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RESUMO 
 
Após analisar o cultivo e manejo de morangos no sítio Finger, que serão apresentadas 
como objetivo geral deste trabalho, podemos observar como ocorre todo o processo 
do cultivo do morango. A empresa está localizada em um sitio no distrito de Vila 
Ipiranga, Toledo. Possui um quadro de funcionários constituído somente pela família, 
não há mão de obra de fora. O cultivo do morango é desenvolvido, em grande parte, 
por agricultores familiares que possuem pequenas áreas de cultivo. A necessidade da 
rotação de culturas aliada à maior conscientização do produtor de morangos quanto 
aos riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos, têm motivado a busca por novas 
maneiras de cultivo para dar continuidade às suas atividades. Objetivo:  Analisar o 
processo do cultivo do morango no sitio Finger. Metodologia: A metodologia utilizada 
foi a pesquisa de campo, além da observação e a descrição dos métodos utilizados 
para que se possa produzir morangos de boa qualidade na propriedade. Conclusão: 
O propósito desse trabalho era analisar os métodos antigos utilizados na propriedade 
e  este meio é adequado para o plantio e colheita, o que gera maior lucratividade para 
a propriedade. 
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INTRODUÇÃO 

“O morangueiro é cultivado, no Brasil, em várias formas: no solo, com ou sem 

cobertura plástica, em túneis baixos ou em estufas, ou em hidroponia, com ou sem 

substrato. O sistema de hidroponia conduzido em substrato é conhecido no país como 

semi-hidropônico. 

O cultivo do morango é desenvolvido, em grande parte, por agricultores 

familiares que possuem pequenas áreas de cultivo. A necessidade da rotação de 
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culturas aliada à maior conscientização do produtor de morangos quanto aos riscos 

do uso indiscriminado de agrotóxicos, têm motivado a busca por novas maneiras de 

cultivo para dar continuidade às suas atividades. Uma alternativa para contornar esse 

problema é produzir morangos em ambiente protegido em hidroponia onde é reduzida 

a incidência de pragas e doenças de parte aérea. 

Neste sistema, o morango é produzido em substrato artificial sem contaminação 

por fungos fitopatogênicos e com fertirrigação (sistema semi-hidropônico). Esta 

alternativa é de grande importância para os produtores, pois assegura a rentabilidade 

da atividade, reduzindo a demanda de agrotóxicos na cultura. O cultivo protegido 

também evita danos causados pela ocorrência de chuvas e geadas em locais com 

invernos mais rigorosos.” (HOFFMANN Alexandre e BERNARDI João, 2006) 

A pesquisa foi realizada com a produção de morangos do Sítio Finger, localizada 

em Vila Ipiranga, distrito de Toledo. Buscando ampliar a renda da família, por ser uma 

pequena propriedade, no ano de 1998 foi feito o primeiro plantio do morango. Sem 

saber o que era produzir em grande escala, foram plantadas 2.500 mudas. A produção 

foi boa, a procura pela fruta foi grande e a renda logo aumentou. Nos anos seguintes 

a área de plantio aumentou, chegando a 4.000 mudas e no ano de 2008 foi cultivada 

5.000 mudas e a colheita chegou em 2.500 kg. Por ser plantado em canteiros a mão 

de obra familiar quase não deu conta - por motivos de muita dor nas costas - e tivemos 

que diminuir a quantidade plantada. 

Para facilitar o plantio e a colheita, no final de 2014 foi instalada uma estufa com 

capacidade de plantio em torno de 10.000 mudas, mas até o momento foram 

plantadas somente 8.000, em bancadas no sistema semi-hidropônico, em sacos com 

substrato e irrigação por gotejamentos. 

Este trabalho teve como objetivo analisar todos os processos que envolvem o 

cultivo do morango. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
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Para a realização deste trabalho foi utilizado como metodologia, às pesquisas , 

entrevistas com quem trabalha na empresa, especialmente com o sócios da empresa, 

pois a empresa é familiar, além de varias visitas realizadas na empresa para que 

pudéssemos entender melhor todo o processo. 

No momento da entrevista foi utilizado como meio de pesquisa, os formulários 

contendo questões que pudessem resolver as nossas perguntas e além de anotações 

feitas pelo grupo. As perguntas que foram formuladas iam desde como se faz o plantio 

até a venda do morango no mercado. 

Tivemos oportunidades de visitas até a propriedade, estivemos lá no momento 

do plantio das mudas, o que foi muito importante para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

O sistema de plantio utilizado na propriedade é o sistema semi-hidropônico, onde 

o plantio é feito direto no substrato, que pode ser explicado como uma imitação das 

características do solo, só que este solo encontra-se suspensos em bancadas, onde 

ele recebe maior luminosidade e também fica longe das pragas. 

Para a realização do cultivo do morango, a propriedade conta somente com a 

mão de obra familiar, justamente por ser uma empresa familiar. As mudas são 

compradas de Minas Gerais, no valor de R$ 8,00 cada no formato de matrizes, onde 

serão plantadas no solo e que depois de algum tempo gerarão as mudas definitivas e 

prontas para o plantio, ou mudas vindo da Patagônia, prontas para o plantio no valor 

de R$ 0,70.  

As mudas depois de adquiridas, são plantadas no período de março a abril, 

dentro de slabs (sacos plasticos no formato de tripas ou travesseiros) com substrato. 

