leveduras e fungos filamentosos. Utilizaram-se luvas 

desinfetadas para a colheita, os morangos foram separados por tratamento e réplica, 

colocados em sacos e armazenandos numa mochila térmica durante o transporte até 

ao laboratório. Inicialmente foram separadas porções de 350 g de morango pesado 

assepticamente e homogeneizado com o auxílio do Stomacher®. Foram preparadas 

diluições decimais apropriadas e as alíquotas dessas diluições foram transferidas para 

meios de cultura específicos para a determinação de cada grupo de microrganismos. 

Cada diluição foi plaqueada em duplicado. Para determinação de microrganismos 

mesófilos totais inoculou-se uma alíquota de 1 mL das diluições em PCA (Plate Count 

Agar), com incubação a 30°C por 72h, e quanto aos bolores e leveduras inoculou-se 0,1 

mL das diluições em Rose Bengal Agar Base com subsequente incubação a 25 °C por 

5 dias.  
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5.6. Preparados de morango 

Os preparados de fruta são misturas de ingredientes e frutas que são 

posteriormente pasteurizados com a finalidade de conferir cor, textura, sabor ou outros 

atributos a iogurtes líquidos, de textura mais dura, chás, sumos, etc (Silva, 2015). Estes 

preparados são procurados, pelo que transfomados por indústrias alimentares, como a 

Frulact. Os morangos utilizados para os preparados foram congelados a uma 

temperatura de -18 oC e posteriormente utilizados em preparados com 50% de fruta e 

27,5% de açúcar. Aos preparados fez-se a medição de pH e teor em sólidos solúveis 

após pasteurização e ao fim de 24h para que cumprisse o específico de 40±2 oBrix, e 

de pH 4,0±0,2. Os preparados foram provados por pessoal técnico experiente da Frulact 

(n=5) e avaliaram a integridade de pedaços, firmeza e sabor numa escala hedónica.  

 

5.7. Análise estatística 

 Efetuou-se a análise de variância (ANOVA) utilizando o programa SPSS versão 

24 (IBM, EUA). A análise estatística foi limitada devido ao aparecimento de Phytophtora 

cactorum, havendo perda de morangueiros de 51%. Numa análise explorativa o modelo 

ANOVA tinha três fatores. As variáveis independentes foram a cultivar, o tratamento e 

a data. Para facilitar a análise optou-se por analisar por variedade com um modelo a 

dois fatores: tratamento e data. As variáveis dependentes foram o número de flores, o 

número de morangos, o pH, o teor em sólidos solúveis e a dureza. Nos casos em que 

se verificou efeito significativo das variáveis fixas (independentes), efetuou-se a 

separação de médias pelo teste de Duncan para α=0,05. Os resultados da análise 

estatística univariada encontram-se identificados por letras minúsculas, sendo que 

letras iguais e letras diferentes indicam valores estatisticamente iguais ou diferentes. 

Diferenças significativas foram definidas para 5% (p value <0,05). Para alguns 

parâmetros não foi possível fazer análise estatística individual e detalhada dos 

tratamentos, devido ao número de amostras insuficiente para certas datas de 

amostragem. No parâmetro de dureza não se analisou estatisticamente o tratamento 2 

da cultivar Y e os cinco tratamentos na cultivar Camarosa. No parâmetro de pH não foi 

possível avaliar o tratamento 1 e 3 da cultivar X, todos os tratamentos da cultivar Y e 

Camarosa. No parâmetro de teor em sólidos solúveis não se analisou estatisticamente 

o tratamento 1 e o 3 na cultivar X, todos os tratamentos da cultivar Y exceto o tratamento 

5 e todos os tratamentos da cultivar Camarosa.  
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6. Resultados e Discussão 

6.1. Ponto crítico do estudo 

 No dia 22 de Fevereiro observou-se a murchidão de plantas centrais na primeira 

calha, procurou-se identificar de imediato as possíveis causas do estado das plantas. 

Retiraram-se as plantas e com um corte transversal na zona da coroa observou-se o 

seu interior. Apresentava tons alaranjados, indicando a possível presença de 

Phytophtora cactorum (figuras 23 a 25) e mais tarde confirmada após resultado da 

análise laboratorial das raízes na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Aplicou-se localmente fungicida a 26 e 27 de Fevereiro a todas as plantas, preparou-se 

uma calda em que se aplicou 25 mL de fungicida Previcur para 7,5 L de água, aplicando 

a dose de 10 mL de solução na zona radicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23 - Murchidão nos morangueiros instalados em calhas da cultivar Y 

Figura 24 - Morangueiro com 

raízes de aspeto esbranquiçado na 

cultivar Camarosa 

Figura 25 - Raízes de morangueiros 

contaminados com Phytophtora da cultivar Y 
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Nas plantas em calhas suspensas foi necessário combater pragas habituais dos 

morangueiros, como mosca branca (figura 26) e afídios. Realizaram-se as aplicações 

de inseticida a 17 de Fevereiro, 14 de Abril, 11 de Maio e 23 de Junho. O inseticida 

utilizado foi o Decis Evo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedeu-se ainda a uma aplicação de fungicida (para tratamento de oídio), que 

surgiu nos morangueiros instalados em calhas (figura 27).  

 

 

 

Figura 27 – Oídio presente nos frutos (A, B e C) e no caule (A). 

 

 Inicialmente, encontravam-se 630 plantas nas calhas, contudo após o 

aparecimento de Phytophtora houve uma perda de 51% de plantas, reduzindo o número 

de plantas para 310 (quadro 7). Nos cinco tratamentos, as cultivares X, Y e Camarosa 

apresentaram perdas de plantas de 43, 49 e 61 %, respetivamente. Para além da 

elevada mortalidade, outras plantas ficaram debilitadas e incapazes de produzir. Esta 

situação limitou o estudo, tornando o número de plantas por repetição mais baixo e 

heterogéneo, dificultando a comparação entre variedades e tratamentos.  

 

 

 

  

Figura 26 - Mosca branca na página inferior da folha de morangueiro em saco colocado 

diretamente sobre o solo na cultivar Y 

(A) (B) 

(C) 
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      Quadro 7 – Número de plantas viáveis e/ou sãs após o aparecimento de Phytophtora 

cactorum. 

Cultivar/Tratamento Controlo Trat 2 Trat 3 Trat 4 Trat 5 

Cultivar X 24 23 14 29 30 

Cultivar Y 25 20 12 15 37 

Cultivar Camarosa 6 15  21 14 25 

 

 No ensaio dos morangueiros instalados em sacos que foram colocados sobre o 

solo apenas surgiu mosca branca, tratada com inseticida e caracóis imediatamente 

eliminados manualmente.  

 O clima mediterrânico pode ser uma possível causa do surgimento de 

Phytophtora cactorum sobre variedades de morango mais sensíveis. As condições 

meteorológicas do ano 2016 foram propícias à incidência de doenças e pragas, pois 

Janeiro foi um mês muito chuvoso e extremamente quente, sendo que a temperatura 

média em Portugal continental rondo os 10,78 oC (valor mais alto dos últimos 50 anos), 

havendo maior humidade e temperaturas elevadas criou-se um microclima propício ao 

aparecimento de fungos, como por exemplo Phytophtora, podendo a doença ter surgido 

durante a viagem do viveiro para a exploração. No entanto, são inúmeras as causas 

possíveis para o aparecimento da doença, como a qualidade do substrato e das plantas.  

 De notar que alguns morangueiros em sacos não resistiram à falta de drenagem 

de água (figura 28), causada pelo contacto direto entre o saco e o solo, havendo uma 

perda de 28% de plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Análise geral dos parâmetros avaliados  

 As diferenças genéticas entre as variedades de morango incitam a respostas 

diferentes (Grau, 1986; Posada e Salamanca, 2008) sob os mesmos tratamentos e nas 

mesmas ou diferentes datas, ou seja o fator genético está envolvido com todas as 

Figura 28 – Morangueiros mortos da cultivar X referentes ao controlo em sacos  
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variáveis (Posada e Salamanca, 2008). Durante as datas de amostragem, observaram-

se morangos de cultivares e tratamentos diferentes com diversas formas (figura 29). 

 

Data/ 
Cultivar 

X Y Camarosa 

17-05        Tratamento 4:            Tratamento 2:         Controlo:  

27-05 Controlo: Tratamento 2: Tratamento 5: 

3-06 Tratamento 5: Tratamento 5: Tratamento 3: 

14-06 Tratamento 4: Controlo: Tratamento 3: 

22-06 Tratamento 3: Tratamento 3: Tratamento 3: 

Figura 29 - Imagens ilustrativas da forma dos morangos das cultivares X,Y e Camarosa por 

diferentes tratamentos e em 5 datas aleatórias de amostragem. 
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 A cultivar apresentou influência em todos os parâmetros avaliados e a resposta 

dos morangueiros ao tratamento dependem do fator genético, sendo que as cultivares 

não apresentaram as mesmas respostas. As três cultivares foram sujeitas aos mesmos 

tratamentos e às mesmas condições ambientais. O efeito da cultivar, tratamento, data 

e a interação entre estes foi significativo para a produção de flores, morangos e massa 

total de morango (g/planta) (quadro 8). A cultivar X produziu significativamente mais 

flores (quadro 8), enquanto as cultivares Y e Camarosa produziram, em média, número 

idêntico de flores. Segundo Andriolo et al. (2010), o número de flores está 

essencialmente relacionado com a cultivar, temperatura do ar e fotoperíodo, sendo que 

o genótipo influencia a data e a quantidade de flores produzida.  

 A cultivar X produziu significativamente mais morangos por planta que as 

restantes cultivares, e apresentou em média, uma massa de morango (g/planta) 

significativamente maior, seguida da cultivar Y e por último da Camarosa (quadro 8). O 

controlo destacou-se por apresentar maior quantidade de flores, morangos e massa total 

de morango por planta (g/planta). O controlo apresentando menor dose de cálcio e bio-

estimulante, promoveu a maior produção de morangos nas cultivares X e Y, apontando 

que embora o aumento da solução nutritiva possa aumentar a qualidade dos morangos, 

não é sinónimo de aumento de produção (Andriolo et al., 2010). 

 

Quadro 8 – Valor médio do número de flores, morangos e massa total de morango por planta 

(g/planta) obtido no ensaio e análise de variância. 

Efeito/ Parâmetro Nº flores Nº de morangos Valor médio de massa 

total de morango 

(g/Planta) 

Cultivar    

X 1,48a 2,31a 11,89a 

Y 0,48b 0,65b 7,03b 

Camarosa 0,63b 0,53b 5,15c 

Tratamento    

CT 1,12a’ 2,10a' 13,51a' 

T2 0,84b’ 0,71 c' 4,28c' 

T3 0,72b’ 1,14 b' 8,74b' 

T4 0,78b’ 1,24 b' 7,49b' 

T5 0,79b’ 1,22b' 8,85b' 

Significado (p–value)    

CV <0,001 <0,001 <0,001 

Tratamento  <0,001 0,002 <0,001 

Data <0,001 <0,001 <0,001 

CV*tratamento <0,001 0,003 <0,001 

CV*data <0,001 <0,001 <0,001 

Tratamento*data 0,284 0,814 0,190 

CV*tratamento*data 0,420 0,848 0,788 

Letras diferentes para a mesma coluna e parâmetro significam médias diferentes 
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 Tal como Posada e Salamanca (2008), as respostas dos morangos aos 

tratamentos com aplicações de nitrato de cálcio dependeram fortemente da cultivar. 

Provavelmente a eficácia na absorção de cálcio terá variado entre cultivares, sendo que 

umas acumulam mais cálcio que outras, segundo apurou Cheour (1990).  

 Na cultivar X, o controlo destacou-se pela maior produção de flores e o 

tratamento 4 (1,5 L/ha de bio-estimulante quinzenalmente) promoveu o início de floração 

(quadro 9). A justificação para este início de floração está na constituição hormonal das 

algas de Ascophyllum nodosum como citocininas (envolvimento na repartição de 

nutrientes no morangueiro, mobilizando uma maior concentração de nutrientes para os 

orgãos reprodutivos, auxinas e betaínas (Khan, 2009) que influenciam a divisão celular 

na fase de crescimento vegetativo, incentivando a indução floral e o crescimento robusto 

da planta (Khan, 2009). O controlo obteve a maior produção de morango (quadro 9) e 

massa total (quadro 10), sendo que os restantes tratamentos não apresentaram 

diferenças significativas entre si.  

 Na cultivar Y os morangueiros sujeitos ao controlo e tratamento 5 (4,5 L/ha de 

bio-estimulante, aplicados mensalmente) produziram mais flores (quadro 9). O controlo, 

o tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) e o tratamento 5 (dose de bio-estimulante 4,5 

L/ha mensalmente) apresentaram as maiores produções de morango (quadro 10) e 

massa total de morango por planta (g/planta) (quadro 11). O aumento de produção 

através do uso de bio-estimulante tinha sido observado por Spinelli et al. (2010), em que 

a aplicação do bio-estimulante Actiwave® provocou o aumento de produtividade em 

26%. Segundo Verkleij (1992), a presença de hormonas e minerais nas algas marinhas 

afeta o crescimento e atividade do sistema radicular estimulando a produção e 

produtividade do morangueiro, daí o bio-estimulante ser considerado como um 

intensificador metabólico (Khan, 2009). Para Alam et al. (2011), doses de bio-

estimulante de 1 ou 2 g L-1 para as cultivares ‘Festival’, ‘Chandler’ e ‘Camarosa’, em 

sistema de solo e estufa, produziram maior efeito sobre o número de morangos e 

rendimento por planta.  

 Roussos et al. (2008) verificaram também um aumento de produção de flores na 

cultivar Camarosa, em solo e em estufa, após aplicação de extrato à base de algas. 

