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Apresentação

Em formato de bolso, ilustrados e escritos em 
linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da  
Coleção Plantar têm por público-alvo produtores 
rurais, estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de casa 
e demais interessados em resultados de pesquisa 
obtidos, testados e validados pela Embrapa.

Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos 
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça, 
fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condi-
mento e especiaria.

Editada pela Embrapa Informação Tecnológica, em 
parceria com as demais Unidades de Pesquisa da 
Empresa, esta coleção integra a linha editorial 
Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo é 
preencher lacunas de informação técnico-científica 
agropecuária direcionada ao pequeno produtor rural e, 
com isso, contribuir para o aumento da produção de 
alimentos de melhor qualidade, bem como para a 
geração de mais renda e mais emprego para os 
brasileiros.

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução

O morangueiro (Fragaria x ananassa 
Duch.) é uma planta pertencente à família 
das rosáceas, que possui espécies frutíferas 
de interesse econômico, tais como a 
macieira, a pereira e o marmeleiro. É uma 
planta nativa das regiões de clima temperado 
da Europa e das Américas. A espécie de 
morangueiro produzida comercialmente 
nos dias de hoje é um híbrido natural, 
resultante de um cruzamento casual entre 
duas espécies americanas levadas à França. 

O morango é um pseudofruto, pois se ori-
gina de uma única flor com vários ovários.  
O desenvolvimento de cada ovário produz 
uma fruta. Cada um dos pequenos pontos escu-
ros do morango (chamados popularmente de 
sementes) é cientificamente conhecido como 
aquênio, que, na verdade, é o verdadeiro fruto.  
A porção suculenta do morango origina-se 




