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RESUMO 

 

O morangueiro é uma espécie que se destaca entre as pequenas frutas, pelo 
aspecto atraente e sabor agradável. É consumido in natura ou industrializado, em 
múltiplas maneiras de processamento. Essa espécie aprecia o clima ameno, 
frutificando por períodos mais longos durante o outono e o inverno. No entanto já há 
cultivares adaptadas ao clima tropical, com ótima produtividade. Por ser 
principalmente cultivado pela agricultura familiar, são buscadas alternativas viáveis 
para aumentar a qualidade e a produtividade do produto com a diminuição dos 
custos de produção. Umas das práticas que mais exercem influência na 
produtividade e na qualidade do produto é o revestimento dos canteiros, prática 
denominada de mulching. Coberturas alternativas que podem ser utilizadas em 
substituição ao filme de polietileno variam de acordo com o perfil industrial de cada 
região. Podem ser aproveitados subprodutos industriais como a casca de arroz, 
palha, maravalha, bagaço de cana-de-açúcar e acícula de Pinus, que são resíduos 
descartados pelas empresas e apresentam propriedades de interesse agrícola. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e desenvolvimento das plantas de 
morangueiro em diferentes tipos de cobertura de solo. Os tratamentos consistiram 
no uso de mulching, palhada e solo descoberto em condições de cultivo a campo. As 
variáveis analisadas foram número de folhas, número de flores e número de frutos. 
Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos testados. Os 
distintos tipos de cobertura do solo usados sobre canteiros, com mudas de 
morangueiros implantados no final de setembro, não alteram a emissão de folhas, 
flores e frutos de morangueiros ‘Albion’ entre setembro e novembro nas condições 
edafoclimáticas de Santana do Livramento. 
 

Palavras-chave: Mulching. Palhada. Solo descoberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Strawberry is a species that stands out among the small fruits, for the attractive 
aspect and pleasant taste. It is consumed in natura or industrialized, in multiple forms 
of processing. The strawberry enjoys the mild climate, fruiting for longer periods 
during autumn and winter. Because it is mainly cultivated by family farming, viable 
alternatives are sought to increase the quality and productivity of the product with the 
reduction of production costs. One of the practices that most influence productivity 
and product quality is the coating of the flower beds, a practice called mulching. 
Alternative coatings that can be used in place of polyethylene film vary according to 
the industrial profile of each region. Industrial by-products such as rice husk, straw, 
shaving, sugarcane bagasse and Pinus acícula can be used, which are waste 
discarded by companies and have properties of agricultural interest. However, there 
are already cultivars adapted to the tropical climate, with excellent productivity. The 
objective of this work was to evaluate the growth and development of strawberry 
plants in different types of soil cover. The treatments consisted in the use of 
mulching, straw and discovered in field growing conditions. The variables analyzed 
were number of leaves, number of flowers and number of fruits. There were no 
statistical differences between the treatments tested. The different types of soil cover 
used on flower beds, with strawberry seedlings implanted at the end of September, 
do not alter the emission of leaves, flowers and fruits of 'Albion' strawberry trees 
between September and November in the edaphoclimatic conditions of Santana do 
Livramento. 
 

Keywords: Mulching. Straw. Uncovered soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch) é uma planta rasteira, 

estolonífera, da mesma família das macieiras e pessegueiros (Rosaceae). O 

morango atual que conhecemos é resultante de um intenso trabalho de 

melhoramento genético e cruzamento de algumas espécies do gênero Fragaria, 

oriundas da Europa e das Américas (PATRO, 2013). O nome em inglês do 

morangueiro teve origem (strawberry) em virtude de que, para a sua produção, seria 

necessário o emprego de cobertura do solo à volta da planta com restos de palha 

(“straw”) para evitar que os frutos (“berry”) estivessem em contato com a terra, o que 

permitia que ficassem mais limpos e com melhor fitossanidade na colheita (COSTA, 

2012). 

Dentre as pequenas frutas é a espécie mais produzida, principalmente pelo 

aspecto atraente e sabor agradável. Consumido in natura ou industrializado, o 

morango é utilizado em múltiplas maneiras de processamento. O morangueiro 

aprecia o clima ameno, frutificando por períodos mais longos durante o outono e o 

inverno. No entanto, já há cultivares adaptadas ao clima tropical, com ótima 

produtividade (PATRO, 2013). 

