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Resumo

Anualmente produzem-se enormes quantidades de resíduos plásticos decorrentes 
das atividades do setor agrícola. Parte deste plástico fica acumulado nas explorações 
agrícolas, enquanto a outra parte é conduzida para reciclagem ou é depositada em 
aterro. 

Desta forma, a utilização de plásticos biodegradáveis na cobertura do solo 
afigura-se de extrema importância, tanto do ponto de vista económico como do ponto de 
vista ambiental, uma vez que estes plásticos podem ser incorporados no solo, no final de 
cada ciclo cultural, juntamente com os restos da cultura. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de três plásticos 
biodegradáveis (P1, P2 e P3) na cobertura do solo, durante a produção de Outono-
Inverno, na cultura do morangueiro. Como referência para a discussão dos resultados 
utilizou-se o plástico convencional (P4). 

O ensaio decorreu entre julho de 2010, com a aplicação dos plásticos de 
cobertura do solo e janeiro de 2001, altura em que se incorporaram os plásticos 
biodegradáveis e se removeu o plástico convencional para reciclagem. 

Testou-se a aplicação mecânica dos plásticos biodegradáveis, verificando-se que 
o seu comportamento foi semelhante ao do plástico convencional.  

A degradação do plástico foi avaliada ao longo do ciclo cultural, verificando-se 
que os plásticos biodegradáveis testados tiveram comportamentos distintos, sendo o P3 
o que apresentou melhor desempenho, apresentando uma cobertura do solo de 85% no 
final da cultura, seguido do P2 e do P1 com 70% e 20%, respetivamente. O plástico 
convencional apresentou uma cobertura final do solo de 100%. 

Em termos produtivos, os plásticos biodegradáveis apresentaram uma quebra de 
produção em relação ao plástico convencional. 

A maior desvantagem da utilização dos plásticos biodegradáveis prende-se com 
o seu custo mais elevado, existindo atualmente ajudas através do Plano Operacional das 
Organizações de Produtores que considerem esta medida nas ações ambientais. 

Dos resultados obtidos neste estudo, podemos concluir que a transição para a 
utilização de plásticos biodegradáveis, em vez dos utilizados convencionalmente, é 
bastante promissora, trazendo mais-valias em termos ambientais e de facilidade de 
utilização para o produtor. É necessário desenvolver mais estudos experimentais para 
aumentar a produtividade, de modo a não comprometer a viabilidade económica da 
utilização de plásticos biodegradáveis, tornando esta atividade mais sustentável. 
 
Palavras-chave: plásticos convencionais, cobertura do solo, cultura de outono-inverno, 
sustentabilidade. 
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Abstract 
Performance of different biodegradable mulch films in the strawberry crop 

(Fragaria x ananassa Duch.) 
An enormous amount of plastic waste resulting from the agricultural activities is 

produced every year. Part of this plastic remains in the fields, while the other part is sent 
to recycling or landfill. 

The use of biodegradable mulch films can play an important role towards a 
sustainable development in agricultural sector. These plastics can be plugged in the soil, 
after its use, together with the crop residues. 

The aim of this study was to compare the performance of three different 
biodegradable mulch films (P1, P2 and P3) against the conventional polyethylene mulch 
film (P4), in the production of strawberries, during the autumn-winter cycle. The 
parameters followed during the crop cycle were the plastic degradation and the yield. 

The biodegradable mulch films had different behaviours during the crop cycle, 
P3 showing the best performance with 85% soil coverage at the end of the crop cycle, 
followed by P2 and P1 with 70% and 20%, respectively. The soil coverage of the 
conventional mulch film was 100%.  

Compared to conventional mulch film, biodegradable mulches led to a crop 
yield decrease. 

As a conclusion, this innovative agricultural practice can be an interesting 
alternative and a good opportunity for the farmers to try these promising alternatives to 
polyethylene, without compromising the economic viability of its use. 
 
Keywords: conventional mulch films, autumn-winter crop, sustainability. 

