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CULTIVO DO MORANGUEIRO EM DIFERENTES AMBIENTES DE CULTIVO 

SOB A APLICAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE BOVINO VIA FERTIRRIGAÇÃO 
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Galvão5;F. J. F. Monteiro6;  

 

RESUMO: Realizou-se esse trabalho com o objetivo de avaliar diferentes sistemas 

alternativos de resfriamento e dose de biofertilizante bovino na produtividade do 

morangueiro. O experimento foi realizado na Estação Agrometeorologia, Fortaleza, Ceará, no 

período de maio a setembro de 2014. O experimento foi instalado no delineamento em blocos 

ao acaso, em parcela subdividida, onde as parcelas eram representadas por três ambiente (A1 - 

telado com nebulização com água gelada e sobre piso branco, A2 - a pleno sol com 

nebulização com água gelada e sobre piso branco e A3 - a pleno sol sem nebulização sobre 

piso cimentado), e na subparcela cinco doses de biofertilizante bovino (0, 500, 750, 1.000 e 

1.250 L ha-1 semana-1), com 5 repetições. O ambiente A1 influenciou positivamente na 

produtividade do morangueiro. O peso do fruto foi influenciado significativamente pela 

interação entre os dois fatores (ambiente e dose de biofertilizante). 

PALAVRAS-CHAVE: Fragaria x AnanassaDuch., Insumo orgânico, ambiente protegido.  

 

Strawberry cultivation in different technologies of environmental cooling and doses of 

bovine biofertilizer 

 

SUMMARY:He conducted this work with the objective of evaluating various alternative 

cooling systems and dose of bovine biofertilizer in the strawberry productivity. The 

experiment was conducted at the Agrometeorology Station, Fortaleza, Ceará, in the period 

from May to September 2014. The experiment was conducted in the design of randomized 

blocks in a split plot where the plots were represented by three environment (A1 - greenhouse 

with misting with ice water and on white floor, A2 - full sun with nebulization with ice water 

and on white floor and A3 - full sun without fogging on cemented floor), and the subplot five 

doses of bovine bio-fertilizer (0, 500, 750, 1,000 and 1,250 h-1 L-1 week) with 5 replications. 

The A1 environment positively influenced the strawberry productivity. Fruit weight was 
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significantly influenced by the interaction between the two factors (environment and bio-

fertilizer dose). 

KEYWORDS:Fragaria x ananassaDuch, organic Input, protected environment 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a cultura do morangueiro encontra-se difundida em regiões de clima 

temperado e subtropical, onde se produz para consumo in natura e industrialização. A 

produção de morango destaca-se pela alta rentabilidade por área e demanda intensa de mão-

de-obra (OLIVEIRA et al., 2005). O crescimento da demanda pelo morango no Brasil e no 

mundo vem despertando o interesse por novas e melhores técnicas de cultivo, procurando-se 

aumentar a produtividade e, conseqüentemente, a lucratividade dessa cultura. O cultivo do 

morangueiro por quase todo o ano, sob ambiente protegido, é uma alternativa para os 

clássicos problemas: produção concentrada em alguns meses, escassez de mão-de-obra, 

qualidade de pseudofrutos e pouca lucratividade (LIETEN, 1993). Apesar de inúmeras 

vantagens, os ambientes protegidos comportam-se insatisfatoriamente do ponto de vista 

térmico, uma vez que durante o dia ocorrem temperaturas elevadas, que dificilmente são 

evitadas pela ventilação natural e, à noite, com frequência, ocorrem temperaturas inferiores às 

críticas das plantas cultivadas. Uma das possibilidades para se atenuar as elevadas 

temperaturas nestes ambientes é se utilizando de tecnologias de resfriamento (DA SILVA et 

al., 2000). No âmbito da agricultura moderna são exigidos produtos isentos do uso de adubos 

sintéticos e agrotóxicos para garantia de qualidade para os produtores e consumidores, 

agredindo menos o meio ambiente e o homem (CANTILLANO; CASTAÑEDA, 2005). Os 

biofertilizantes se destacam por apresentarem alta atividade microbiana e bioativa capaz de 

induzir maior resistência às plantas contra o ataque de agentes externos (pragas e doenças). 

Além disso, esses compostos quando aplicados, também atuam nutricionalmente sobre o 

metabolismo vegetal e na ciclagem de nutrientes no solo (MEDEIROS, 2002; ALVESet al., 

2001). Portanto, objetivou-se, analisar o desenvolvimento das plantas de morangueiroda cv. 

Oso grande, em três ambientes com diferentes sistemas alternativos de resfriamento, sob 

diferentes doses de biofertilizante bovino. 
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O experimento foi realizado na área experimental da Estação Meteorológica do 

Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Ceará (UFC), no município de 

Fortaleza, Ceará. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas, sendo as parcelas constituídas por três ambientes de cultivo (ambiente protegido 

do tipo telado, com nebulização com água gelada e sobre piso branco, A1; a pleno sol, com 

nebulização com água gelada e sobre piso branco, A2; e a pleno sol sem nebulização e sobre 

piso concretado sem pintura, A3). As subparcelas foram constituídas por cinco doses de 

biofertilizante (D1: 0,0; D2: 500; D3: 750; D4: 1000; e D5: 1250 mL por semana-1), com 

cinco repetições. Cada unidade experimental foi formada por 3 vasos, contendo 1 planta em 

cada, totalizando 225 plantas. No cultivo, foram utilizadas mudas de morango da variedade 