Apreciado no mundo inteiro, o morango tem um grande mercado nas 

principais economias mundiais. Os maiores produtores mundiais de morango são os 

Estados Unidos, Espanha, Japão, Itália, Coréia do Sul e Polônia (RESENDE et al., 

1999; REISSER JÚNIOR et al., 2010). A Espanha e os Estados Unidos são os 

maiores exportadores mundiais da fruta (SJULIN, 2003). O Brasil ainda não se 

destaca como grande produtor no cenário mundial, entretanto seu cultivo tem 

crescido nas últimas décadas (CASTRO, 2004). A cultura encontra-se difundida em 

regiões de clima temperado e subtropical (SANTOS; MEDEIROS, 2003a), 

principalmente nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio 

Grande do Sul. 

Os sistemas de cultivo de hortaliças e grãos caracterizam-se pela adoção de 

práticas convencionais de agricultura, altamente dependentes de insumos 

industrializados para fertilização do solo e tratamento fitossanitário das lavouras. 

Fazem o uso intensivo do solo e da água, pouca adoção de práticas 

conservacionistas e ou recuperadoras do solo, da água e da biodiversidade, como 

reporta Angeletti (2014). 
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Por ser principalmente cultivado pela agricultura familiar, são buscadas 

alternativas viáveis para aumentar a qualidade e a produtividade do produto com a 

diminuição dos custos de produção. Umas das práticas que mais exercem influência 

na produtividade e na qualidade do produto é o revestimento dos canteiros, prática 

denominada de mulching.  

A prática é empregada essencialmente para evitar o contato dos frutos com 

o solo e o aparecimento de podridões, plantas indesejadas e para manter a umidade 

do solo (GOTO; DUARTE FILHO, 1999; NEGREIROS et al., 2005; VAILATI; 

SALLES, 2010). 

O uso de filme plástico representou ganhos por ser uma tecnologia simples e 

relativamente barata que contribui para os sistemas de cultivo da cultura do 

morangueiro. O filme plástico de cor preta modifica o comportamento de 

aquecimento do solo, podendo ampliar em torno de 3 °C nos primeiros 5 cm do perfil 

do solo quando comparado à temperatura média do solo descoberto. Dessa forma, o 

seu uso é mais indicado para os períodos mais frios do ano ou locais com regime 

térmico de temperaturas mais amenas (CAMPO; NEGÓCIOS, 2014). 

Coberturas alternativas que podem ser utilizadas em substituição ao filme de 

polietileno variam de acordo com o perfil industrial de cada região. Podem ser 

aproveitados subprodutos industriais como a casca de arroz, palha, maravalha, 

bagaço de cana-de-açúcar e acícula de Pinus, que são resíduos descartados pelas 

empresas e apresentam propriedades de interesse agrícola. 

Os problemas de manejo relacionados ao mau uso de recursos naturais, de 

acordo com Athayde et al. (2013), são componentes de uma crescente 

vulnerabilidade socioambiental e econômica. No entanto, é possível criar condições 

no manejo das culturas econômicas, com uso de tecnologias conservacionistas que 

constituem o movimento tecnológico que mais cresce em nível mundial. 

A adoção da adubação verde foi temporariamente desestimulada a partir do 

início dos anos 70 devido ao desenvolvimento da indústria de fertilizantes minerais. 

Especialmente nas últimas duas décadas tem sido retomada como tendência 

mundial a sustentabilidade dos sistemas agrícolas para a produção de alimentos 

mais saudáveis, provenientes da agricultura orgânica, ou produzidos com o mínimo 

de insumos químicos e sem degradação do ambiente (MATEUS; WUTKE, 2006). 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência de diferentes 

sistemas de cobertura do solo no cultivo de morangueiro. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar o crescimento e desenvolvimento das plantas de morangueiro 

submetidos à diferentes tipos de cobertura de solo (mulching, palhada e solo 

descoberto). 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Avaliar as variáveis botânicas de emissão de folhas, flores e frutos. 

 Analisar a aplicabilidade do emprego dessas práticas por agricultores 

familiares nas condições edafoclimáticas de Santana do Livramento. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi implantado em Santana do Livramento, na granja Braz do 

proprietário Roberto Machado Braz, em 26 de setembro 2019 e conduzido durante a 

disciplina de Olericultura ministrada pela Profª. Drª. Simone Braga Terra, no curso de 

Agronomia da UERGS. O presente trabalho foi implantado e conduzido pelo grupo 

composto por Angélica Gambin, Fernando da Maia, Sabrina do Espirito Santo 

Cardozo e Thayane Tavares. 