Introdução  
Atualmente o consumo de plásticos no setor agrícola encontra-se em grande 

crescimento, uma vez que se estendeu aos países em vias de desenvolvimento, em 
particular a zonas onde a área agrícola cultivável é escassa. Na agricultura, os plásticos 
são principalmente utilizados para a cobertura de estufas, cobertura do solo e proteção 
de silagem (Briassoulis, 2007). 

Associado ao crescimento do consumo de plásticos, existem anualmente 
milhares de toneladas de resíduos plásticos resultantes da atividade agrícola. Parte deste 
plástico fica acumulado nas parcelas, enquanto outro é conduzido para reciclagem ou 
depositado em aterros. Muitas vezes, no final da cultura, o plástico de cobertura do solo 
apresenta-se muito sujo, não sendo possível reciclá-lo, o que implica custos adicionais 
para os produtores. A baixa degradabilidade dos plásticos convencionais, a selagem de 
vários aterros, bem como os problemas de poluição da água e dos solos, conduziram a 
um aumento das preocupações relativas à utilização massiva dos plásticos no setor 
agrícola. 

Assim, a utilização de plásticos biodegradáveis na cobertura do solo afigura-se 
de extrema importância, do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental. No 
final de cada ciclo cultural, estes tipos de plásticos podem ser incorporados no solo, 
juntamente com os restos do material vegetal. 

A grande desvantagem que os plásticos biodegradáveis apresentam, em relação 
aos plásticos convencionais de polietileno, é o seu custo.  

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o desempenho de 3 plásticos 
biodegradáveis de cobertura do solo, em relação ao plástico convencional, durante a 
produção de outono-inverno do morangueiro, avaliar a possibilidade da aplicação 
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mecânica dos plásticos biodegradáveis em estudo e avaliar o efeito dos vários plásticos 
na produtividade das plantas. 

 
Material e Métodos  

O ensaio decorreu em Almeirim, no Ribatejo (39º 10’ 26’’N, 8º 39’ 39’’O, 
altitude 10m), entre os meses de julho de 2010 e janeiro de 2011. 

O ensaio foi instalado ao ar livre em julho e, a partir de setembro, foi conduzido 
numa estufa tipo multitúnel, de estrutura metálica, com 50 m de comprimento, 6,5 m de 
largura e 2,5 m de altura, com uma abertura em cada um dos topos, orientada na direção 
NE-SW. O túnel foi coberto no dia 30 de setembro, com polietileno térmico 
transparente de 200 µm de espessura, e permaneceu coberto durante todo o período de 
produção, sendo o plástico retirado no dia 21 de dezembro, após a última colheita que 
ocorreu no dia 20 de dezembro. A incorporação dos plásticos no solo realizou-se no dia 
11 de janeiro de 2011. 

A temperatura do solo foi medida ao longo do ensaio, sob os diferentes plásticos, 
a 0,15 m de profundidade. 

Os parâmetros avaliados foram a degradação dos plásticos e a produção de 
frutos.  

Testou-se a aplicação mecânica dos vários plásticos numa parcela contígua à do 
ensaio. Nesta operação utilizou-se um trator com a máquina de armar o terreno que 
normalmente é utilizada para aplicar o plástico de cobertura do solo no morangueiro. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 4 modalidades 
(P1, P2, P3 e P4), correspondentes a 4 tipos de plástico de cobertura de solo e 4 
repetições, num total de 16 talhões (4 plásticos x 4 repetições).  

O plástico utilizado para a cobertura do solo foi o bicolor branco e preto (branco 
na superfície superior e preto na inferior), testando-se 3 plásticos biodegradáveis e 
utilizando-se uma testemunha de plástico convencional, não biodegradável. Os plásticos 
biodegradáveis foram fornecidos pelas empresas Polivouga (P1) e Silvex (P2 e P3) e o 
plástico convencional foi fornecido pela empresa Polivouga (P4). O plástico P1 
apresentou 30 µm de espessura, o P2 25 µm, o P3 30 µm e o P4 40 µm. O plástico P1 
apresentou a cor exterior ligeiramente acinzentada, em vez da cor branca opaca dos 
restantes plásticos. 