Contudo, no presente estudo, a cultivar Camarosa não respondeu positivamente ao 

incremento de bio-estimulante, mas sim à dose extra de nitrato de cálcio (5kg de nitrato 

de cálcio semanalmente), sendo que o tratamento 2 produziu em média mais flores. O 

tratamento 3 (9 kg de nitrato de cálcio) originou a maior produção de morango (quadro 

9) e massa total de morango por planta (g/planta) (quadro 10). Na cultivar Camarosa 

não se observaram benefícios na produção de flores e frutos com a aplicação de bio-
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estimulante. Os morangueiros com os tratamentos 4 e 5 tiveram desempenhos idênticos 

aos do controlo.  

Quadro 9 - Valor médio do número de flores e de frutos para cada cultivar e análise de variância. 

 Flores Frutos 

Tratamento Cv X Cv Y Cv Camarosa Cv X Cv Y Cv Camarosa 

CT 2,55a 0,67a’ 0,38c’’ 3,48a 0,95a’ 0,43b’’ 

T2 1,12b 0,13c’ 1,27a’’ 1,56b 0,11c’ 0,33b’’ 

T3 1,06b   0,33b’c’ 0,78b’’ 1,69b 1,00a’  0,82 a’’ 

T4 1,49b   0,58a’b’ 0,27c’’ 2,45b 0,58b’ 0,43b’’ 

T5 1,21b 0,71a’ 0,44c’’ 2,17b 1,02a’ 0,46b’’ 

Significado (p–value)       

Tratamento <0,001 <0,001 <0,001   0,002 <0,001   0,006 

Data <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tratamento*Data 0,66 0,67   0,007   0,099   0,283   0,886 

  Letras diferentes para os mesmos parâmetros significam médias diferentes (Teste de Duncan) 

Quadro 10 - Valor médio da massa total de morango (g/planta) e análise de variância. 

 Valor médio de massa total de morango (g/planta) 

Tratamento Cv X Cv Y Cv Camarosa 

CT      18,91a   9,35a’   5,60a’’b’’ 

T2 8,18b   1,31c’ 2,90b’’ 

T3 8,67b 10,47a’ 8,22a’’ 

T4      11,60b   5,93b’ 3,67b’’ 

T5      11,02b 11,16a’ 4,40b’’ 

Significado (p–value)    

Tratamento <0,001 <0,001 0,003 

Data <0,001 <0,001 0,030 

Tratamento*Data 0,29 0,07                0,92 

   Letras diferentes para os mesmos parâmetros significam médias diferentes (Teste de Duncan) 

Nos pontos 6.3 a 6.5 apresentam-se os dados para cada variedade (CV) tendo 

como variáveis independentes o tratamento e data. A produção e massa total dos 

morangos por planta dependem, entre outros fatores, da precocidade da floração, do 

número de inflorescências emitidas e do equilíbrio entre massa seca da parte vegetativa 

e morangos (Andriolo et al., 2009). A dose de nitrato de cálcio a utilizar deve ser 

calculada tendo em atenção as concentrações de outros nutrientes no morangueiro, 

pela forte competição entre estes na planta que pode levar a resultados contraditórios, 

como se verifica nos resultados de campo, em que foi o controlo que mais floração e 

produção de morangos apresentou. 

Os parâmetros pH, ºBrix e dureza foram afetados significativamente pelas 

variáveis fixas, existindo pontualmente interações (quadro 11). A cultivar e a data de 

amostragem influenciaram significativamente os respetivos parâmetros.  
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A cultivar X apresentou valores de pH dos frutos significativamente superiores 

aos da cultivar Camarosa, seguido da cultivar Y (quadro 11). A nível de ºBrix foi também 

a cultivar X que apresentou os maiores valores em teor em sólidos solúveis, e as outras 

cultivares não apresentaram diferenças significativas entre elas. A cultivar Y apresentou 

valores de dureza superior, seguido da Camarosa e por último da cultivar X. Esta 

possuiu morangos com menor dureza, tornando-os mais perecíveis e propícios a 

ataques fúngicos, degradando-se mais facilmente. 

A nível de tratamentos, o tratamento 2 (5 kg de nitrato de cálcio) originou frutos 

com maiores valores de pH e o tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) apresentou os 

maiores valores de teor em sólidos solúveis e dureza. O tratamento 3 promoveu um 

aumento da dureza de aproximadamente 22% comparativamente com o controlo. Este 

resultado pareceu contrariar o que Sarraf (2011) defendeu, em que a aplicação foliar de 

cálcio diminuiu a dureza nas cultivares Seascape e Charlotte, afirmando que o cálcio 

pode fazer variar a dureza dos frutos, sem promover o aumento da mesma. 

 

Quadro 11 – Valor médio de pH, teor em sólidos solúveis (oBrix) e dureza (N) por cultivar e por 

tratamento e análise de variância. 

        Letras diferentes para a mesma coluna e parâmetro significam médias diferentes  

  

 

Efeito/ Parâmetro pH                 oBrix Dureza (N) 

Cultivar    

X 3,63a 8,78 a 0,37 c 

Y 3,45c 8,04 b 0,89 a 

Camarosa 3,50b 7,87 b 0,73 b 

Tratamento    

CT  3,53bc  8,37 ab 0,59c 

T2 3,62a  8,30 ab 0,49d 

T3  3,54bc 8,60 a 0,72a 

T4 3,56b  8,43 ab 0,52d 

T5 3,49c 8,04 b 0,66b 

Significado (p-value)    

CV <0,001 <0,001 <0,001 

Tratamento    0,020   0,355   0,001 

Data <0,001 <0,001 <0,001 

CV*tratamento   0,057   0,271   0,003 

CV*data   0,023   0,002 <0,001 

Tratamento*data   0,772   0,394   0,005 

CV*tratamento*data   0,237   0,330   0,270 
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No presente estudo o maior suplemento em cálcio contribuiu para o incremento 

de dureza e sólidos solúveis em relação a frutos de controlo. Segundo Sarraf (2011), a 

fertilização afeta significativamente a dureza dos frutos. No estudo de Wójcik e 

Lewandowski (2003), a aplicação foliar de cloreto de cálcio a 1,5 kg/ha aumentou a 

firmeza de morangos na cultivar Elsanta. O facto da aplicação ter sido foliar facilitou a 

entrada direta do cálcio nas folhas do morangueiro. O aumento de dureza dos morangos 

é apoiado também por Yamada e Abdalla (2010) e Ullio (2010). Com média 

significativamente mais baixa, o tratamento 5 (4,5 L/ha de bio-estimulante) promoveu a 

dureza (N), com aumento de 11%, valor superior ao aumento de 4% encontrado por 

Spinelli et al. (2010). O incremento de nitrato de cálcio e/ou bio-estimulante (dose mais 

elevada) promoveram o aumento de dureza nos morangos em relação ao controlo, 

destaque que merece o tratamento com cálcio. Contudo, as cultivares apresentaram 

uma resposta diferente, resultado também observado por Sarraf (2011).  

 Na cultivar X, a data de amostragem teve efeito significativo nos parâmetros 

avaliados (pH, Brix e dureza) (quadros 12 e 13). O tratamento apenas apresentou efeito 

sobre o teor em sólidos solúveis dos morangos (oBrix), sendo que o tratamento 3 (10 kg 

de nitrato de cálcio) foi o que originou os maiores valores de teor em sólidos solúveis, 

com um aumento de 5% em relação ao controlo (quadro 12). Contudo, o estudo de 

Posada e Salamanca (2008), onde aplicaram cálcio por via foliar, em doses de 50 a 200 

mg.L-1 nas cultivares Sweet Charlie e Chandler não obtiveram efeito significativo no teor 

em sólidos solúveis, o que parece evidenciar a forte influência da cultivar.  

Na cultivar Y, o tratamento teve apenas efeito significativo sobre o pH, sendo 

maior nos morangos sujeitos ao tratamento 2 (aplicação de 5kg de nitrato de cálcio) 

(quadro 12). O tratamento não teve efeito significativo sobre o teor em sólidos solúveis 

na cultivar Y e Camarosa (quadro 12), estando os resultados de acordo com os obtidos 

por Andriolo et al. (2010) e Sarraf (2011). Na cultivar Camarosa, a data de amostragem 

influenciou os três parâmetros, enquanto o tratamento apenas teve efeito significativo 

sobre a dureza dos frutos. Foram o controlo e o tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) 

que originaram os frutos com maior dureza (quadro 13).  
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Quadro 12 - Valor médio e P value de pH e teor em sólidos solúveis (oBrix) para cada cultivar.  

  pH   oBrix  

Tratamento cv X cv Y Camarosa cv X cv Y Camarosa 

CT 3,62 a 3,43 b’c’ 3,47 a’’ 8,90 ab 7,77 a’ 8,07 a’’ 

T2 3,65 a 3,53 a’ 3,64 a’’ 8,74 b 8,01 a’ 6,74 b’’ 

T3 3,67 a 3,43 b’c’ 3,49 a’’ 9,37 a 8,04 a’ 8,30 a’’ 

T4 3,63 a 3,51 a’b’ 3,46 a’’ 8,62 b 8,71 a’ 7,33 a’’b’’ 

T5 3,61 a 3,39 c’ 3,51 a’’ 8,47 b 7,81 a’ 7,65 a’’b’’ 

Significado (p–value)       

Tratamento 0,327 0,007 0,358   0,017 0,482 0,343 

Data 0,004 0,029 0,010 <0,001 0,016 0,004 

Tratamento * Data 0,602 0,753 0,474   0,659 0,609 0,741 

  Letras diferentes para os mesmos parâmetros significam médias diferentes (Teste de Duncan) 

 

Quadro 13 – Valor médio e P value de dureza (N) para cada cultivar. 

   Letras diferentes para a mesma coluna significam médias diferentes (Teste de Duncan). 

A especificação de pH para morango fresco na Frulact é de 3,5±0,3 o que 

engloba todos os valores médios de pH das cultivares estudadas e dos tratamentos 

aplicados. 

A data e a interação entre data e cultivar têm influência significativa nos 

parâmetros avaliados, mas variável de cultivar para cultivar, pelo que se fixou a cultivar 

para facilitar a interpretação (ver pontos 6.3 a 6.5). 

A cor é um parâmetro de qualidade indicativo do grau de maturação dos frutos e 

é um fator importante na apreciação do fruto por parte dos consumidores (Almeida, 

2012). No sistema L*a*b*, L* corresponde a luminosidade que consiste na quantidade 

de luz que é refletida por um determinado objeto (Samec et al., 2015), tendo o branco 

absoluto como referência. A luminosidade oscila entre 0 a 100 (Baena et al., 2015). O 

eixo a* representa a variação verde/vermelho (+)=vermelho e (-)verde. O eixo b* 

representa a variação azul/amarelo (+)=amarelo (-) azul. O sistema L* a* b* pode 

converter-se no sistema L*c*h, ou seja num sistema de coordenadas angulares em que 

c* representa a intensidade de cor e h a tonalidade. A tonalidade (ângulo hue) oscila 

     Dureza (N)  

Tratamento cv X cv Y Camarosa 

CT 0,37 a 0,91 a’b’ 0,81 a’’ 

T2 0,37 a 0,78 c’ 0,59 b’’ 

T3 0,39 a 1,01 a 0,83 a’’ 

T4 0,36 a 0,91 a’b’ 0,59 b’’ 

T5 0,37 a 0,87 b’c’ 0,66 b’’ 

Significado (p–value)    

Tratamento   0,463   0,593   0,002 

Data <0,001 <0,001 <0,001 

Tratamento * Data   0,210   0,531   0,149 
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entre 0 a 360o, sendo que o ângulo 0o representa tons roxos, o ângulo 90 o tons 

amarelos, o ângulo 180 o tons verdes e o ângulo 270 o tons azuis (Baena et al., 2015).  

A cultivar, o tratamento e a data não interferiram nos parâmetros cromáticos 

(p>0,05) (quadro 14) tal como observado por Lopez et al. (2003). É notória a menor 

tonalidade dos morangos da cultivar X. 

 

Quadro 14 – Valores médios dos parâmetros cromáticos por cultivar e por tratamento e análise 

de variância. 

 L* a* b* C* oh 

CV      

Cultivar X 33,65a 33,49a’ 18,19a’’ 37,38a’’’ 28,30a’’’’ 

Cultivar Y 32,00a 33,03a’ 19,32a’’ 38,38a’’’ 30,15b’’’’ 

Camarosa 32,35a 34,31a’ 19,84a’’ 39,65a’’’ 29,99b’’’’ 

Tratamento      

CT 31,98A 33,24 A’ 18,97 A’’ 38,29 A’’’ 29,66 A’’’’ 

T2 33,98 A 32,73 A’ 18,23 A’’ 37,50 A’’’ 28,20 A’’’’ 

T3 32,32 A 33,95 A’ 19,60 A’’ 38,32 A’’’ 29,58 A’’’’ 

T4 32,90 A 34,63 A’ 19,86 A’’ 39,37 A’’’ 29,42 A’’’’ 

T5 32,91 A 32,89 A’ 18,53 A’’ 37,96 A’’’ 29,57 A’’’’ 

Significado (p-value)      

CV 0,785 0,698 0,978 0,689 0,743 

Tratamento 0,830 0,811 0,922 0,943 0,994 

Data 0,875 0,724 0,105 0,413 0,007 

CV*Tratamento 0,608 0,978 0,991 0,557 0,584 

CV*Data 0,944 0,305 0,450 0,239 0,805 

Tratamento*Data 0,640 0,826 0,807 0,774 0,807 

Cv*Tratamento*Data 0,387 0,375 0,402 0,137 0,318 

 Letras diferentes para a mesma coluna e parâmetro significam médias diferentes 

 

6.3. Análise de resultados da cultivar X, por tratamento e por data. 

6.3.1. Aspetos de produção primária 

 O tratamento e data tiveram efeito significativo sobre o número de flores 

produzidas (p-values <0,001). Nesta cultivar, o controlo produziu em média 

aproximadamente 3 flores por planta, valor significativamente superior ao conseguido 

nos outros tratamentos. As datas de amostragem 25 de Maio e 1 de Junho 

apresentaram as maiores produções de flores. Os morangueiros do controlo e 

tratamentos 2, 4 e 5 iniciaram a floração a 6 de Abril (figura 30), enquanto no tratamento 

3 a floração iniciou a 14 de Abril. O controlo produziu significativamente mais flores a 1 
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de Junho, em média 6 flores por planta, totalizando cerca de 100 flores por planta em 

24 morangueiros. Nos tratamentos 2 e 4, a produção máxima de flores foi obtida a 25 

de Maio, com uma média de 3 flores por planta. A produção total de flores para os 

tratamentos 2 e 4 foi de 43 e 57, em 23 e 29 morangueiros, respetivamente. No 

tratamento 3 o número de flores produzidas por planta não foi significativamente 

diferente nas datas de amostragem e totalizou 41 flores por planta em 14 morangueiros. 