As principais espécies plantadas na propriedade são: Camarosa, Oso Grande, Dower 

e Roma. 

Apropriedade possui uma estufa contendo cerca de 8.000 mudas, produzindo 

em torno de 2.000 kilos de morangos 

A comercialização dos morangos pode ser in natura, na forma de geleia, e 

também congelado. O morango in natura é vendido a R$ 12,00 o kg para as 

confeitarias e também a domicilio para a região, a geléia é comercializada a R$ 20,00 
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o kg, e o morango congelado também a R$ 12,00 o kg, onde é vendido para 

lanchonetes, ou utilizado para fazer a geleia. 

Em pesquisas encontramos a produção por “Soilless” em uma propriedade Minas 

Gerais que ajudou a aumentar a produtividade como verificaso em entrevista da TV 

integração: 

Atualmente, a propriedade dos Santos tem cinco estufas com o sistema "soilless", 

conhecido no Brasil como semi-hidropônico. A temperatura no ambiente pode 

chegar aos 25ºC e cada estufa tem 165 metros quadrados, comportando duas mil 

plantas. As mudas chilenas, de Camino Real, Albion e San Andreas, são 

colocadas em um travesseiro conhecido como "slab". A adubação é feita de três 

a quatro vezes por dia, dependendo da temperatura. Os agricultores conseguiram 

uma produção de quatro mil plantas no primeiro ano, mas reconheceram algumas 

desvantagens. "A planta do morango cresce para o lado e não tem como criar 

novas raízes. Então, ela não se renova. Além de, pelo fato de a mangueira de 

gotejo ficar prensada, ela entope muito. O morango é muito sensível ao estresse 

hídrico," informou Gilberto.(TV INTEGRAÇÃO, 2013) 

 

O espaço recebe o substrato e o plantio das mudas. “Nós precisávamos de um 

material leve e que tivesse durabilidade. A calha de isopor tem durabilidade 

indeterminada, a não ser que sofra algum dano mecânico. Colocando um plástico 

ou uma lona, na hora que precisar trocar a planta, retira-se o material de proteção 

e a calha está intacta,” disse Gilberto. Fábio explicou que a calha é mais vantajosa 

por ser térmica. “A temperatura não varia tanto. O morango, quando está com 

uma temperatura muito baixa, ele meio que adormece e não produz. A calha que 

não apresenta esse problema de cair numa temperatura tão baixa,” falou. .(TV 

INTEGRAÇÃO, 2013) 

 

Gilberto disse que a produtividade no sistema "soilless" é 10% menor do que a do 

plantio no chão, mas os custos são mais baixos e isso reflete em lucro. "Com dois 

anos e meio, nós já pagamos esse investimento. E a estufa permanece aqui por 

oito a dez anos. No primeiro ano, nós temos um custo de R$ 3 por planta, mas 

diluído em 10 anos. No segundo e terceiro ano, esse custo cai bastante," explicou. 

.(TV INTEGRAÇÃO, 2013) 

 

Também verificamos que apolinização pode ser feita pela abelha Jataí (T. 

Angustula) que melhor se adaptou ao confinamento e ajudou na polinização confome 

podemos ver abaixo: 

A espécie T. angustula  revelou possuir um grande potencial para a 

polinização de culturas em estufa, devido a sua capacidade de adaptação a 

áreas fechadas de pequeno porte. Além de ser pouco agressivas, essas 

abelhas apresentam outras vantagens como a facilidade na obtenção e no 

manejo de seus ninhos. 
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A alimentação artificial (xarope, àgua e pasta d epólem) fornecida às abelhas, 

no período de confinamento, embora aceita pelas diversas colônias e 

espécies utilizadas ainda necessita de uma melhor adequação para que 

possa contribuir para a manutenção dos ninhos, sem prejudicar polinização 

das flores, e consequentemente, a produção de frutos. (MALAGODI-BRAGA, 

2002, p. 79) 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados que foram obtidos a partir dessa pesquisa, podem ser divididos 

em dois grandes ramos: a falta de polinização natural e a forma de como estão 

plantados os morangos. 

 Por ser uma estufa que fica praticamente toda fechada, não há muito a entrada 

de insetos para fazer o processo de polinização, e com isso muitas flores se abrem e 

depois de alguns dias abortam. 

 O morango é plantado dentro de slabs, mas o modo mais correto seria dentro 

de canaletas de isopor, um exemplo é quando o clima abaixo, o substrato que se 

encontra dentro do slab diminuiu sua temperatura, e com isso ele demora mais para 

produzir, já a canaleta de isopor irá manter a temperatura normal do substrato, 

permanecendo assim na sua temperatura natural. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização deste trabalho buscamos analisar a propriedade do Sítio 

Finger, por meio de pesquisas, analises e discussões, para fazer um estudo mais 

aprofundado sobre o cultivo e manejo do morango e consequentemente discutir sobre 

assuntos que eram considerados como problemas dentro da propriedade ou até 

mesmo melhorias dentro da mesma. 

O propósito desse trabalho era analisar os métodos antigos utilizados na 

propriedade e este novo sistema considerado mais adequado para o plantio e colheita, 

o que gera maior lucratividade para a propriedade. 
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Consideramos esse trabalho como mais um auxilio positivo para nosso 

conhecimento, pois ficamos sabendo de todo o processo de gestão da propriedade e 

cultivo do morango. 
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