As técnicas culturais utilizadas foram as que são normalmente utilizadas para a 
produção de morango, durante esta época. O material vegetal usado consistiu em plantas 
frigoconservadas, de raiz nua, de uma variedade indiferente.  
 O comportamento dos plásticos durante o ensaio foi avaliado de 2 em 2 
semanas, de acordo com uma escala visual quantitativa que varia entre 0 e 9 (Miles et 
al., 2007) em que 0 representa o solo com cobertura de 0 a 10% e 9 o solo com 
cobertura de 90 a 100%. Valores de degradação com um valor atribuído de 8 a 9 
correspondem a plástico em “muito bom estado”, 6 a 8 a plástico em “bom estado”, 4 a 
6 a plástico em “estado satisfatório” e abaixo de 4 a plástico em “mau estado” (não 
aceitável para a continuação da cultura). 

Antes da incorporação dos plásticos, avaliou-se o estado final de cada um deles, 
através da medição da área degradada do plástico. Esta medição foi realizada através de 
fotografias e com auxílio do programa AUTOCAD versão 2004. As imagens foram 
planificadas e foi medida a área do camalhão que não estava coberta, em cada 
modalidade. A área degradada foi obtida subtraindo, à área medida, a área dos orifícios 
da plantação. A área de cobertura final do solo, de cada modalidade, resultou da 
diferença entre a área total de plástico aplicada e a área degradada. 
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No dia 11 de janeiro de 2011 retirou-se a fita de rega, o plástico convencional foi 
retirado manualmente e os plásticos biodegradáveis foram incorporados com uma grade 
de discos. Foram necessárias 4 passagens com a grade de discos para se conseguirem 
pedaços de pequena dimensão.  

O período de colheita decorreu de 17 de setembro a 20 de dezembro de 2010.  
Os frutos foram colhidos três vezes por semana quando se apresentavam no 

estado de maturação adequado e foram classificados em comercializáveis e não 
comercializáveis, de acordo com as seguintes características: comercializáveis 
(Categoria I – frutos com forma cónica perfeita e calibre superior a 30 mm; Categoria II 
– frutos com um pequeno defeito, não muito grave, ou calibre entre 25 mm e 30 mm) e 
não comercializáveis (podres, deformados, com calibre inferior a 25 mm, com ataques 
de pragas, sujos com terra). 

A análise estatística dos resultados foi feita através de uma análise de variância, 
realizada com o programa STATISTICA versão 6.0. 

Resultados e Discussão  
Aplicação mecânica 

A aplicação mecânica dos plásticos biodegradáveis de cobertura do solo correu 
de forma muito favorável aos plásticos biodegradáveis. Utilizou-se a mesma máquina 
com a qual se aplicou o plástico convencional e não foi necessário fazer nenhuma 
adaptação especial. A velocidade do trator foi a mesma na aplicação dos vários 
plásticos, o que correspondeu ao mesmo tempo gasto na aplicação. 

Verificou-se que os plásticos biodegradáveis P2 e P3 eram especialmente 
elásticos e que o plástico biodegradável P1 também era mais elástico do que o plástico 
convencional. 
 
Temperatura do solo 

A temperatura média do solo variou ao longo do tempo e entre as diferentes 
modalidades de plástico. No solo coberto com plástico convencional (P4), a temperatura 
do solo foi inferior à do solo coberto com os plásticos biodegradáveis (P1, P2 e P3) 
durante o período mais quente, ou seja de agosto até ao fim de setembro (fig. 1). A 
partir de novembro não se verificaram diferenças na temperatura do solo entre o plástico 
convencional e os plásticos biodegradáveis.

Esta diferença de temperatura foi, provavelmente, devida à maior espessura e 
também à menor permeabilidade ao vapor de água que o plástico convencional de 
polietileno apresenta relativamente aos plásticos biodegradáveis. Blick et al. (2010) 
referem que a permeabilidade ao vapor de água é muito superior nos plásticos 
biodegradáveis do que no PE, apresentando este uma maior capacidade de retenção de 
água. O plástico biodegradável P2 foi o que apresentou uma temperatura média do solo 
mais elevada, seguindo-se os plásticos biodegradáveis P3 e P1 e finalmente o plástico 
convencional P4. 