O tratamento 5 produziu mais flores a 27 de Abril, em média, 3 flores por planta. A 

produção total de flores por planta foi de 47 em 30 morangueiros.  

Controlo 

Tratamento 2 

Tratamento 3 

Tratamento 4 

Tratamento 5 

Figura 30 – Número médio de flores por planta, por data de amostragem em cada tratamento na 
cultivar X.  
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O controlo produziu mais flores, não havendo diferenças significativas entre os 

restantes tratamentos, logo a dose nutritiva aplicada pelo produtor foi a mais eficiente 

na produção de flores. O tratamento 4 (dose de 1,5 L/ha de bio-estimulante, aplicada 

quinzenalmente) iniciou a floração com maior intensidade: a 6 de Abril já apresentava, 

em média, 1 flor por planta, enquanto os morangueiros do controlo iniciaram a floração 

com uma média de 0,4 flores por planta. Este aspeto pode ser importante, se se 

pretender antecipar ou concentrar a produção. 

 O tratamento e a data apresentaram efeitos significativos sobre o número de 

frutos e massa total de morangos produzida. Em ambos, o controlo apresentou um valor 

significativamente superior (produção total de 157 morangos por planta) ao conseguido 

pelos restantes tratamentos. Os tratamentos 2,3, 4 e 5 apresentaram uma produção 

total de 70, 51, 110 e 98 morangos por planta. As datas de amostragem 8 e 14 de Junho 

apresentaram as maiores produções para os todos os tratamentos. No controlo (figura 

31), a produção de morango começou a 17 de Maio com 0,09 morangos por planta e 

obteve a maior produção a 8 de Junho com 13 morangos por planta. O tratamento 2 

começou a produzir a 17 de Maio com 0,24 morangos por planta e obteve a maior 

produção a 8 de Junho com aproximadamente 5 morangos por planta. O tratamento 3 

começou a produzir a 17 de Maio com 0,07 morango por planta e apresentou a máxima 

produção a 14 de Junho com 4 morangos por planta. O tratamento 4 iniciou a produção 

de morangos a 12 de Maio com 0,11 morangos por planta e apresentou a produção 

máxima a 14 de Junho com cerca de 7 morangos por planta. O tratamento 5 iniciou a 

produção de morango a 9 de Maio, com 0,02 morangos por planta e apresentou a maior 

produção a 14 de Junho com 6 morangos por planta. Nos tratamentos 4 (dose de 1,5 

L/ha de bio-estimulante quinzenalmente) e 5 (dose de 4,5 L/ha de bio-estimulante 

mensalmente) verificou-se a antecipação de produção de morangos para 12 e 9 de 

Maio, respetivamente.  

 Para a massa total de morangos por planta, o controlo destacou-se pela maior 

produção (57 grama por planta) e os restantes tratamentos não apresentaram 

diferenças significativas entre si. Independentemente dos tratamentos, as primeiras 

datas de amostragem corresponderam às de menor produção de massa de morango e 

a data de maior produção foi a 8 de Junho. O controlo totalizou, ao fim das datas de 

amostragem, 849 grama de morango por planta, valor bastante superior aos restantes 

tratamentos, enquanto os tratamentos 2, 3, 4 e 5 apresentaram produção média de 

massa de morango total de 370, 261, 525 e 495 grama por planta, respetivamente. O 

controlo e o tratamento 2 (figura 32) obtiveram o maior valor médio a 8 de Junho, com 

57 e 23 grama de morango por planta, respetivamente. No tratamento 3 verificaram-se 

valores máximos significativos de massa de morangos a 8,14 e 22 de Junho com, 
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aproximadamente, 20, 22 e 18 grama de morango por planta. O tratamento 4 também 

apresentou valores máximos de massa de morango a 24 de Maio, 8 e 14 de Junho com 

27, 24 e 32 grama por planta, respetivamente. No tratamento 5, a 14 de Junho produziu-

se mais massa de morango, equivalente a 29 grama por planta.  

 Extrapolando os valores de massa total de morango os tratamentos de 1 a 5 

obtiveram, em média, 3782, 1636, 1733, 2320 e 2204 kg/ha, respetivamente. 

O controlo produziu mais flores, morangos e maior massa de morangos por 

planta.  

Controlo 

Tratamento 2 

Tratamento 3 

Tratamento 4 

Tratamento 5 

 

Figura 31 - Número de morangos produzida por data de amostragem, por planta em cada 
tratamento na cultivar X.  
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Controlo 

Tratamento 2 

Tratamento 3 

Tratamento 4 

Tratamento 5  

Figura 32 – Valor médio de massa total de morangos por planta, por tratamento e data de 
amostragem. 
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6.3.2.  Análise de pH, teor em sólidos solúveis e dureza. 

O tratamento não apresentou efeito significativo sobre o pH na cultivar X, 

contudo alguns valores destacaram-se. No controlo, o pH apresentou valores 

compreendidos entre 3,5 e 3,7. No tratamento 2, na primeira data de amostragem, 

obteve-se o pH mais baixo de 3,4 e o pH significativamente maior foi obtido a 22 de 

Junho (3,79) (figura 33). No tratamento 3 obteve-se o maior pH (3,9) a 17 de Maio e o 

pH mais baixo a 12 de Julho. No tratamento 4, a 24 de Maio, obteve-se o menor pH 

(3,4) e o pH significativamente maior foi obtido a 22 de Junho (3,77). No tratamento 5, 

as datas 17 de Maio e 14 de Junho apresentaram o mesmo pH (3,5), sendo esse o mais 

baixo. A 8 de Junho obteve-se o maior pH (3,7). O pH não apresentou grandes 

diferenças entre datas, estando compreendido entre 3,5 e 3,7.  

Controlo 

 

Tratamento 2 

 

Tratamento 3 

 

Tratamento 4 

Tratamento 5 

 

Figura 33 - pH por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar X. 

  

3,2

3,6

4

17.05 24.05 28.05 30.05 03.06 08.06 14.06 16.06 22.06 29.06 04.07 12.07

p
H

3,2

3,6

4

17.05 24.05 28.05 30.05 03.06 08.06 14.06 16.06 22.06 29.06 04.07 12.07

p
H

3,2

3,6

4

17.05 24.05 28.05 30.05 03.06 08.06 14.06 16.06 22.06 29.06 04.07 12.07

p
H

3,2

3,6

4

17.05 24.05 28.05 30.05 03.06 08.06 14.06 16.06 22.06 29.06 04.07 12.07

p
H

Data

3,2

3,6

4

17.05 24.05 28.05 30.05 03.06 08.06 14.06 16.06 22.06 29.06 04.07 12.07

p
H



 
 

52 
 

 O tratamento apresentou efeito significativo sobre o teor em sólidos solúveis na 

cultivar X. No controlo o maior valor de teor em sólidos solúveis foi obtido a 22 de Junho 

com 11,3 oBrix. O tratamento 2 apresentou o maior valor de teor em sólidos solúveis a 

22 de Junho com 10,26 oBrix. No tratamento 3, o maior teor em sólidos solúveis foi a 22 

de Junho, com 10,83 oBrix. No tratamento 4, o maior teor em sólidos solúveis foi a 22 

de Junho, com 10,83 oBrix (figura 34). No tratamento 5, o maior teor em sólidos solúveis 

foi a 14 de Junho com 9,93. A 22 de Junho os morangos atingiram, em média, o maior 

valor de teor em sólidos solúveis.  

Controlo 

 
Tratamento 2 

 
Tratamento 3 

 
Tratamento 4 

 
Tratamento 5 

 

Figura 34 - Teor em sólidos solúveis (oBrix) por data de amostragem, em cada tratamento na 
cultivar X. 

 

Na cultivar X, o tratamento apenas teve efeito sobre o teor em sólidos solúveis 

(ºBrix) e foi o tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio semanalmente) que conduziu a 

valores significativamente superiores em relação aos restantes tratamentos.  
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Para o controlo, a maior dureza de 0,44 N ocorreu a 30 de Maio. No tratamento 

2, as maiores durezas foram de 0,44 e 0,42 N, a 27 de Maio e 3 de Junho (figura 35), 

respetivamente. No tratamento 3 as maiores durezas foram de 0,52 N a 30 Maio e 8 de 

Junho. No tratamento 4, o valor maior de dureza observou-se a 8 de Junho, com 0,50 

N. No tratamento 5, a maior dureza foi obtida a 30 de Maio com 0,43 N. Os valores nas 

restantes datas de amostragem não apresentaram diferenças significativas entre si.  

Controlo 

   

Tratamento 2 

 
Tratamento 3 

Tratamento 4 

Tratamento 5 

Figura 35 - Dureza (N) por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar X. 

As primeiras datas de amostragem, 27 de Maio a 8 de Junho, apresentaram 

valores de dureza significativamente superiores, contrariando o que Almeida (2012) 

defende, que a força exercida pelo morango à penetração do texturómetro aumentou ao 

longo do período produtivo. O aumento da dureza os frutos pode estar relacionado com 

o aumento da temperatura ao longo as colheitas.  
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6.3.3. Parâmetros cromáticos  

Na cultivar X o tratamento não apresentou efeito significativo sobre os 

parâmetros cromáticos (quadro 15).  

Quadro 15 - Parâmetros cromáticos por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar X. 

 CT T2 T3 T4 T5 

L*      

17.05 35,83 33,41    - 33,17 32,63 

08.06 32,75 33,49 33,86 33,67 34,35 

a*      

17.05 33,22 35,51    - 35,51 36,98 

08.06 33,88 31,26 36,45 33,81 29,92 

b*      

17.05 18,25 21,69    - 21,12 22,08 

08.06 17,91 15,96 21,25 18,03 14,63 

C*      

17.05 37,9 41,6     - 41,32 43,07 

08.06 38,33 35,12 40,22 37,32 26,27 

ho      

04.05 31,21    - 27,59 29,06 28,1 

17.05 32,06    - 31,17 31,42 31,87 

08.06 28,5 27,86 27,16     - 31,31 

 

6.4. Análise de resultados da cultivar Y por tratamento e por data 

6.4.1. Aspetos de produção primária 

Na cultivar Y o tratamento e data tiveram efeito significativo sobre o número de 

flores produzidas (p-value <0,001). O controlo e o tratamento 5 (4,5 L/ha de bio-

estimulante mensalmente) apresentaram produções de flores significativamente 

superiores ao dos restantes tratamentos. As datas de amostragem 25 de Maio e 1 de 

Junho apresentaram as maiores produções de flores, independentemente dos 

tratamentos. Todos os tratamentos iniciaram a floração a 18 de Fevereiro (figura 36). O 

controlo não produziu número de flores significativamente diferente nas datas de 

amostragem, totalizando 26 flores por planta em 25 morangueiros considerados. O 

tratamento 2 atingiu a máxima produção de flores a 18 de Fevereiro com 0,36 flores por 

planta e um total de 5 flores por planta, em 15 morangueiros. No tratamento 3 não houve 

variação significativa na produção de flores, totalizando 10 flores por planta, em 12 

morangueiros. O tratamento 4 obteve produção máxima de flores a 14 de Abril com 1 
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por planta, totalizando 22 flores por planta, em 15 morangueiros. O tratamento 5 obteve 

produção máxima a 6 de Abril com 2 flores por planta e uma produção total de 27 flores 

por planta, em 37 morangueiros.  

 
Controlo 

 

Tratamento 2 

 

Tratamento 3 

 

Tratamento 4 

 

Tratamento 5 

 

Figura 36 - Número médio de flores por planta, por data de amostragem em cada tratamento na 
cultivar Y. 

 

 O tratamento e data tiveram efeito significativo sobre o número de frutos e massa 

total de morango produzida (p-value <0,001). O controlo, tratamento 3 (10 kg de nitrato 

de cálcio) e tratamento 5 (4,5 L/ha de bio-estimulante mensalmente) tiveram uma 

produção de frutos significativamente superior ao obtido pelos restantes tratamentos, o 

mesmo verificou-se para a massa total de morango. A data de amostragem 24 de Maio 

apresentou, em média, a maior produção de morangos e massa total de morango. 
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Relativamente à figura 37 o controlo iniciou a produção a 4 de Maio e obteve a 

máxima produção a 24 de Maio com 3 morangos por planta, totalizando 26 morangos 

por planta em 25 morangueiros. O tratamento 2 iniciou a produção a 17 de Maio e não 

apresentou diferenças significativas no número de morangos produzidos nas diferentes 

datas de amostragem, totalizando 13 morangos por planta, em 15 morangueiros. O 

tratamento 3 iniciou a produção a 4 de Maio e não apresentou diferenças significativas 

no número de morangos produzidos nas datas de amostragem, totalizando 15 morangos 

por planta, em 12 morangueiros. Os tratamentos 4 e 5 iniciaram a produção de 

morangos a 4 de Maio e ambos produziram significativamente mais a 24 de Maio, com 

aproximadamente 2 morangos por planta, em cada tratamento. Ao fim das datas de 

amostragem, o tratamento 4 totalizou 26 morangos por planta em 15 morangueiros e o 

tratamento 5 totalizou 47 morangos por planta, em 37 morangueiros.  