Foram utilizadas mudas da cultivar Albion, oriundas da Argentina, mudas 

essas de raiz nua e higienizadas, fornecidas pelo proprietário da área onde foi 

implantado o experimento. Esse genótipo é classificado como de dia neutro e 

propicia a obtenção de frutos firmes, longos, cônicos, e simétricos, com coloração 

vermelho-intensa e excelente sabor. Apresenta grande produtividade, bom 

desenvolvimento e melhor sabor comparado com outras variedades de dia neutro, 

porém apresenta suscetibilidade a doenças fúngicas, como verticilose (Verticillium 

dahliae Kleban) e botrytis (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.).  

Foram construídos três canteiros de 1m x 1m (Figura 1) para o plantio das 

mudas. Os tratamentos utilizados foram os seguintes: mulching (T1), palhada (T2) e 

solo descoberto (T3).  

 

Figura 1 – Preparo da área para a implantação do experimento. 

 

                                                             Fonte: Gambin et al.(2019) 
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Foi utilizado o plástico preto de 30 micras para a cobertura do canteiro com 

mulching. Os furos para o plantio das mudas foram feitos com cano aquecido (Figura 

2), assim, soldando esse furo, evitando que o plástico se rasgasse facilmente e que 

houvesse o estabelecimento e desenvolvimento de plantas espontâneas. 

 

Figura 2 – Realização de furos no plástico para o plantio das mudas. 

 

                                                              Fonte: Gambin et al.(2019) 

 

Após a inoculação das mudas, que melhora a sanidade das plantas e garante 

a produtividade dos frutos, com o produto Full Matrix®, elas foram transplantadas ao 

solo. Foram plantadas 20 mudas em cada canteiro diretamente no solo (Figura 3).  

 

Figura 3 – Mudas sendo transplantadas. 

 

                                                              Fonte: Gambin et al.(2019) 



19 

 

 

Como material de palhada foi utilizado grama esmeralda (Zoysia tenuifolia 

Willd. ex Trin.), recém cortada, que foi colocado sobre o canteiro após as mudas 

serem plantadas, com altura de 5 cm essa palhada (Figura 4). 

 

Figura 4 – Emprego de palhada sobre o canteiro. 

 

                                 Fonte: Gambin et al.(2019) 

 

Após os canteiros devidamente prontos e o plantio das mudas, se procedeu 

à irrigação manual para que houvesse um melhor pegamento das mudas (Figura 5).  

 

Figura 5 – Irrigação manual após a implantação dos canteiros. 

   

                                                         Fonte: Gambin et al.(2019) 
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As variáveis analisadas foram: número de folhas, número de flores e número 

de frutos. Para a realização dessas avaliações se procedeu à contagem e coleta de 

dados semanais, porém constam no presente trabalho apenas os dados finais 

coletados em 20 de novembro de 2019. 

Foram obtidos dados de monitoramento dos parâmetros meteorológicos a 

partir de estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) situada 

em Santana do Livramento.  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

três tratamentos e com 20 repetições, sendo cada repetição constituída por uma 

planta. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Na Tabela 1 constam os dados de monitoramento dos parâmetros 

meteorológicos que ocorreram em Santana do Livramento durante o período em que 

foi realizado o experimento, entre setembro e novembro de 2019. 

 
Tabela 1 - Dados meteorológicos em Santana do Livramento entre os meses de 

setembro e novembro de 2019. 
  Dados climatológicos de Santana do Livramento nos meses de setembro e outubro de 2019 

 Setembro Outubro Novembro 

Temperatura mínima (C°) 10 12 14 

Temperatura máxima (C°) 21 23 26 

Fonte: Climatempo, 2019. 

 
 

Conforme Antunes et al. (2016), a cultura do morangueiro tem como 

condições ideais para o seu desenvolvimento temperaturas noturnas inferiores aos 

15 ºC, condição observada no presente experimento. Nesse período, as 

temperaturas tiveram uma diferença média de amplitude térmica de mais de 10 ºC 

entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, conforme dados do 

Climatempo (2019). 

Dados obtidos pelo INMET, conforme Gráfico 1, no qual foram registrados 

menos de 100 mm em setembro e novembro do mesmo ano, enquanto em outubro 

houve uma precipitação pluviométrica acumulada de mais de 300 mm durante o 

mês. 
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Gráfico 1 - Precipitação pluviométrica mensal acumulada de janeiro a novembro de 
2019 conforme dados obtidos pela estação automática do INMET de Santana do 

Livramento (RS). 

 
                     Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 2019. 

 
 

Na Tabela 2 constam os resultados de folhas, flores e frutos produzidos por 

morangueiros implantados em canteiros com diferentes tipos de cobertura de solo. 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos testados. 