Seria de esperar que o plástico P1 provocasse um maior aquecimento do solo do 
que os restantes plásticos devido à sua cor ligeiramente acinzentada e, portanto, mais 
escura. Tal não se verificou, provavelmente devido ao corte longitudinal que este 
plástico apresentou em cada um dos lados da base do camalhão, junto ao solo, desde 
praticamente o início do ensaio, e que poderá ter provocado alguma libertação de calor. 
Himelrick (1982) comparou plástico de cobertura do solo preto com branco, na cultura 
do morangueiro, verificando que a temperatura média do solo do plástico preto foi 5ºC 
superior à do plástico branco, medida a 0,025 m de profundidade. 
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Degradação dos plásticos de cobertura do solo 
De um modo geral os plásticos biodegradáveis apresentaram uma resistência 

mecânica suficiente para garantir uma boa cobertura do solo, ao longo dos 5 meses de 
duração do ensaio, promovendo um controlo eficiente das infestantes e mantendo os 
frutos isentos de sujidade. No entanto, verificaram-se diferenças na degradação e 
durabilidade dos vários plásticos biodegradáveis, objeto de estudo (fig. 2). Apesar de 
alguns dos plásticos testados terem chegado ao fim desta fase degradados, esta situação 
não prejudicou o aspeto geral das plantas.  

Nos plásticos biodegradáveis, verificou-se alguma degradação inicial do plástico 
exposto, principalmente durante a fase inicial ao ar livre, com P1 a ser o primeiro a 
iniciar a sua biodegradação, seguido de P2 e mais tarde de P3. O plástico convencional 
P4 manteve-se intacto durante esta fase e durante as fases seguintes, até ao fim do 
ensaio. Após a degradação inicial do plástico exposto, verificou-se uma certa 
estabilização nas diferentes modalidades, principalmente a partir do momento em que se 
colocou o plástico de cobertura do túnel. Esta estabilização manteve-se até meados do 
mês de novembro, altura em que o processo de degradação se acelerou. Esta degradação 
mais intensa deu-se principalmente no plástico P1. 

O primeiro sinal de degradação apresentado pelo plástico P1 foi um corte 
longitudinal em toda a zona de contacto com o solo, 4 semanas após a sua aplicação. 
Este corte surgiu inicialmente no lado exposto a oeste e posteriormente no lado exposto 
a este, provavelmente devido à exposição solar do lado oeste ser mais intensa da parte 
da tarde. Este plástico, apesar de apresentar estes cortes longitudinais, de ambos os 
lados do camalhão, não apresentou muitos rasgões, permanecendo intacto em toda a 
superfície que cobria o camalhão. De qualquer forma, este corte inviabiliza 
completamente a sua utilização nesta cultura e apenas se continuou a seguir o seu 
comportamento uma vez que o solo se mantinha coberto de forma satisfatória. A partir 
do início de dezembro o plástico P1 apresentou-se bastante fragmentado, num estado 
considerado não satisfatório, uma vez que, ao mais pequeno toque, se começava a 
desfazer em pequenos pedaços, com uma textura semelhante à do papel. 
 O segundo plástico a apresentar indícios de degradação foi o plástico P2, que 
começou a apresentar rasgões, principalmente nos orifícios da plantação e nas zonas 
fragilizadas por algumas operações, nomeadamente em zonas que descuidadamente 
tinham sido pisadas pelos operadores. De qualquer forma esta situação não é favorável, 
já que um plástico de cobertura de solo tem que ser suficientemente robusto para fazer 
face às condições operacionais. No final da produção este plástico ainda apresentava 
uma boa cobertura do solo. 

O plástico P3 foi o último dos plásticos biodegradáveis a apresentar sinais de 
degradação. Os primeiros rasgões surgiram imediatamente antes de se cobrir o túnel, 
principalmente junto aos orifícios de plantação, tendo estabilizado logo de seguida, até 
praticamente ao fim de novembro. A partir desta altura a degradação intensificou-se, no 
entanto, encontrou-se sempre em condições muito boas até ao final da produção. 

O plástico convencional P4 manteve a sua superfície exposta completamente 
intacta até ao fim do ensaio. 