 Embora o tratamento 3 e 5 terem as maiores produções de morango, não 

significa que o incremento de nitrato de cálcio e bio-estimulante levem a uma maior 

produção, porque para tal os tratamentos 2 e 4 teriam de apresentar igualmente valores 

elevados e superiores ao controlo e isso não acontece. Dessa forma, não há relação 

direta entre a aplicação de cálcio e bio-estimulante e a produção de morango.  

 Em relação à massa de morangos por planta (figura 38) no controlo a maior 

massa total de morango produzida foi a 24 de Maio com 25 g por planta, totalizando 281 

g, por planta. No tratamento 2 não houve variações significativas na produção de massa 

de morango e totalizou 58 g de massa por planta. No tratamento 3 a maior massa total 

de morango produzida foi a 24 de Maio com 34 g por planta, totalizando 156 g por planta. 

No tratamento 4 a maior massa total de morango produzida foi a 24 de Maio com 20 g 

por planta, totalizando 256 g por planta. No tratamento 5 a maior massa total de morango 

produzida foi também a 24 de Maio com 28 g por planta, totalizando 499 g por planta. 

 Extrapolando os valores de massa total de morango os tratamentos de 1 a 5 

obtiveram, em média, 1870, 262, 2093, 1186 e 2231 kg/ha, respetivamente.  

 O tratamento 3 apresentou um aumento de aproximadamente 12 % de massa 

de morango por planta relativamente ao controlo e o tratamento 5 um aumento de 19%, 

embora valores não significativamente diferentes entre si.  
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Controlo 

 

Tratamento 2 

Tratamento 3 

 

Tratamento 4 

 

Tratamento 5 

 

Figura 37 - Número de morangos por data de amostragem, por planta em cada tratamento na 

cultivar Y. 
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Controlo

 

Tratamento 2 

 

Tratamento 3 

 

Tratamento 4  

 

Tratamento 5 

 

Figura 38 - Valor médio de massa de morangos por planta (g/planta) por data de amostragem, 

em cada tratamento na cultivar Y. 
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6.4.2. Análise de pH, teor em sólidos solúveis e dureza. 

O tratamento e a data apresentaram efeito significativo sobre o pH. O tratamento 

2 (5 kg de nitrato de cálcio) apresentou pH médio significativamente superior aos 

restantes tratamentos (figura 39), apresentando um aumento de 3% relativamente ao 

controlo. O controlo apresentou o maior pH a 12 de Julho com 3,6. O tratamento 2 

apresentou o maior pH a 17 de Maio com 3,7. O tratamento 3 apresentou o maior pH a 

17 de Maio com aproximadamente 3,6. O tratamento 4 apresentou o maior pH a 4 de 

Maio com 3,7. O tratamento 5 apresentou o maior pH a 22 de Junho com 

aproximadamente 3,5. Independentemente dos tratamentos, as datas de amostragem 

que apresentaram maior pH foram 3 e 8 de junho e 12 de Julho. 

 

Controlo 

 
Tratamento 2 

 
Tratamento 3 

 
Tratamento 4

 
Tratamento 5  

Figura 39 - pH por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar Y. 
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Apenas a data teve efeito significativo sobre o teor em sólidos solúveis. 

Independentemente dos tratamentos, o maior valor significativo de teor em sólidos 

solúveis foi obtido a 22 e 8 de Junho. Não houve uma evolução uniforme nos valores de 

teor em sólidos solúveis, sendo que estes variaram em todas as datas de amostragem 

nos cinco tratamentos (figura 40) 
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Figura 40 - Teor em sólidos solúveis (oBrix) por data de amostragem, em cada tratamento na 

cultivar Y. 
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uma dureza média significativamente superior à obtida pelos restantes tratamentos, 

indicando que há maior resistência do morango à penetração efetuada pela sonda 

cilíndrica do texturómetro quando submetidos à maior dose de cálcio (aumento de 11 % 

relativamente ao controlo). No controlo (figura 41) a 12 de Julho verificaram-se os 

maiores valores de dureza a 4, 27 e 30 de Maio, com 1,20, 1,12 e 1,12 N respetivamente. 

No tratamento 3 a dureza significativamente maior de 1,40 N foi a 4 de Maio (primeira 

data de amostragem). No tratamento 4 as maiores durezas com 1,27 e 1,31 N foram 

obtidas a 4 e 27 de Maio, respetivamente. No tratamento 5 a 4 e 30 de Maio, verificaram-

se os maiores valores de dureza de 1,14 e 1,08 N, respetivamente.  
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Figura 41 – Dureza (N) por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar Y. 
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6.4.3. Parâmetros cromáticos na cultivar Y 

 No quadro 16 observam-se os parâmetros cromáticos referentes a três datas de 

amostragem na cultivar Y. O tratamento não apresentou efeito significativo ou alguma 

variação que fosse relevante referir sobre os parâmetros cromáticos. 

 

Quadro 16 - Parâmetros cromáticos por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar Y. 
 CT T2 T3 T4 T5 

L*      

04.05 31,52 - 31,68 28,9 31,65 

17.05 30,67 - 29,63 34,86 34,15 

08.06 29,37 35,54 33,59 - 31,57 

a*      

04.05 33,63 - 28,83 34,61 32 

17.05 32,09 - 34,07 35,7 31,82 

08.06 32,90 32,9 35,01 - 34,58 

b*      

04.05 20,37 - 15,06 19,23 17,23 

17.05 20,09 - 20,06 21,81 19,82 

08.06 17,87 19,33 20,88 - 19,85 

C*      

04.05 39,31 - 32,53 39,59 36,37 

17.05 37,86 - 39,81 41,32 36,50 

08.06 37,44 38,19 34,01 - 43,79 

ho      

04.05 31,21 - 27.59 29,06 28,1 

17.05 32,06 - 31,17 31,42 31,87 

08.06 28,5 27,87 27,16 - 31,31 

 

6.5. Análise de resultados da cultivar Camarosa por tratamento e por data 

6.5.1. Aspetos de produção primária 

O tratamento e a data tiveram efeito significativo sobre o número de flores 

produzidas (p-value <0,001). O tratamento 2 apresentou a média de flores 

significativamente superior comparativamente aos restantes tratamentos (aumento de 

34% relativamente ao controlo). Os restantes tratamentos não apresentaram uma 

produção de flores significativa diferente entre eles. Independentemente dos 

tratamentos, as médias de produção de flores significativamente maiores foram a 25 de 

Maio e 1 de Junho. Todos os tratamentos iniciaram a floração a 18 de Fevereiro. O 

controlo não produziu um número de flores significativamente diferente nas datas de 
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amostragem (figura 42) e totalizou no final aproximadamente 5 flores por planta, em 6 

morangueiros. O tratamento 2 produziu significativamente mais flores a 25 de Maio, 

aproximadamente 4 flores por planta, totalizando 17 flores por planta, em 13 

morangueiros. No tratamento 3 obteve-se o maior número de flores a 1 de Junho com 

aproximadamente 2 flores por planta, totalizando aproximadamente 10 flores por planta, 

em 21 morangueiros. No tratamento 4 não houve produção de flores significativamente 

diferente entre datas de amostragem e totalizou aproximadamente 4 flores por planta, 

em 14 morangueiros. No tratamento 5 a produção foi significativamente maior a 15 de 

Junho com 1 flor por planta (figura 42), totalizando 6 flores por planta, em 25 

morangueiros.  

Controlo 

 
Tratamento 2 

Tratamento 3 

 
Tratamento 4 

 
Tratamento 5 

Figura 42 – Número médio de flores por planta, por data de amostragem em cada tratamento na 

cultivar Camarosa. 
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 O tratamento e a data tiveram efeito significativo sobre o número de frutos e 

massa total de morango produzida por planta. O tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) 

obteve a média significativamente superior de número frutos e massa total de morango, 

indicando que ao acréscimo de cálcio promoveu uma maior produção de frutos e maior 

massa de morangos por planta. As datas de amostragem 24 de Maio e 29 de Junho 

produziram significativamente mais morangos.  

Observando a figura 43, o controlo iniciou a produção a 4 de Maio e totalizou ao 

fim das datas 7 morangos por planta, em 6 morangueiros. No tratamento 2 a produção 

iniciou relativamente mais tarde, a 24 de Maio e obteve a máxima produção a 4 de Julho 

com 0,86 morangos por planta. Totalizou ao fim das datas, 10 morangos por planta, em 

13 morangueiros. O tratamento 3 iniciou a produção a 4 de Maio e a 24 de Maio produziu 

significativamente mais morangos, 2,5 morangos por planta. Totalizou 

aproximadamente 37 morangos por planta, em 21 morangueiros. O tratamento 4 iniciou 

a produção a 4 de Maio e produziu significativamente mais morangos a 4 de Julho com 

1,65 morango por planta. Totalizou aproximadamente 13 morangos por planta, em 14 

morangueiros. O tratamento 5 também iniciou a produção a 4 de Maio e obteve a maior 

produção de frutos a 29 de Junho com 1,32 morangos por planta. Totalizou 

aproximadamente 21 morangos por planta, em 25 morangueiros. 

 Para a massa total de morango não foi possível obter os valores do controlo com 

a fixação da cultivar, devido à falta de valores provocada pela grande mortalidade de 

morangueiros. Referente à figura 44, no controlo a maior massa de morango (g/planta) 

foi obtida a 29 de Junho com 1,17 gramas por planta. No tratamento 2 a maior massa 

de morango (g/planta) foi obtida a 4 de Julho com 8,5 gramas. No tratamento 3 a maior 

massa de morango foi obtida a 24 de Maio com 24 gramas por planta. No tratamento 4 

a maior massa de morango foi obtida a 4 de Julho com 14,50 gramas por planta. No 

tratamento 5 não houve variação significativa de quantidade de massa de morangos 

(g/planta) nas datas de amostragem.  

 Para a cultivar Camarosa cultivada em sistema sem solo encontram-se valores 

de produção total que rondam 800 g/planta (Mínguez, 2010), no entanto neste estudo e 

nos 5 tratamentos houve uma produção total de cerca de 372 g/planta, o que demonstra 

a limitação causada pelo aparecimento da doença. Extrapolando os valores de massa 

total de morango os tratamentos de 1 a 5 obtiveram, em média, 1120, 580, 1644, 733 e 

880 kg/ha, respetivamente. 
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Figura 43 – Número de morangos por data de amostragem, por planta em cada tratamento na 
cultivar Camarosa.  
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Tratamento 3 
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Figura 44 - Valor médio de massa total de morangos por planta (g/planta), por data de 
amostragem, em cada tratamento na cultivar Camarosa.  
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6.5.2. pH, teor em sólidos solúveis e dureza 

Apenas a data teve efeito significativo (p-value <0,001) sobre o pH dos morangos 

e foi a 24 de Maio que se verificou o pH médio mais elevado. Ao fixar a cultivar não foi 

possível comparar estatisticamente o pH por data de amostragem devido à falta de 

valores causada pela elevada mortalidade de morangueiros na cultivar Camarosa. 

Contudo, verificou-se que os maiores valores de pH foram encontrados a 24 de Maio 

nos tratamentos 2,3 e 5 (figura 45). 

Controlo 

 
Tratamento 2  

 
Tratamento 3 

 
Tratamento 4 

 
Tratamento 5 

 
Figura 45 - pH por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar Camarosa. 
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Apenas a data teve efeito significativo sobre o teor em sólidos solúveis. Contudo 

o controlo e tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) apresentaram as médias de teor 

em sólidos solúveis significativamente superiores aos dos restantes tratamentos. A data 

de amostragem 8 de Junho (figura 46), independentemente dos tratamentos, 

apresentou uma média de ºBrix significativamente maior. 

 

Controlo 
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Tratamento 3  

 
Tratamento 4 

 
Tratamento 5 

 

Figura 46 - Teor em sólidos solúveis (oBrix) por data de amostragem, em cada tratamento na 
cultivar Camarosa.  
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tratamento 1 a maior dureza foi obtida a 4 de Maio com 1,08 N. No tratamento 2 a maior 

dureza foi obtida a 27 de Maio com 1,08 N. No tratamento 3 a maior dureza foi obtida a 

30 de Maio com 1,24 N. No tratamento 4 a maior dureza foi obtida a 3 de Junho com 

0,79 N. No tratamento 5 a maior dureza foi obtida a 4 de Maio com 0,85 N. As datas de 

amostragem 4 de Maio (primeira colheita), 30 de Maio e 3 de Junho (figura 47), 

independentemente dos tratamentos, apresentaram médias significativamente maiores 

e houve uma diminuição significativa da força exercida pelo morango à penetração da 

sonda do texturómetro ao longo das colheitas 

 

Controlo 

 
Tratamento 2 

Tratamento 3 

 
Tratamento 4 

 
Tratamento 5 

 

Figura 47 - Dureza (N) por data de amostragem, em cada tratamento na cultivar Camarosa.  
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6.5.3. Parâmetros cromáticos  

Devido à perda acentuada de plantas na cultivar Camarosa, apenas foi possível 

analisar estatisticamente os parâmeros cromáticos para o tratamento 3. Neste não 

houve diferenças significativas de valores de luminosidade, coordenada a* e c* para as 

três datas de amostragem. Na coordenada b* e ângulo hue observou-se que a 17 de 

Maio os valores foram significativamente superiores em relação às outras datas (quadro 

17). A camarosa em média, possuiu uma luminosidade de 33,50 apresentando um tom 

mais claro comparativamente com outras cultivares (Fagherazzi et al.,2012) e uma 

luminosidade relativamente mais baixa que as restantes cultivares apresentando um 

vermelho menos intenso como apoia Baena et al. (2015). A luminosidade foi menor a 

17 de Maio, em termos absolutos, apresentando uma ligeira depressão. Chroma (C*) foi 

o parâmetro com maior valor, indicando uma maior pureza 

Quadro 17 - Parâmetros cromáticos no tratamento 3 para a cultivar Camarosa. 