Oso Grande, cada muda foi transplantada para um vaso com capacidade de 11 litros, contendo 

substrato na proporção 4:4:2 (arisco, areia grossa e composto orgânico, respectivamente). O 

resfriamento da água ocorria através da nebulização com água gelada, utilizando 5 blocos de 

gelo (10 Kg), colocados dentro de uma caixa d’água. O funcionamento do sistema ocorria 

através de pulsos, ou seja, de uma em uma hora a área era submetida à nebulização por 3 

minutos. Isto foi realizado nos ambiente A1 e A2, das 9:30 às 16:30 h, totalizando-se 8 

aplicações por dia. O biofertilizante bovino simples foi preparado aerobicamente utilizando-se 

esterco fresco de bovinos e água na proporção 1:1, com base em volume.  Este foi 

acondicionado em caixa d’água de 500 litros, deixando-se fermentar a mistura de forma 

aeróbica durante 20 dias. O biofertilizante foi aplicado manualmente 1 vez  por semana, nas 

seguintes dosagens, conforme os tratamentos (D1: 0,0; D2: 500; D3: 750; D4: 1000; e D5: 

1250 mL semana-1). Para avaliar a massa média dos frutos, todos os frutos foram pesados e 

divididos pelo número de frutos (g). A determinação da produtividade baseou-se nos valores 

de massa fresca total de frutos por planta e pela área do vaso. Os resultados foram expressos 

em toneladas por hectare. Os dados para cada variável referente à cultura serão submetidos à 

análise de variância (Anova). Os dados referentes aos ambientes, quando significativos pelo 

teste F, serão submetidos a teste de médias pelo teste de Tukey ao nível de 1% (**) e 5% (*) 

de probabilidade pelo teste F. Já os dados referentes às dosagens do biofertilizante, serão 

submetidos à análise de regressão, quando significativos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 



Os dados obtidos da análise de variância revelou que exceto a massa média de frutos as 

doses de biofertilizante bovino não influenciaram as variáveis número de frutos por planta, 

produtividade (P > 0,05) tendo causado efeitos significativos apenas para os ambientes (P < 

0,01). 

A massa média de frutos do morango em função das doses de biofertilizante bovino 

apresentou modelo de regressão linear crescente cultivada em ambiente protegido do tipo 

telado com nebulização com água gelada e sobre piso branco e linear decrescente cultivada a 

pleno sol sem nebulização sobre piso cimentado e quadrático cultivada a pleno sol com 

nebulização com água gelada e sobre piso branco com uma massa média de frutos por planta 

máxima de 1,54 g para uma dose de biofertilizante bovino de 1004 mL conforme Figura 1. 

Figura 1. Massa média de frutos por planta de morango cultivada em ambiente protegido do tipo telado com 
nebulização com água gelada e sobre piso branco (♦), a pleno sol com nebulização com água gelada e sobre piso 
branco ( ) e pleno sol sem nebulização sobre piso cimentado ( ) sob diferentes doses de biofertilizante bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diversidade de nutrientes essenciais presentes nos biofertilizantes contribuiu para o 

aumento da massa média de frutos, semelhante ao observado por SOUSA et al. (2013). Esse 

autor encontrou uma massa média dos frutos para os cultivares Campinas e Dover, em cultivo 

orgânico, de 7,76 g.  

De acordo com os dados apresentados na Figura 2, a produtividade do morango no 

primeiro ciclo de produção foi maior no ambiente protegido do tipo telado com nebulização 

com água gelada e sobre piso branco (0,72 t ha-1), seguido do a pleno sol com nebulização 

com água gelada e sobre piso branco (0,46 t ha-1) e a pleno sol sem nebulização sobre piso 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1378

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



cimentado (0,34 t ha-1). A baixa produtividade dessa cultivar pode estar relacionada a variação 

climáticas entre os ambientes de cultivo durante a realização do estudo.  

É importante ressaltar que a temperatura afeta o potencial de florescimento do 

morangueiro, fato observado por RESENDE et al. (2010) devido ao seu efeito na velocidade 

das reações bioquímicas e dos processos internos de transporte de seiva. 

Figura 2.  Produtividade de plantas de morango cultivada em ambiente protegido do tipo telado (A1), pleno sol 
com sistema de nebulização (A2) e a pleno sol sem sistema de nebulização (A3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baixo rendimento produtivo no ambiente a pleno sol com sistema de nebulização 

estão, principalmente, relacionados ao molhamento da parte aérea, que além de contribuir 

para o desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas, propicia a lavagem do pólen das 

inflorescências, reduzindo a taxa de fertilidade (DUARTE FILHO et al., 2007). 

OTTO et al. (2009) avaliando a produção de frutos de morangueiros cv. Aromas em 

estufa, alcançaram resposta de produtividade de frutos de 28.4 t ha-1. RESENDEet al. (2010) 

cultivando morango a pleno sol obtiveram uma produtividade média de 43,01 t ha-1. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O ambiente protegido do tipo telado com nebulização com água gelada e sobre piso 

branco proporciona maior produtividade (1,73 t ha-1).  

O biofertilizante foi mais eficiente para a massa média de fruto no ambiente 

protegido do tipo telado com nebulização com água gelada e sobre piso branco. 
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