Estudos realizados por Briassoulis (2007) com plásticos biodegradáveis à base 
de Mater-Bi® demonstraram que o comportamento mecânico dos plásticos não é afetado 
significativamente pela humidade e pelas temperaturas elevadas, ao contrário das 
elevadas doses de radiação UV, que apresentaram um efeito deteriorante no 
alongamento até à rutura deste tipo de plásticos. De acordo com este estudo, é possível 
inferir que a estabilização da degradação do plástico exposto, quando se cobriu o túnel, 
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poderá ter sido provocada por uma diminuição da intensidade da exposição à radiação 
UV. 

Quanto ao comportamento da parte enterrada do plástico da base do camalhão, 
verificou-se que o plástico biodegradável P1 teve uma degradação muito rápida, durante 
os meses de julho e agosto, tendo praticamente desaparecido ao fim de 8 semanas de ter 
sido aplicado. A partir de setembro era praticamente inexistente sob o solo. 

O valor final das medições efetuadas às diferentes modalidades de plásticos de 
cobertura do solo, imediatamente antes de serem incorporados, vem reportado no 
quadro 1. Da observação dos dados obtidos, o plástico que se apresentou mais 
degradado foi o P1, cuja cobertura da superfície do solo antes da incorporação era de 
20,4%, seguindo-se o plástico P2 com 70,1%, o P3 com 85,9% e o P4 com 100%. No 
final da cultura, o plástico P1 apresentava uma cobertura do solo insatisfatória e o 
plástico P2 uma cobertura do solo boa, sendo que tanto o plástico P3 como o plástico P4 
apresentavam coberturas do solo muito boas. Estas medições estão de acordo com os 
valores finais da escala visual utilizada (fig. 3). 

 
Produção 

A produção total dos frutos nos plásticos biodegradáveis (P1, P2 e P3) foi 
significativamente inferior à produção total dos frutos do plástico convencional P4 (fig. 
4). A quebra de produção registada pelos plásticos biodegradáveis P3 e P2 foi de cerca 
de 20% enquanto o plástico biodegradável P1 apresentou uma quebra de produção de 
37%, em relação ao plástico convencional. Não houve diferenças significativas na 
produção entre os vários plásticos biodegradáveis, embora a produção total mais 
elevada tenha sido a do talhão coberto com plástico biodegradável P3, seguida do P2 e, 
finalmente, do P1. 

A produção de frutos mais elevada das plantas cujo solo estava coberto com 
plástico convencional P4 poderá estar relacionada com a temperatura média do solo 
mais baixa registada nesta modalidade, principalmente durante a fase inicial do ensaio 
(julho e agosto), altura em que a temperatura média do ar foi muito elevada. Nestas 
condições, as plantas poderão ter usufruído de uma temperatura mais favorável ao seu 
desenvolvimento, que terá tido reflexo numa produção total mais elevada.  

Para estes resultados poderá também ter contribuído o facto de a rega do ensaio 
ter sido conduzida de acordo com as sondas de humidade, instaladas na modalidade de 
plástico convencional. Atendendo a que os plásticos biodegradáveis apresentam uma 
maior permeabilidade ao vapor de água, é natural que tivessem necessitado de uma 
quantidade de água de rega superior. 

No entanto, não houve diferenças entre a percentagem da produção 
comercializável e não comercializável dos vários tipos de plásticos experimentados (P1, 
P2, P3 e P4). Em todos eles a percentagem de frutos comercializáveis foi de 82% e a de 
frutos não comercializáveis foi de 18%. 

O número total de frutos foi significativamente mais elevado na modalidade de 
plástico convencional (P4) do que nas modalidades de plásticos biodegradáveis (P1, P2 
e P3), que por sua vez não apresentaram diferenças significativas entre si. Este maior 
número total de frutos apresentado por esta modalidade foi o responsável pela maior 
produção total, uma vez que as diferenças entre o peso médio dos frutos, das várias 
modalidades, não foram significativas (fig. 5). Estes resultados estão de acordo com os 
resultados obtidos por Hilmerick (1982) num ensaio com plásticos de cobertura do solo 
com diferentes cores (transparente, branco e preto), onde não se verificaram diferenças 
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significativas entre os pesos médios dos frutos, mas o número de frutos apresentou 
diferenças significativas entre os vários plásticos. 