 CT T2 T3 T4 T5 

L*      

04.05 - - 32,18 - 34,25 

17.05 - - 30,91 31,95 31,67 

08.06 - - 33,50 - - 

a*      

04.05 - - 33,98 - 36,01 

17.05 - - 34,91 35,19 32,02 

08.06 - - 33,26 - - 

b*      

04.05 - - 19,15 - 20,64 

17.05 - - 21,95 20,67 20,94 

08.06 - - 18,17 - - 

C*      

04.05 - - 39,01 - 41,50 

17.05 - - 41,25 40,81 40,81 

08.06 - - 37,91 - - 

ho      

04.05 - - 29,38 - 29,83 

17.05 - - 32,16 30,44 30,88 

08.06 - - 28,69 - - 
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6.6. Análise Microbiológica  

6.6.1. Análise microbiológica nos morangueiros em calhas 

A análise microbiológica foi fundamental para conhecer as condições de higiene 

durante a produção. Observou-se nos morangueiros em calhas suspensas que os frutos 

da cultivar X do controlo apresentaram quantidade de bactérias mesófilas, leveduras e 

fungos filamentosos maiores a 16 de Junho do que a 24 de Maio, o que significa que ao 

longo do tempo houve uma maior proliferação de microrganismos. O total de bactérias 

mesófilas foi superior ao de leveduras, seguido pelos fungos filamentosos. A existência 

de maior número de bactérias mesófilas pode justificar-se pela sua velocidade de 

crescimento que é maior comparativamente com os outros fungos (Ferreira et al., 2014). 

No entanto esta velocidade não é constante, podendo haver variações que dependem 

da fase de crescimento em que se encontram e do meio ambiente (QUALI, 2008).  

No tratamento 2 (5 kg de nitrato de cálcio) os frutos apresentaram maior 

quantidade de bactérias mesófilas mais cedo, a 24 de Maio, relativamente a 16 de 

Junho.  

 Os frutos da cultivar Y, com o controlo e tratamento 2, apresentaram maior 

quantidade de bactérias mesófilas e leveduras a 24 de Maio, do que a 16 de Junho 

(contrariamente ao que aconteceu com os fungos filamentosos).  

 A cultivar X apresentou maior carga microbiológica, média de 1,3E+06 CFU/g, 

(unidade de formação de colónias/g) enquanto a cultivar Y apresentou em média 

6,7E+05 CFU/g (quadro 18). Ambas as cultivares apresentaram maior número de 

microrganismos nos morangos sujeitos ao tratamento 2 (5 kg de nitrato de cálcio), que 

conforme a revisão bibliográfica seria de esperar o contrário. A aplicação de cálcio nos 

morangueiros aumenta a estabilidade na parede celular (Ribeiro, 2005), aumentando a 

firmeza e diminuindo a carga microbiológica, bem como os ataques fúngicos (Baena et 

al., 2015). 
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Quadro 18 – Número de bactérias mesófilas, leveduras e fungos filamentosos (CFU/g) na cultivar 

X e Y, no controlo e tratamento 2, em duas datas de colheita, nos morangueiros instalados em 

calhas. 

 Bactérias Mesófilas Leveduras Fungos Filamentosos 

Cultivar X    

Controlo    

24.05 6,1E+04 3,5E+04 3,2E+04 

16.05 2,7E+05 1,0E+05 5,5E+04 

T2    

24.05 5,2E+04 2,9E+05 8,0E+03 

16.05 3,2E+04 3,0E+05 4,7E+04 

Cultivar Y    

Controlo    

24.05 8,3E+04 1,5E+05 2,5E+03 

16.05 1,1E+03 2,4E+04 4,2E+04 

Tratamento 2    

24.05 6,4E+02 2,5E+04 2,2E+05 

16.05 4,4E+04 3,8E+04 4,6E+04 

 

6.6.2. Análise microbiológica de morangueiros em sacos 

 Nas plantas instaladas em sacos em contacto direto com o solo, os morangos 

da cultivar X do controlo apresentaram maior carga microbiológica a 24 de Maio do que 

a 16 de Junho, contrariamente aos morangos sujeitos ao tratamento 2, verificando maior 

carga microbiológica na segunda data, 16 de Junho.  

 Os morangos da cultivar Y sujeitos ao controlo apresentaram a 24 de Maio maior 

número de bactérias mesófilas e fungos filamentosos e os frutos submetidos ao 

tratamento 2 apresentaram maior número de bactérias mesófilas e leveduras (fungos 

não filamentosos) a 24 de Maio.  

 A cultivar X foi a que apresentou maior carga microbiológica, média de 2,6E+06 

CFU/g, enquanto a cultivar Y apresentou em média 2,4E+06 CFU/g (quadro 19) e em 

ambas as cultivares foi o controlo que apresentou a maior carga microbiológica.  
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Quadro 19 - Número de bactérias mesófilas, leveduras e fungos filamentosos (CFU/g) na cultivar 

X e Y, no controlo e tratamento 2, em duas datas de colheita, nos morangueiros instalados em 

sacos colocados diretamente sobre o solo. 

 Bactérias Mesófilas Leveduras Fungos Filamentosos 

Cultivar X    

Tratamento 1    

24.05 3,8E+05 5,0E+05 7,1E+04 

16.05 1,3E+05 2,5E+05 1,2E+05 

Tratamento 2    

24.05 1,0E+05 1,3E+05 6,3E+04 

16.05 1,5E+05 6,3E+05 8,1E+04 

Cultivar Y    

Tratamento 1    

24.05 2,1E+05 3,6E+05 1,0E+05 

16.05 1,4E+05 2,0E+05 1,8E+05 

Tratamento 2    

24.05 2,4E+05 2,3E+05 1,6E+05 

16.05 1,3E+05 1,7E+05 3,2E+05 

 

 Os morangos da cultivar X apresentaram significativamente menos resistência à 

penetração do texturómetro, logo apresentam uma dureza menor o que facilita a 

contaminação dos frutos, daí a maior carga microbiológica comparativamente com a 

cultivar Y. Segundo Cheour et al. (1990) e Fruitek (2001), o aumento de cálcio no 

morangueiro aumenta a resistência da parede celular, tornando os frutos mais 

resistentes a ataques fúngicos (Ribeiro, 2005). Contudo, os resultados não 

apresentaram esta tendência de diminuição de microrganismos nos morangos com o 

incremento de 5kg de nitrato de cálcio aos morangueiros, refutando a existência de uma 

relação entre a aplicação de cálcio e carga microbiológica. A justificação para tal 

ocorrência poderá ser a baixa dosagem de nitrato de cálcio fornecida aos morangueiros 

ou a forma de aplicação do mesmo, devido à sua baixa mobilidade no morangueiro.  

 Em média, nas duas datas de amostragem (24 de Maio e 16 de Junho), os 

morangos em sacos pousados no solo apresentaram maior quantidade de 

microrganismos (6,2E+05 CFU/g) do que os morangos instalados em calha suspensa 

(2,4E+05 CFU/g). Os morangueiros plantados nos sacos pousados no solo encontram-

se mais próximos do solo, havendo influência de fatores extrínsecos que afetam o 

crescimento microbiano como a temperatura, a humidade relativa e a atividade da água 

(QUALI, 2008). Sendo a temperatura maior devido à proximidade ao solo, e a humidade 
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relativa maior, intensificada pela falta de drenagem de água que acumulava no substrato 

e entre o saco e a terra. Desta forma, criou-se um microclima mais propício ao 

desenvolvimento de microrganismos.  

 

6.7. Análise de Preparados 

 Os valores especificados de ºBrix (40±2) e pH (4,0±0,2) foram cumpridos para 

os preparados sujeitos aos diferentes tratamentos.  

 Através da observação dos preparados de morango (figura 48) na cultivar X o 

preparado referente ao controlo, tratamento 2 e 3 apresentaram consistência 

semelhante. Os preparados tratados com bio-estimulante (tratamento 4 e 5) 

apresentaram maior fluidez. Na cultivar Y apenas o preparado sujeito ao tratamento 3 

(10 kg de nitrato de cálcio) apresentou maior consistência. A cultivar Camarosa com o 

tratamento 3, também apresentou maior consistência relativamente aos preparados 

com outros tratamentos. Desta forma, nas três cultivares observou-se que o tratamento 

3, isto é, a maior aplicação de cálcio evidenciou maior consistência no preparado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Amostras dos preparados das três cultivares em relação aos cinco tratamentos. 

 

 Na figura 49, observam-se os resultados da análise sensorial nas três cultivares 

para os cinco tratamentos, onde se mediu a integridade dos pedaços do preparado, o 

sabor e a firmeza do preparado. Na cultivar X o preparado referente ao tratamento 4 

(1,5 L/ha de bio-estimulante quinzenalmente) apresentou maior integridade de pedaços 

e firmeza. O tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) originou um preparado com melhor 

sabor, mais doce. Na cultivar Y, o tratamento 4 aumentou a integridade de pedaços e 
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os tratamentos 2 e 3 (5 e 10 kg de nitrato de cálcio) aumentaram a firmeza, os únicos 

com incremento de nitrato de cálcio, tal como se verificou na dureza dos morangos. Os 

preparados do tratamento 5 (4,5 L/ha de bio-estimulante) foram avaliados como os que 

possuíam melhor sabor. Para a cultivar Camarosa os preparados do controlo e do 

tratamento 3 apresentaram maior integridade de pedaços, a nível de firmeza foi o 

tratamento 3 que se destacou significativamente dos outros, o que vem a confirmar os 

dados obtidos pelos morangos sujeitos ao tratamento 3 em que obtiveram maior dureza. 

Mais uma vez, os preparados do tratamento 5 foram os que apresentaram melhor sabor.  

 

  

  

 

Figura 49: Análise sensorial, nomeadamente da integridade dos pedaços, firmeza e sabor dos 

preparados de morango na cultivar X, Y e Camarosa  
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6.8. Análise de resultados dos morangueiros instalados em sacos  

 Nos morangueiros instalados em sacos colocados diretamente no solo, o 

tratamento e data não tiveram efeito significativo sobre o número de morangos, massa 

total de morango por planta (g/planta), pH, teor em sólidos solúveis (oBrix) e dureza (N).  

 Observando a figura 50, na cultivar X os tratamentos apresentaram uma 

evolução semelhante, no entanto o tratamento 2 teve uma produção média de morangos 

maior que o controlo e ambos atingiram o pico máximo de produção a 3 de Junho. Em 

relação ao valor médio de massa total de morangos por planta, o tratamento 2 (dose de 

5kg de nitrato de cálcio semanalmente) foi superior nas primeiras datas. Os morangos 

do tratamento 2 apresentaram maior pH e teor em sólidos solúveis (oBrix). 

Relativamente à dureza, inicialmente o controlo apresentou morangos com maior 

dureza, a 3 de Junho ambos os tratamentos apresentaram o pico máximo, contudo após 

o pico o controlo teve uma quebra acentuada de dureza, contrariamente ao tratamento 

2.  

 Relativamente à figura 51, na cultivar Y os tratamentos tiveram evoluções 

semelhantes, contudo, o tratamento 2 apresentou ao longo das datas maior número de 

morangos. Na cultivar Y o pico máximo de produção foi a 24 de Maio, ligeiramente mais 

cedo que a cultivar X. Relativamente ao valor médio de massa total de morango por 

planta, o tratamento 2 foi superior ao controlo (exceto nas últimas duas datas de 

amostragem). 

  O tratamento 2 apresentou maior pH e teor em sólidos solúveis. Em relação à 

dureza, inicialmente foi o tratamento 2 que apresentou os frutos com maior dureza, no 

entanto a partir de 27 de Maio o controlo passou a obter os valores maiores de dureza. 

O tratamento 2 obteve maior produção, ou seja a aplicação de 5kg de nitrato de cálcio 

semanalmente promoveu a frutificação nos morangueiros em saco. Promoveu, em 

média, o aumento de pH e teor em sólidos solúveis para ambas cultivares. Em relação 

à dureza, em ambas as cultivares o tratamento 2 obteve em média os morangos com 

maior dureza. 

 As variadas respostas aos tratamentos pelas cultivares no mesmo sistema de 

cultivo indica que o fator genético faz variar a resposta dos morangos aos tratamentos, 

independentemente do local de cultivo das plantas. Esta interação entre cultivar e 

tratamento foi também observado no estudo de Posada e Salamanca (2008) em que o 

fator genético está envolvido em todos os resultados e as cultivares apresentadas 

responderam de forma diferente aos tratamentos aplicados.   
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   Figura 50 - Número de morangos, valor médio de massa total de morango por planta (g/pl), pH, 

teor em sólidos solúveis (oBrix) e dureza (N) da cultivar X para os tratamentos 1 (controlo) e 2 

dos morangueiros instalados em sacos colocados diretamente sobre o solo.  
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Figura 51 - Número de morangos, valor médio de massa total de morango por planta (g/planta), 

pH, teor em sólidos solúveis (oBrix) e dureza (N) da cultivar Y para os tratamentos 1 (controlo) e 

2 dos morangueiros instalados em sacos colocados diretamente sobre o solo. 