 

Tabela 2 - Números total de folhas, flores e frutos produzidos por 20 plantas de 
morangueiro ‘Albion’ cultivadas em canteiros com solo coberto com mulching, solo 

coberto com palhada e solo descoberto. 

 Nº de folhas  

(un.)                               

Nº de flores 

(un.) 

Nº de frutos 

(un.) 

Mulching 91 n.s. 1 n.s. 8 n.s. 

Palhada         77        10         9  

Solo descoberto         36          1         0  

n.s.: não significativo. Fonte: Angélica Gambin, Fernando da Maia, Sabrina do Espirito Santo Cardozo 

e Thayane Tavares, 2019. 

 

Como as condições ambientais influenciam no estabelecimento e 

desenvolvimento do morangueiro, possivelmente a época de plantio mais tardia 

tenha desfavorecido a cultura. Muito embora não tenha sido detectada diferença 

estatística, se verificou que uma tendência na emissão de folhas pelas plantas 

submetidas ao mulching. Cabe destacar que isso não refletiu no aumento do número 

de flores emitidas e consequentemente no número de frutos formados. 
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Aos cinco dias de implantação do experimento, algumas plantas emitiram 

suas primeiras folhas, destacando-se as mudas do canteiro com palhada. As mudas 

desse canteiro se encontravam em melhor condição possivelmente pelo fato de a 

palhada gerar uma condição microclimática mais favorável de proteção das mudas 

por sombreamento parcial, bem como pela maior retenção de umidade no canteiro. 

Conforme o INMET, no dia 01/10/2019 foi registrada temperatura máxima de 35 °C. 

Já as mudas do canteiro de solo descoberto eram as que estavam com 

menor emissão de folhas. Possivelmente isso tenha ocorrido devido à falta de 

proteção e ao calor excessivo. 

Algumas mudas implantadas no canteiro com mulching acabaram tombando 

pelo fato do plástico aquecer o solo. E ao entrar em contato com o plástico, essas 

mudas tiveram as folhas recém-emitidas queimadas. 

Durante o experimento houve algumas tormentas, com fortes rajadas de 

vento, e intensidade muito grande de volume de água em outubro. E após esses 

episódios, ocorreram dias quentes novamente, isso fez com que as mudas que 

sobreviveram se desenvolvessem com muito vigor, emitindo mais folhas. 

Analisando os dados das plantas submetidas ao solo descoberto pode-se 

inferir que o menor desenvolvimento das plantas comparado com os outros sistemas 

analisados, ocorreu pela alta precipitação pluviométrica que ocorreu no período 

durante a condução do experimento. A elevada quantidade de chuva favorece à 

lixiviação dos nutrientes da terra, assim como o aparecimento de doenças fúngicas 

que são causadas pela excessiva umidade.  

Após a observação feita no local, coube transferir as anotações e transformar 

em número para uma análise mais criteriosa sobre a variância dos dados obtidos 

pelo uso dos distintos tratamentos de cobertura do solo. A variância é útil para 

determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado 

apresentam.  

Na Tabela 3 são apresentados os valores da análise de variância para a 

avaliação da quantidade média de folhas. A grande variância observada 

possivelmente influenciou não detecção de diferença estatística entre os 

tratamentos. 
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Tabela 3 – Análise de Variância (ANOVA) para a variável quantidade média de 
folhas emitidas por 20 plantas e média por planta de morangueiro ‘Albion’ cultivado 

em canteiros com solo coberto com mulching, solo coberto com palhada e solo 
descoberto. 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Autora, 2021. 

 

O plástico preto é o mais utilizado para o cultivo do morangueiro e o 

transparente tem sido utilizado com sucesso para em outros países onde se utiliza a 

fumigação do solo. Levando em consideração as características físicas do material 

utilizado, a metodologia de aplicação da cobertura pode interferir no comportamento 

térmico do solo e com isso alguns resultados são contraditórios (LIAKATAS et al., 

1986; HAM et al., 1993). Conforme Campo e Negócios (2014), o mulching com filme 

plástico permite melhores desempenhos da cultura do morangueiro principalmente 

se esta tecnologia estiver associada ao emprego de túnel baixo e irrigação 

localizada por gotejamento. 

Na Tabela 4 são apresentados os valores da análise de variância para a 

avaliação da quantidade média de folhas desconsiderando-se as plantas das 

bordaduras e mantendo uma amostragem das oito plantas situadas na porção 

central dos canteiros. Mesmo assim, não se verificou diferença estatística entre os 

tratamentos. 