O maior inconveniente na utilização de plásticos biodegradáveis para a cobertura 
do solo é o seu elevado preço, em relação ao plástico convencional. No entanto, com o 
uso do plástico convencional existem as operações de remoção do plástico, com custos 
muito superiores e com maior necessidade de mão de obra do que os plásticos 
biodegradáveis. 

Conclusões
 Dos plásticos biodegradáveis testados, o plástico P3 afigurou-se como muito 
interessante, do ponto de vista da durabilidade e resistência ao longo do ensaio. Este 
plástico mostrou-se suficientemente resistente para suportar todas as operações culturais 
que decorrem normalmente nesta cultura, sem necessitar de cuidados especiais de 
manuseamento. Teve um bom desempenho no controlo das infestantes e apresentou 
uma boa cobertura do solo, até ao final do ensaio. 

A grande desvantagem que apresentou foi a quebra de produtividade em relação 
ao plástico convencional, sendo este aspeto de extrema importância, principalmente 
nesta época de produção. As variedades de morango disponíveis no mercado, para esta 
época de produção, apresentam uma produtividade relativamente baixa e qualquer 
redução deste valor pode comprometer o interesse económico da cultura. 

Relativamente ao preço elevado que os plásticos biodegradáveis apresentam, ter-
se-á que compensar com a mínima espessura possível, de tal forma que o preço por 
hectare se afigure mais interessante, pois caso contrário o seu uso em larga escala 
poderá ser seriamente comprometido. O facto de haver incentivos aos associados das 
Organizações de Produtores que no seu Plano Operacional contemplem esta medida, 
poderá também afigurar-se como uma excelente oportunidade para os produtores 
experimentarem este tipo de plásticos, sem grande acréscimo de custos. Há no entanto 
algum risco associado à sua utilização, uma vez que os estudos acerca deste tipo de 
plásticos na cultura do morangueiro estão numa fase inicial. 

Sem dúvida que é aliciante que no final da cultura os plásticos possam ser 
incorporados juntamente com os restos da cultura, libertando os produtores da difícil 
tarefa da limpeza da terra e da eliminação dos resíduos de plástico, e deixando mais 
tempo disponível para a preparação das culturas seguintes. 
 Apesar da quebra de produtividade apresentada em relação ao plástico 
convencional, os plásticos biodegradáveis são seguramente o caminho a seguir, na 
busca de alternativas ao uso massivo do polietileno para a cobertura do solo. Haverá 
alguns ajustes a fazer mas, com o auxílio da investigação e da experimentação, 
poderemos ter no futuro um plástico de cobertura do solo que satisfaça completamente 
as necessidades dos produtores de morango e contribua para uma agricultura mais 
sustentável. 
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Quadro 1 – Área média degradada (± desvio padrão) (m2) e cobertura média do solo (%)  
de cada modalidade, antes da incorporação.  

Tipo de plástico 

P1 P2 P3 P4

Área média degradada 
(m2) 

8,3±1,3 
 

3,2±1,2 
 

 
1,5±0,8 

 

 
0,0±0,0 

 

Cobertura média do solo 
(%) 

20,4 70,1 85,9 
 

100,0 
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Figura 1 – Evolução da temperatura média do solo (ºC), ao longo do ensaio, nas várias modalidades. 
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Figura 2 – Degradação do plástico exposto durante o ensaio. 

 

 

Figura 3 - Aspeto geral do campo antes da incorporação do plástico. 

 

Figura 4 - Aspeto de cada uma das modalidades (P1, P2, P3 e P4) antes da incorporação do plástico. 

 

P1 P2 P3 P4
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Figura 5 – Evolução da produção mensal e total (g/planta) nas várias modalidades. 
Os valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes (P 0.05) 
segundo o teste LSD. 

 

Figura 6 – Número total de frutos e peso médio dos frutos (g) nas várias modalidades. 
Os valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes para P 0.05 
segundo o teste LSD. 