   

6.9. Contabilização de morangos impróprios 

 Ao longo das colheitas foi realizada a contagem do número de morangos 
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Na cultivar Y verificou-se a presença de morangos impróprios nas plantas sujeitas ao 

controlo no valor de 0,08, ao tratamento 4 com 0,5 e ao tratamento 5 com 0,07 morangos 

por planta. A cultivar Camarosa apresentou 0,16 morangos impróprios nas plantas 

submetidas apenas ao tratamento 3. Nos morangueiros instalados em sacos colocados 

diretamente sobre o solo, na cultivar X o controlo apresentou o maior valor absoluto de 

3,0 morangos impróprios, por planta. Enquanto o tratamento 2 apresentou o valor 

absoluto de 2,7 morangos podres por planta. Na cultivar Y, estes valores foram 

reduzidos, sendo que o controlo apresentou novamente o maior valor de morangos 

impróprios com 1,6 por planta. Enquanto o tratamento 2 (5kg de nitrato de cálcio 

semanalmente) apresentou 0,6 morangos impróprios por planta. Verifica-se que nos 

morangueiros instalados em sacos pousados diretamente no solo o número de pseudo-

frutos impróprios foi maior do que nas plantas instaladas em calhas. Ambos os locais de 

plantação a cultivar X obteve maior número de frutos impróprios, sendo também a 

cultivar que apresenta menor dureza. Pelo facto dos frutos serem menos firmes aumenta 

a probabilidade de ocorrência de ataques fúngicos, originando as podridões (Posada e 

Salamanca, 2008). Para interesse industrial, os morangos não devem apresentar 

podridões, sendo que o sistema em calhas e a cultivar Y tornam-se preferíveis pelo 

reduzido número de morangos impróprios encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

7. Conclusão 

 O presente estudo permitiu avaliar o impacto da aplicação de doses extra de 

cálcio e bio-estimulante na quantidade e qualidade de morangos produzidos, a nível de 

pH, teor em sólidos solúveis, dureza e parâmetros cromáticos. Cada cultivar respondeu 

de modo diferente aos tratamentos, parecendo possível concluir-se o seguinte: 

Cultivar X: 

 O controlo produziu maior número de flores; 

 A dose de 1,5 L/ha de bio-estimulante (tratamento 4) aplicado quinzenalmente 

promoveu a floração; 

 O controlo produziu maior número de morangos por planta, bem como maior 

massa de morango por planta; A data teve efeito sobre o pico de produção (8 e 

14 de junho); 

 O tratamento apenas teve efeito no teor em sólidos solúveis, sendo que o 

tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) promoveu o maior valor de ˚Brix nos 

morangos. 

 A data teve efeito no pH, teor em sólidos solúveis e dureza. Os morangos com 

maior dureza foram colhidos a 27 Maio e 8 de Junho; 

 Relativamente aos parâmetros cromáticos, os tratamentos não apresentaram 

variações entre si. 

Cultivar Y: 

 O controlo e o tratamento 5 (4,5 L/ha mensalmente) favoreceram a produção de 

flores por planta, relativamente ao início de floração não houve diferença entre 

tratamentos; 

 O controlo, tratamentos 3 (10 kg de nitrato de cálcio) e 5 (4,5 L/ha mensalmente) 

produziram mais morangos por planta (os tratamentos 3 e 5 produziram um valor 

médio de massa total de morango por planta de 12 e 19% relativamente ao 

controlo); 

 O tratamento apenas teve efeito significativo no pH, sendo que o tratamento 2 

(5kg de nitrato de cálcio) conduziu o aumento do pH dos morangos; 

 A data teve efeito no pH, teor em sólidos solúveis e dureza. A data que 

apresentou morangos com maior oBrix foi 22 de junho; 

 Não se obtiveram diferenças entre tratamentos em relação aos parâmetros 

cromáticos; 
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Cultivar Camarosa:    

 O tratamento 2 (5 kg de nitrato de cálcio) produziu mais flores; 

 A maior produção de morangos por planta foi conseguida com o tratamento 3 

(10 kg de nitrato de cálcio). As datas 24 de Maio e 29 de Junho obtiveram as 

maiores produções; 

 O tratamento 3 (10 kg de nitrato de cálcio) e a data tiveram influência significativa 

sobre o valor médio de massa total de morango por planta (47% superior ao 

controlo). Na data 24 maio obtiveram-se os valores mais elevados; 

 O tratamento apenas teve efeito na dureza, os morangos que apresentaram 

maior dureza foram sujeitos ao controlo e tratamento 3 (10 kg de nitrato de 

cálcio); 

 Não se verificaram diferenças relativamente aos parâmetros cromáticos entre 

tratamentos. 

Em relação aos morangueiros instalados em sacos em contacto direto com o solo 

verificou-se que:  

 Apresentam maior número de microrganismos do que os morangueiros 

instalados em calhas suspensas nas mesmas datas de amostragem; 

 As cultivares X e Y submetidas ao tratamento 2 (5 kg de nitrato de cálcio) 

originaram maior produção de morangos, com maior teor em sólidos solúveis e 

pH mais elevado; 

Independentemente da data de amostragem, comparando a resposta das cultivares X 

e Y instaladas em calhas suspensas com as que estão em sacos, em contacto direto 

com o solo, concluiu-se que:  

 As maiores produções de morangos por planta são obtidas nos morangueiros 

instalados nos sacos; 

 Os maiores valores médios de massa total de morango por planta são 

conseguidas nos morangueiros instalados em calhas. 

 Os maiores valores de teor em sólidos solúveis e força encontram-se nos 

morangos produzidos pelas plantas em calhas, exceto na cultivar X. 

 Morangueiros instalados em sacos têm maior número de morangos podres, 

impróprios para a indústria de transformação. 

 Cultivar X, em ambos os sistemas, produz maior número de morangos podres. 

 

Do ponto de vista exclusivo de produtividade, o incremento de cálcio não assenta 

na necessidade do produtor, sendo assim não é vantajoso usar maior dose de cálcio, 

porque é o controlo que produz mais flores e morangos e a soma dos tratamentos em 

que se aplica o cálcio não atinge o valor obtido pelo controlo. Isoladamente, o acréscimo 
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de bio-estimulante não teve impacto significativo na produtividade dos morangueiros. A 

indústria prefere morangos com pH mais elevado, ainda que ácidos, sendo que o 

tratamento 2 (5kg de cálcio) promoveu o aumento de pH. Em relação ao teor em sólidos 

solúveis, não se obtiveram diferenças significativas, mas o tratamento com mais cálcio 

(tratamento 3) aplicado à cultivar X, produziu morangos com maior teor em sólidos 

solúveis, obtendo-se portanto morangos mais doces. 

A aquisição de morangos produzidos em calhas garante à indústria morangos com 

maior teor em sólidos solúveis, dureza e massa de morango por planta. Os morangos 

das calhas apresentam também menor quantidade de microrganismos, sendo menos 

perecíveis.  

 A Frulact compra morangos em fresco que são logo posteriormente 

transformados ou por ser um fruto que se deteriora rapidamente é necessário congelar 

de forma a preservar as suas características até a elaboração do preparado. A nível 

industrial, quando o cliente exige a perceção de fruta no produto convém usar morangos 

com maior dureza sendo que a cultivar Y por apresentar maior dureza conseguiria obter 

melhores resultados. No entanto, se o cliente não exigir essa perceção de fruta, 

preferindo polpa de morango no produto pode-se optar pela cultivar X que apresenta 

uma dureza baixíssima (média de 0,36 N). Para a empresa Frulact, os morangos da 

cultivar X são utilizados para a polpa de gelados da empresa McDonald’s. A empresa 

Frulact apresenta valores de referência analisados à chegada do morango, como pH de 

(3,5 +/- 0,3) e teor em sólidos solúveis com o mínimo 6,5 oBrix aproximadamente, não 

havendo um valor máximo de referência. Os morangos são aceites e são selecionados 

conforme a sua dureza para elaborar cada produto, não havendo um valor de referência. 

Relativamente à cor também não existe um valor de referência pois é uma característica 

que pode ser facilmente alterada no preparado, através da adição de corantes. Estes 

valores podem ser alterados no laboratório contudo aumentam o custo de produção do 

produto.  

 A cultivar faz variar as respostas aos tratamentos e face aos resultados obtidos 

seria útil dar continuidade ao estudo, em condições de cultivo idênticas, de forma a 

identificar outras cultivares possíveis de se encontrar no mercado, que proporcionem 

morangos com maior qualidade satisfazendo os requisitos impostos pela indústria.  

 O efeito da aplicação de cálcio e de bioestimulante deve ser testado em várias 

concentrações para se aferir do seu potencial na quantidade de morangos, tendo em 

consideração a diferente resposta varietal.  

 

 



 
 

83 
 

8. Referências bibliográficas 

AGRANA ®, 2016. Senga Sengana and its delicious siblings. Disponível em: 

 http://www.agrana.com/en/products/ senga-sengana-and-its-delicious-siblings/ 

 [Consultado em: 2 de Agosto de 2016] 

Agrodiário Huelva. 2014. “Splendor y sabrina, las variedades reinas de la producción 

 fresera onubense”. Primer portal de informacion agrícola, ganadera y pesquera 

 de la província. Disponível: Http://Agrodiariohuelva.Es/2014/03/31/Splendor-Y-

 Sabrina-Reinas-Entre-Las-Fresas-De-Huelva/ [Consultado em: 16 Abril de 

 2017]. 

AGRO-TRUS ®, 2012. Senga Sengana. Disponível em: http://www.agro-trus.pl/senga-

 sengana.html [Consultado em: 4 de Agosto de 2016] 

Alam M., Braun G., Norrie J., Hodges M., 2013. Effect of Ascophyllum extract 

 application on plant growth, fruit yield and soil microbial communities of 

 strawberry. Canadian Journal Plant Science 93, 23-26pp; 

Alcaraz-Lopes C., Botia M., Alcaraz C., Riquelme F., 2010. Effects of foliar sprays 

 containing calcium, magnesium and titanium on plum (Prunus domestica L.) 

 fruit quality. Journal of Plant Pysiology 160, 1441-1446pp; 

Almeida D., 2006. Manual de Culturas Hortícolas. Lisboa: Editorial Presença Vol:2. ISBN 

 9789722335683, 328pp; 

Almeida L, 2012. Qualidade de Morango e Framboesa – Efeito de diferentes práticas 

 culturais, datas de colheita e estabilidade durante conservação sob 

 congelação. Dissertação para obtenção de grau Mestre. Instituto Superior de 

 Agronomia Universidade Técnica de Lisboa, 95pp;  

Ancay A. e Fremin F., 2010. Fraisiers sur substrat: quelles alternatives à la tourbe? 

 Revue suisse  Viticulture, Arboriculture, Horticulture, 106-113pp; 

Andrade, C. S., Palha, M. G., Nunes, A. P., Reis, L. G. 2005. Tecnologias de 

 produção. In Manual do morangueiro. Eds. Maria Graça Palha, INIAP/EAN. 

 13-28pp; 

Andriolo J., Janisch D., Schimitt O., Vaz M., Cardoso F., Erpen L., 2009. 

 Concentração da solução nutritiva no crescimento da planta, na produtividade 

 e na qualidade de frutas do morangueiro. Ciência Rural, V:39, 684-690pp; 

Andriolo J., Janisch D., Schimitt O., Picio M., Cardoso F., Erpen L., 2010. Doses de 

 potássio e cálcio no crescimento da planta, na produção e na qualidade de 

 frutas do morangueiro em cultivo sem solo. Ciência Rural V:40, 262-272pp; 

Antunes L., Ristow N., Krolow A., Carpenedo S., Júnior C., 2010. Yield and quality of 

 strawberry cultivars. Horticultura Brasileira V:28. 222-226pp; 

http://www.agrana.com/en/products/
http://agrodiariohuelva.es/2014/03/31/Splendor-Y-
http://agrodiariohuelva.es/2014/03/31/Splendor-Y-
http://www.agro-trus.pl/senga-%09sengana.html
http://www.agro-trus.pl/senga-%09sengana.html


 
 

84 
 

Aranda, 2013. Estructura varietal de fresa (Fragaria x ananassa Duch), Junta de 

 Andalucia. Disponível em: 

 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa [Consultado em: 20 de 

 Outubro de 2016] 

Awad, 1993. Fisiologia Pós-Colheita de Frutos. Livraria Nobel S.A. São Paulo. ISBN: 

 85-2130761-6. 114pp; 

Azodanlou R, Darbellay C, Luisier JL, Villettaz JC, Amado R., 2003. Quality 

 assessment of strawberries (Fragaria species). Journal of Agricultural and 

 Food Chemistry, V:51, 715-721pp; 

Baena P., Mínguez M., Somovilla O., Rojas M., 2015. Caracterización Organoléptica y 

 Nutraceútica de Cinco Variedades de Fresa. Junta de Andalúcia. 19pp; 

 Disponível em: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa 

 [Consultado em 20 de Outubro de 2016] 

Battacharyya D., Badgohari M., Rathor P., Prithiviraj B., 2015. Seaweed extracts as 

 biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 39-48pp; 

Blankenau K, 2007. Cálcio nos solos e nas Plantas. Informações Agronómicas Nº117, 

 17-19pp; 

Blunden G., Jenkins T., 1997. Enhanced leaf chlorophyll levels in plants treated with 

 seaweed extract. Journal of Applied Phycology V:8, 535-543pp; 

Bordonoba J., 2010. Towards a better understanding and new tools for soft fruit quality 

 control. Tese de Doutoramento. Cranfield University Plant Science Laboratory. 

 501pp; 

Brito L. e Mourão I., 2014. Características dos substratos para Horticultura: 

 composição e características dos constituintes individuais dos substratos. 