 

Tabela 4 – Análise de Variância (ANOVA) para a variável quantidade média de 
folhas emitidas por oito plantas e média por planta de morangueiro ‘Albion’ cultivado 

em canteiros com solo coberto com mulching, solo coberto com palhada e solo 
descoberto. 

Grupo Contagem 
(un.) 

 Soma 
(un.) 

Média 
(un.) 

Variância 

Mulching 8  25 3,125 1,8392857 

Palhada 8  24 3 0,5714286 

Solo 8  16 2 0,8571429 

            Fonte: Autora, 2021. 

 

Grupo Contagem 
(un.) 

Soma 
(un.) 

Média 
(un.) 

Variância 

Mulching 20 91 4,55 8,1552632 

Palhada 20 77 3,85 7,3973684 

Solo 20 36 1,8 3,0105263 
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As plantas do sistema de plantio com palhada apresentaram apresentaram a 

tendência de relativo melhor desenvolvimento ao se levar em consideração a 

produção de flores e frutos. O uso da palhada no solo é importante, pois mantém o 

solo coberto, protegido, controlando a temperatura e mantendo a umidade que a 

planta necessita para bem desenvolver e produzir. Com relação análise feita com as 

folhas, a Tabela 4 apresenta uma variância maior no mulching, o que pode estar 

relacionado com a queima de folhas emitidas ao entrarem em contato com o plástico 

aquecido. 

O mulching tem como vantagem a cobertura do solo com o plástico preto 

que protege o solo de erosão, lixiviação dos nutrientes, temperatura, umidade, 

controla as plantas espontâneas, mantendo um ambiente protegido e agradável ao 

solo e à planta cultivada. O experimento conduzido nesse sistema mostrou uma 

tendência de melhor adaptação local entre os sistemas analisados (Tabela 5), porém 

sem diferença estatística significativa quanto ao número de folhas, flores e frutos 

emitidos. 

 

Tabela 5 – Números médio de folhas, flores e frutos produzidos por planta de 
morangueiro ‘Albion’ cultivado em canteiro com solo coberto com mulching, solo 

coberto com palhada e solo descoberto. 

  N° folhas  N° Flores  N ° Frutos 

Mulching 3,13 n.s. 0,05 n.s. 0,40 n.s. 

Palhada   3,00   0,45     0,45  

Solo   2,00   0,05     0,00 

n.s.: não significativo. Fonte: Angélica Gambin, Fernando da Maia, Sabrina do Espirito Santo Cardozo 

e Thayane Tavares, 2019. 

 

Comparando os números finais do experimento entende-se que é mais 

viável o emprego do mulching, ao aplicar um filme plástico na superfície do solo que 

cria uma barreira física. O uso dessa técnica interfere na transferência de calor e 

vapor de água entre a atmosfera e o solo.  

No experimento, essa cobertura possivelmente tenha modificado a dinâmica 

de absorção dos nutrientes do solo e também melhorado a absorção de água que 

permaneceu no solo e foi disponibilizada às plantas. Além disso, mantém os frutos 

limpos do contato com o solo, secos e as plantas livres da competição com plantas 

espontâneas. Conforme Campo e Negócios (2014), o emprego de canteiros mais 
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altos, que favorecem a drenagem da água, associados ao uso de mulching com 

filme plástico contribuem para a melhor circulação de ar no dossel da planta. Isso 

diminui a duração do período de molhamento foliar que leva à infecção por diversos 

patógenos, contribuindo para o cultivo de morangueiros com melhor estado 

fitossanitário. Conforme Antunes et al. (2016), o emprego dessa técnica no RS tem 

sido recomendado para o período compreendido entre os meses de maio e janeiro 

com o objetivo principal de reduzir o período de molhamento das folhas e frutos. 

Os produtores de morango que desejam comprar o material para fazer o 

mulching podem comprá-lo já com os furos ou somente o plástico. Nesse caso é 

necessário realizar os furos depois, de acordo com os tamanhos das cultivares. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os distintos tipos de cobertura do solo usados sobre canteiros, com mudas de 

morangueiros implantados no final de setembro, não alteram a emissão de folhas, 

flores e frutos de morangueiros ‘Albion’ entre setembro e novembro nas condições 

edafoclimáticas de Santana do Livramento. 

A realização de futuras pesquisas, recomenda-se a utilização de cultivar de 

morangueiros mais adaptada ao cultivo em solo e também acompanhar todo o ciclo 

produtivo a fim de estimar a produção e a qualidade dos frutos colhidos.  
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