 Disponível em: http://www.agronegocios.eu/caracteristicas-dos-substratos-

 para-horticultura-composicao-e-caracteristicas-dos-constituintes-individuais-

 dos-substratos-parte/ [Consultado em 18 de Setembro de 2016] 

Brooks A., Halstead A., 1980. Pragas e Doenças das Plantas. Publicações Europa-

 América Lda, 238pp;  

Buckingham, 2010. Cultivar frutos. Dorling Kindersley, Civilização, Editores, L.da, 

 Porto. ISBN 978-989-550-918-8, 352pp; 

Campo J, 2007. Ocorrência dos diversos inimigos das culturas de morangueiro e de 

 framboesa. Divulgação AGRO 556. Edição no âmbito do projeto PO AGRO 

 DE&D Nº556, 35pp; 

Carrijo O., Souza R., Marouelli W., Andrade R., 2004. Fertirrigação de Hortaliças.

 Circular Técnica 32 Embrapa, 33pp; 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa
http://www.agronegocios.eu/caracteristicas-dos-


 
 

85 
 

Carrilha e Guiné, 2010. Avaliação da cor de pêras secadas por diferentes métodos 

 Livro de Resumos e CD-Rom das Actas do 1º Encontro Português de 

 Secagem de Alimentos, Viseu. 9pp; Disponível em: 

 http://repositorio.ipv.pt/bitstream/ViseuActaPoster%20Fatima%20cor.pdf 

 [Consultado a 20 de Novembro de 2016] 

Caruso G., Villari G., Melchionna G., Conti S., 2011. Effects of cultural cycles and 

 nutrient solutions on plant growth, yield and fruit quality of alpine strawberry 

 (Fragaria vesca L.) grown in hydroponics. Scientia Horticulturae  129, 479-485pp;  

Carvalho M., 2013. Efeitos do extrato de Ascophyllum nodosum sobre o 

 desenvolvimento e produção de cultivos. Dissertação para obtenção de grau 

 Mestre em Ciêncas. Universidade de São Paulo. Escola Superior de Agricultura 

 “Luiz de Queiroz”. 70pp;  

Casabosch M., 2013. Uma Horta para ser Feliz. Arteplural Edições,Lisboa, ISBN 978 

 989-6920-56-2, 215pp;  

Cecatto A., Calvete E., Nienow A., Costa R., Mendonça H., Pazzinato A., 2013. Culture 

 systems in the production and quality of strawberry cultivars. Acta Scientiarum 

 Agronomy. V:35. 471-478pp; 

Cheour F., Willemot C., Arul J., Desjardins Y., Makhlouf J., Charest P.M., Gosselin A., 

 1990. Foliar Application of Calcium Chloride Delays Postharvest Ripening of 

 Strawberry. Journal of the American Society for Horticultural Science V:5, 789-

 792pp; 

CIDES, 2000. La culture des fraises en serre – Guide de production. 36pp; Disponível 

 em: http://www.doc-developpement-durable.org/Culture-plantes-a-petits- fuits-

 sucres/fraise/guide_deculture_fraise.pdf [Consultado em: 3 de Agosto de 

 2016] 

Correia P., Pestana M., Martinez F., Ribeiro E., Gama F., Saavedra T., Palencia P., 

 2011. Relationships between strawberry fruit quality attributes and crop load. 

 Scientia Horticulturae 130. 398-403pp;  

Demchak K., 2014. The Mid-Atlantic Berry Guide for Commercial Growers. 

 Pennsylvania State University Cooperative Extension, Disponivel em: 

 http://extension.psu.edu/publications/agrs-097 [Consultado em: 20 de Junho de 

 2016] 

Desjardins Y., Gosselin A., Khanizadeh S., 2011. Mise au point d’une régie de culture 

 hors-sol des fraisers à jour neutre sous grands tunels nordiques. Disponível 

 em:  https://www.mapaq.gouv.qc.ca/RechercheInnovation/Petitsfruits/pdf 

 [Consultado em: 3 de Agosto de 2016] 

http://repositorio.ipv.pt/bitstream/ViseuActaPoster%20Fatima%20cor.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/Culture-plantes-a-petits-%09fuits-%09sucres/fraise/guide_deculture_fraise.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/Culture-plantes-a-petits-%09fuits-%09sucres/fraise/guide_deculture_fraise.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/RechercheInnovation/Petitsfruits/pdf


 
 

86 
 

DGPC, 2006. Produção integrada em hortícolas familía Rosáceas – Morangueiro. 

 Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e Direção-

 Geral de Proteção das Culturas. ISBN: 972-8649-51-7. 135pp; Disponível em:  

 https://fenix.isa.ulisboa.pt>ficheiros [Consultado em: 22 de Dezembro de 2016] 

Diehl R, 1989. Agricultura Geral. Nova Coleção Técnica Agrária. Clássica Editora. 

 Porto. 571pp;  

Diel M., Schmidt D., Olivoto T., Altissimo C., Pretto M., Pinheiro M., Souza V., Caron 

 B., Stolzle J.,  2016. Efficiency of Water use for Strawberries Cultivated in 

 different Semi-Hydroponic substrats. Australian Journal of Basic and Applied 

 Sciences, V:10, 31-37pp; 

Eurosemillas® 2016. Disponível em: http://www.eurosemillas.com/es/nuestras-

 variedades/fresa.html [Consultado em: 2 de Agosto de 2016]; 

Eurofresh Distribuction, 2016. “Berries: Very positive performance for Florida Fortuna. 

 Disponível em: http://www.eurofresh-distribution.com/news/berries-verypositive-

 performance-florida-fortuna [Consultado em: 15 de Abril de 2017]; 

Fagherazzi A., Cocco C., Antunes L., Faedi W., Baruzzi G., Rufato L., 2012. 

 Pircinque: nova cultivar de morangueiro italiano. Congresso Brasileiro de   

 Fruticultura. Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/17.pdf 

 [Consultado em: 20 de Novembro de 2016] 

FAO, 2013. Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable crops – Principles 

 for Mediterranean climate areas. Food and Agriculture Organization of the 

 United Nations Plant Production and Protection Division, Rome, 640pp;   

FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations.  

 Disponível em: http://www.fao.org/statistics/en/ [Consultado em: 5 de Setembro] 

Farias W., Oliveira L., Oliveira T., Dantas L., Silva T., 2012. Caracterização física de 

 substratos alternativos para produção de mudas. Agropecuária Científica no 

 Seminário, V:8, 6pp; 

Fernández M., Mora J., Santos B., Morales P., Navarro C., 2015. Actividades 

 experimentales del IFAPA en el cultivo de la fresa: variedades. Jornada 

 Técnica Junta de Andalucia. 28pp; 

Ferreira H., Lima H., Coelho T., 2014. Microrganismos indicadores em alimento de

 origem animal. Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade

 Federal Rural do Semiárido,10pp;  

Fruitek, 2001. Besoins nutritifs et physiologie du fraiser Conférence – Journées 

 horticoles de  St-Rémi, 8pp; Disponível em: 

 https://www.agrireseau.net/petitsfruits/Documents/fraises%2physiologique.PDF 

 [Consultado em 20 de Novembro de 2016] 

http://www.eurosemillas.com/es/nuestras-
http://www.eurosemillas.com/es/nuestras-
http://www.eurofresh-distribution.com/news/berries-verypositive-%09performance-florida-fortuna
http://www.eurofresh-distribution.com/news/berries-verypositive-%09performance-florida-fortuna
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/17.pdf
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/Documents/fraises%252physiologique.PDF


 
 

87 
 

Gagnon S, 2015. La fertigation dans la fraise et les petits fruits. Plant Products 11pp;

 Disponível em: https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Journeesagricoles201

 5/SergeGagnon.pdf [Consultado em: 25 de Agosto de 2016] 

Geraldes S, 2016. Morangos lideram preferências dos produtos de frutos vermelhos.  

Disponível em: http://jornalnordeste.com/noticia/morangos-lideram-preferencias-

dos-produtores-de-frutos-vermelhos [Consultado em: 29 de Setembro de 2017] 

Giampieri F., Tulipani S., Suarez J., Quiles J., Mezzetti B., Battino M., 2011. The 

 strawberry: Composition, nutritional quality, and impact  on human health.

 Nutrition 28, 9-19pp; 

Godoi R., Andriolo J., Franquez G., Janisch D., Cardoso F., Vaz M., 2009. Produção e 

 qualidade do morangueiro em sistemas fechados de cultivo sem solo com 

 emprego de substratos. Ciência Rural, V:39, 1039-1044pp;  

Gossinger M., Moritz S., Hermes M., Wendelin S., Scherbichler H., Halbwirth H., Stich 

 K., Berghofer E., 2009. Effects of processing parameters on colour stability of 

 strawberry nectar from puree. Journal of food Engineering. Vol 90. 171-178pp; 

 Grau, 1979. A Cultura do Morangueiro. Coleção Cultura e Tempos Livres. 3º 

 Edição, Editorial Presença, Lisboa. 167pp; 

HAIFA®, 2014. Nutritional recommendations for strawberry. Disponível em:  

http://www.haifagroup.com/knowledge_center/crop_guides/strawberry/haifa_nut

rition_recommendations/ [Consultado em: 12 de Setembro de 2017] 

Hossain A., Begum P., Zannat M., Rahman Md., Ahsan M., Islam S., 2015. Nutrient 

 composition of strawberry genotypes cultivated in a horticulture farm. Food 

 Chemistry 199; 648-655pp  

Hubel®, 1990. Disponível em: http://www.hubel.pt/gca/?id=119&empresa=21 

 [Consultado em: 12 de Setembro de 2016] 

INE. Estatísticas Agrícolas. Instituto Nacional de Estatística, 2016. Disponível em: 

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICAC

 OESpub_boui=271434407&PUBLICACOESmodo=2 [Consultado em: 7 de 

 Setembro de 2016] 

INNOV'A 2009. Les fraises sur substrat - Assurer une qualité régulière du fruit. 

 Chambre d'Agriculture Dordogne. Disponível em:  

 http://www.dordogne.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca24/Internet/INNOVA/

 Innova2009/Innova_Fraise.pdf [Consultado em 4 de Agosto de 2016] 

INNOV’A 2013. Chambre d’agriculture Dordogne – Fraises remontantes hors sol – 

 Assurer un revenu.  Disponível em: 

 http://www.gironde.chambagri.fr/documents_ca24/Innova2013FraisesRemonta

 ntes.pdf [Consultado em 3 de Agosto de 2016] 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Journeesagricoles201
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Journeesagricoles201
ttp://jornalnordeste.com/noticia/morangos-lideram-preferencias-d
ttp://jornalnordeste.com/noticia/morangos-lideram-preferencias-d
http://www.haifagroup.com/knowledge_center/crop_guides/strawberry/haifa_nutrition_recommendations/
http://www.haifagroup.com/knowledge_center/crop_guides/strawberry/haifa_nutrition_recommendations/
http://www.hubel.pt/gca/?id=119&empresa=21
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICAC
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICAC
http://www.dordogne.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca24/Internet/INNOVA/%09Innova2009/Innova_Fraise.pdf
http://www.dordogne.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca24/Internet/INNOVA/%09Innova2009/Innova_Fraise.pdf
http://www.gironde.chambagri.fr/documents_ca24/Innova2013FraisesRemonta%09ntes.pdf
http://www.gironde.chambagri.fr/documents_ca24/Innova2013FraisesRemonta%09ntes.pdf


 
 

88 
 

Junta de Andalucia, 2006. Instituto de Investigación y Formación Agraria e Pesquera – 

 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. “Plan Estratégico Provincial 

 para los berries”. Disponível em:  http://www.estrategiaprovincialhuelva.com/ 

 vision-de-los-expertos/INFORME-SECTOR-DE-LAS-BERRIES-EN-EL-PLAN-

 ESTRATEGICO-PROVINCIAL-JUNTA-DE-ANDALUCIA.pdf 

Kadir S., Sidhu G., 2006. Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Growth and     

 Productivity as affected by temperatura. American Society for Horticultural 

 Science, V:6, 1423-1430pp; 

Khan W., Rayirath U., Subramanian S., Jithesh M., Rayorath P., Hodges M., Critchley 

 A., Craigie J., Norrie J., Prithiviraj B., 2009. Seaweed Extracts as  Biostimulants  

 of Plant Growth and Development. Journal of Plant Growth Regulation, V: 28, 

 386-399pp; 

Lima M., Silva A., 2013. Qualidade de morangos tratados com cloreto de cálcio. IV 

 Simpôsio Brasileiro de Pós-Colheita de Frutas, Hortaliças, 4pp; 

Malgarim M., Cantillano R., Coutinho E., 2010. Sistemas e condições de colheita e 

 armazenamento na qualidade de morangos cv.Camarosa. Revista Brasileira 

 Fruticultura. 185-189pp; 

Mann N, 2014. Compendium for the report on: Intensive Berry Production Using 

 Greenhouses, Substrates and Hydroponics. Is this the Way Forward? Nuffield 

 Australia Farming Scholars, 45pp;  

Martínez F., Castillo S., Carmona E., Avilés M., 2010. Dissemination of Phytophthora 

 cactorum, cause of crown rot in strawberry, in open and closed soilless growing 

 systems and the potential for control using slow sand filtration. Scientia 

 Horticulturae 125, 756-760pp; 

Medeiros M., Wanderley P., Wanderley M., 2003. Biofertilizantes Líquidos. Revista 

 Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. 38-44pp; 

Mexia A., Nunes A., Cecílio A., Mateus C., Andrade C., Figueiredo E., Valério E., 

 Salvado E., Sequeira J., Reis L., Sousa M., Lopes M., Palha M., Ferreira M., 

 Albano S., Curado T., 2005. Manual do Morangueiro. Oeiras: Projecto PO 

 AGRO DE&D 193 Tecnologias de produção integrada no morangueiro visando 

 a expansão da cultura e a reconquista do mercado, 129pp; 

Milán, 2014. Mejora de la calidad y producción de fresa en cultivo hidropónico com 

 recirculación mediante diferentes estratégias de fertirrigación Universidade de 

 Almeria, Disponível em: 

 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa [Consultado em: 24 de 

 Outubro de 2016] 

http://www.estrategiaprovincialhuelva.com/


 
 

89 
 

Mínguez J., Granado E., Enamorado L., 2010. Resultado de los ensayos de 

 variedades comerciales de Fresa. Consejaria de Agricultura y Pesca, Instituto 

 de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 31pp; Disponível em: 

 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/-/action  [Consultado 

 em 20 de Outubro de 2016] 

Mínguez M., Enamorado L., Navarro C., Gómez-Mora J., 2017. Distribuition varietal en 

 la cultivo de fresa en Huelva. Campaña 2016-2017. Consejería de Agricultura, 

 Pesca e Desarrollo Rural, Instituto de Investigatión y Formación Agraria y 

 Pesquera. 1-8pp;  

Morangos da Serra®, 2017. Disponível em: http://morangosserra.com [Consultado em: 

2 de Outubro de 2017] 

Netsby R., Lieten F., Pivot D., Lacroix C., Tagliaviani M., 2006. Influence of Mineral 

 Nutrients on Strawberry Fruit Quality and Their Accumulation in Plant 

 Organs. International Journal of Fruit Science, V:5, 139-156pp; 

NGS, 2014. Disponível em: http://www.ngsystem.com/ [Consultado em: 20 de Junho de 

 2016]. 

Niewczas®, Disponível em: http://strawberryplant.eu/ [Consultado em: 4 de Julho de 

 2016] 

Nunes M., 2008. Color atlas of postharvest quality of fruits and vegetables. 

 Blackwell Publishing, 175pp; 

OMAIAA, 2011. Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-

 Alimentares. A produção e Comercialização do Morango em Portugal. 

 Disponível em: www.observatorioagricola.pt [Consultado em: 20 de Junho de 

 2016] 

Palencia P., Martinez F., Ribeiro E., Pestana M., Gama F., Saavedra T., Varennes A., 

 Correia P., 2010. Relationship between tipburn and leaf mineral composition in 

 strawberry. Scientia Horticulturae. 126, 242-246pp; 

Palha M., 2007. Produção de Outono com diferentes materiais de propagação 

 vegetativa. Folhas de Divulgação AGRO 556 Nº4, Edição no âmbito do projeto 

 PO AGRO DE&D Nº556, 30pp; 

Pardossi A., Carmassi G., Diara C., Incrocci L., Maggini R., Massa D., 2011. 

 Fertigation and Substrate Management. Pisa , Italia . Disponível em: 

 https://www.academia.edu/20879785/Fertigation_and_Substrate_Management

 _in_Closed_Soilless_Culture [Consultado em: 3 de Agosto de 2016] 

Pérea, 2006 Pasando del fréson bajo microtúnel al cultivo sin suelo. Tecnologia de 

 Producción, 16-19pp; Disponível em: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/-/action
http://morangosserra.com/
http://strawberryplant.eu/
http://www.observatorioagricola.pt/
https://www.academia.edu/20879785/Fertigation_and_Substrate_Management
https://www.academia.edu/20879785/Fertigation_and_Substrate_Management


 
 

90 
 

 http://www.horticom.com/pd/imagenes/63/613/63613.pdf [Consultado em 18 de 

 Outubro de 2016] 

Péres- Jiménez R., De Cal A., Melgarejo P., Cubero J., Soria C., Bonilla T., Larena I., 

 2012. Resistance of several strawberry cultivars against three different 

 pathogens. Spanish Journal of Agricultural Research V:2, 502-512pp; 

Pires R., Folegatti M., Passos F., Ambrosano G., Minami K., 2000. Profundidade 

 efetiva do sistema radicular do morangueiro sob diferentes coberturas do solo e 

 níveis de água. Pesquisa Agropecuária Brasileira  V:35, 793-799pp; 

Planasa, 2013. “To suit all tastes anywhere in the world Berries”, Planasa – Innovation 

 in plant varieties. Disponível em: http://planasa.com/pdf-cat-es.pdf [Consultado 

 em: 5 de Abril de 2017] 

Poças M, 2001. Manual de Boas Práticas – Morango. Programa Praxis XXI, DISQUAL, 

 Otimização da qualidade e redução de custos na cadeia de distribuição de 

 produtos hortofrutícolas frescos, 31pp; 

Poland Plants sp ®, Senga Sengana. Disponível em: 

 http://polandplants.pl/de/Erdbeeren /Mittelfruehe-Sorten/Senga-Sengana 

  [Consultado em: 4 de Agosto de 2016] 

Posada F, Salamanca R., 2008. Influencia del ácido giberélico y del nitrato de calcio 

 sobre la duración poscosecha de frutos de fresa (Fragaria sp.), Revista 

 Colombiana de Ciências Hortícolas, V:2, 33-42pp; 

Planasa®, 2008. Investigatión Vegetal: “Sabrina” Disponível em: 

 http://www.planasa.com/index.php?m=67&prod=541&var=38 [Consultado em: 

 15 de Abril de 2017] 

QUALI, 2008. Quali-pt – Segurança Alimentar. Disponível em:

 http://www.quali.pt/seguranca-alimentar/209-qualidade-microbiologica 

 alimentos [Consultado em 16 de Abril de 2017]. 

Rathore S., Chaudhary D., Boricha G., Ghosh A., Bhatt B., Zodape S., Patolia J., 2008. 

 Effect of seaweed extract on the growth, yield and nutrient uptake of soybean 

 (Glycine max) under rainfed conditions. South African Journal of Botany, V:75,  

 351-355pp; 

Revista Mercados, 2009 “The new strawberry variety: ‘Florida Fortuna’. Ekland 

 Marketing Co.of California. Disponível em: 

 http://a.revistamercados.com/ingles/imprimir_articulo.asp?Articulo_ID=2368 

 [Consultado em 15 de Abril de 2017] 

Ribeiro C., 2005 Estudo de Estratégias para a Valorização Industrial do Morango

 Tese de Mestrado, Universidade do Minho, 144pp; Disponível em: 

http://www.horticom.com/pd/imagenes/63/613/63613.pdf
http://planasa.com/pdf-cat-es.pdf
http://www.planasa.com/index.php?m=67&prod=541&var=38
http://www.quali.pt/seguranca-alimentar/209-qualidade-microbiologica
http://a.revistamercados.com/ingles/imprimir_articulo.asp?Articulo_ID=2368


 
 

91 
 

 http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle [Consultado em: 4 de Dezembro de 

 2016] 

Robertson H., 2012. The web of life in Southern Africa. Biodiversity Explorer. 

 Disponível em: http://Www.Biodiversityexplorer.Org/Plants/Rosaceae/Fragaria  

 [Consultado em: 1 de Setembro de 2016] 

Ronque, 1998. Cultura do morangueiro revisão e prática. Curitiba, Emater. 206pp; 

Rosal A., Oliveira P., Sousal B., Rodrigues A., Caço J., Mogo P., Reis M., 2008. Cultivo 

de morango sem solo: efeito da densidade de plantação e do tipo de propágulo. 

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, 9pp;  

Roussos P., Denaxa N., Damvakaris T., 2008. Strawberry fruit quality attributes after 

 application of plant growth stimulating compounds. Scientia Horticulturae , 138-

 146pp; 

Rubistein J., 2015. Fragaria xananassa: Past, Present and Future Production of the 

 Modern Strawberry”. Research Assistant, Applied Plant Sciences 

 University of Minnesota. Disponível em: 

 http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/Strawberry.pdf [Consultado em 17 

 de Setembro de 2016] 

Samec D., Maretic M., Lugaric I., Mesic A., Salopek-Sondi B., Duralija B., 2015. 

 Assessment of the differences in the physical, chemical and phytochemical 

 properties of four strawberry cultivars using principal component analysis. Food 

 Chemistry 194. 828-834pp;  

Sangha J., Kelloway S., Critchley A., Prithiviraj B., 2014. “Seaweeds (Macroalgae) and 

 their extracts as contributors of plant productivity and quality: The current 

 Status of our understanding.” Advances in Botanical Research, V:71, 189- 214pp; 

Santos, A. 2003. In: Santos, A., Medeiros, A. 2003. Morango: Produção. Pelotas: 

 Embrapa Clima Temperado; Brasília: Embrapa informação tecnológica, 24-30pp;  

Santos B., Peres N., Whitaker V., Dittmar P., Smith H., Olson S., 2014. Chapter 10: 

 Strawberry production. IFAS Extension University of Florida. 7pp; 

Sarraf C., 2011. Optimisation de la fertilization des fraisiers remontants cultivés hors 

 sol. Dissertação para obtenção de grau Mestre. Département de Phytologie 

 Faculté des Sciences de L’Agriculture et de L’Alimentation Université Laval 

 Québec, 87pp;  

Schwab W., Raab T., 2004. Developmental changes during strawberry fruit repining and 

 physico-chemical changes during storage. Production Practices and Quality 

 Assessment of Food  Crops, V:3. 341-369pp; 

Severo J., Tiecher A., Chaves F., Silva J., Rombaldi C., 2011 “Gene transcript 

 accumulation associated with physiological and chemical changes during 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle
http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/Strawberry.pdf


 
 

92 
 

 developmetal stages of strawberry cv.Camarosa” Food Chemistry 126, 995-

 1000pp; 

Silva L., Maniero M., Casagrande J., Stolf R., 2012. Agricultura Bioestimulada. Revista 

 Cultivar, 34-35pp; 

Silva C., 2015. Desenvolvimento de preparado de fruta com massa base de casca de 

 maracujá e aplicação em iogurte. Dissertação para obtenção de grau Mestre, 

 São Caetano do Sul. 211pp; 

Tagliavini M., Andreotti C., 2010 “La fragola” Coltura&Cultura, Capítulo:  concimazione 

 185-199pp Disponível em: http://www.colturaecultura.it/content/concimazione-0 

 [Consultado em: 20 de Agosto de 2016] 

Timm L., Tavares V., Junior C., Estrela C., 2009. Morangueiro irrigado: aspetos 

 técnicos e ambientais do cultivo  Pelotas : Editora da Universidade Passo 

 Fundo. 168pp; Disponível em: http://pt.slideshare.net/mahvilarinho/morangueiro-

 irrigadocompletocapa [Consultado em 18 de Setembro de 2016] 

Ullio L., 2004. Strawberry disease control guide. Department of Primary Industries. 236-

 633pp; Disponível em: http://docplayer.net/21146868-Agfacts-strawberry-

 disease-control-guide-major-diseases-of-strawberries.html [Consultado em: 3 de 

 Dezembro] 

Viveiros de Castromil ®, 2014. Catálogo de Variedades - Fruteiras. Disponível em: 

 http://www.vcastromil.pt/catalogos [Consultado em: 3 de Agosto de 2016] 

VivelaFruta®, 2017. Disponível em: http://blog.vivelafruta.com/la-produccion-de-fresa-         

en-espana-rondara-las-295-000-toneladas/ [Consultado em: 3 de Outubro de 

2017] 

Waldron K., Graham K., Faulds C. 2010. Total Food: Sustainability of the Agri-food 

Chain. Royal Society of Chemistry – 38pp; 

Wang T., Jónsdóttir R., Olafsdóttir G., 2009. Total phenolic compounds, radical 

 scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds. Food  

 Chemistry V:116, 240-248pp; 

Wojcik P., Lewandowski M., 2003. Effect of calcium and boron sprays on yield and 

 quality of “Elsanta” strawberry. Journal of Plant Nutrition, V:26, 671-682 pp; 

Yamada T. e Abdalla S., 2007. Informações recentes para otimização da produção 

 agrícola. IPNI International Plant Nutrition Institute. Nº117. 28pp; 

 

http://www.colturaecultura.it/content/concimazione-0
http://pt.slideshare.net/mahvilarinho/morangueiro-%09irrigadocompletocapa
http://pt.slideshare.net/mahvilarinho/morangueiro-%09irrigadocompletocapa
http://docplayer.net/21146868-Agfacts-strawberry-
http://docplayer.net/21146868-Agfacts-strawberry-
http://www.vcastromil.pt/catalogos
http://blog.vivelafruta.com/la-produccion-de-fresa-


 
 

Anexos 

 

Anexo 1 – Folhas (a) e flores (b) dos morangueiros em saco. 

 

Anexo 2 – Manifestação de diferentes estados de cor consequente do grau de maturação dos 

morangos da cultivar X em plantas instaladas em calhas.  

 

 

 

           

 

 

 

  

 

Anexo 3 - Morangos da cultivar Y (a) e cultivar Camarosa (b) do controlo e réplica 3 na primeira 

data de amostragem (4 de Maio) 
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Anexo 4 - Morangos da cultivar X do tratamento 5 e réplica 2 (a), da cultivar Y do tratamento 5 e 

réplica 2 (b) e da cultivar Camarosa do tratamento 5 e réplica 2 (c) a 24 de Maio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Morangos da cultivar X do controlo e réplica 3 (a), da cultivar Y e tratamento controlo 

e réplica 1 (b) e da cultivar Camarosa do controlo e réplica 3 (c) a 30 de Maio.  

 

 

 

Anexo 6 – Morangos da cultivar X do controlo e réplica 2 (a), da cultivar Y do controlo e réplica 3 

(b) e da cultivar Camarosa do tratamento e réplica 3 (c) a 9 de Junho.  

 

 

 

Anexo 7 – Fruto fixado branco e fruto fixado verde (A) e diferentes estados de maturação no 

morango (B).  
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