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“As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces”. 

(Aristóteles). 
 



 

 

RESUMO 

 

O morangueiro é uma planta que pode ser cultivada em diferentes condições de clima e de 

solo. A incorporação de novas tecnologias, visando a elevação da produtividade dessa cultura, 

tem sido utilizada com certa frequência, com destaque sendo feito o sistema de cultivo semi-

hidropônico. É sabido que tais incorporações tecnológicas não afetam apenas a produtividade, 

mas também a qualidade dos frutos, tanto na pré, quanto na pós-colheita. Tal qualidade dos 

frutos é de grande importância quando se estuda o comportamento de cultivares em uma 

determinada região, pois ela permite obter informações mais precisas sobre algumas das 

principais características do produto final, como as propriedades sensoriais (aparência, 

textura, sabor, aroma), o valor nutritivo e sua capacidade de ser utilizado como um produto 

multifuncional. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização 

pós-colheita de propriedades físicas e químicas de morangos produzidos sob diferentes 

sistemas de cultivo. Para isso, foi desenvolvida pesquisa em uma propriedade localizada em 

Ibiapina/CE. O experimento foi constituído de um fatorial 3x4, três sistemas de cultivo (semi-

hidropônico em calhas e almofada, e convencional) e quatro cultivares de morango (Oso 

Grande, Festival, Camarosa e Albion). Após a colheita os frutos foram levados para o 

laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical em 

Fortaleza-CE, sendo então analisados quanto a massa média (MM), firmeza, comprimento 

(C), diâmetro (D), acidez titulável (AT), pH, sólidos solúveis (SS), relação SS/AT, açúcares 

totais (AST), vitamina C, polifenóis extraíveis totais (PET) e atividade antioxidante total 

(AAT). Com os resultados obtidos pode-se observar que é possível a produção de morangos 

de alta qualidade na cidade de Ibiapina-CE. Para obter um fruto de maior tamanho o sistema 

calha, juntamente da cv. Oso Grande apresentaram o melhor resultado. Enquanto para a 

firmeza e as variáveis físico-químicas o melhor resultado foi observado no sistema 

convencional com a cv. Albion.   

 

Palavras-chave: Fragaria х ananassa Duch.. Cultivares. Atividade Antioxidante.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The strawberry can be grown in different conditions of climate and soil. The incorporation of 

new technologies, in order to raising the productivity of this crop has been used with some 

frequency, especially using the system of semi-hydroponic cultivation. These technological 

incorporations affect not only productivity but also quality of fruits in both pre-and post-

harvest. Fruit quality is of great importance when studying the behavior of cultivars in a given 

region. It allows more precise information about some of the main characteristics of the final 

product like as the sensory properties (appearance, texture, flavor and fragrance), the nutritive 

value and its ability to be used as a multifunctional product. Therefore, this study aimed to 

characterize post-harvest chemical and physical properties of strawberries grown under 

different cropping systems. The research was conducted on a property located in Ibiapina, CE. 

The experiment was conducted in a 3x4 factorial, by three cropping systems (semi-

hydroponic - troughs and pad - and conventional) and four cultivars of strawberry (Oso 

Grande Festival, Camarosa and Albion). After harvest the fruits were brought to the 

Laboratory of Physiology and Post-Harvest Technology of Embrapa Agroindústria in 

Fortaleza, CE, Brazil, where they were analyzed in relation to the average mass, firmness of 

the pulp, length, diameter, titratable acidity, pH, total soluble solids, SS/TA ratio, total sugars, 

vitamin C, total extractable polyphenols and total antioxidant activity. It was observed a 

strawberry production of high-quality in the city of Ibiapina, CE. The trough system plus cv. 

Oso Grande showed the best result for obtaining a larger fruit. The best result for the firmness 

and physicochemical variables was observed in the conventional system with the cv. Albion. 

 

Keywords: Fragaria x ananassa Duch. Cultivars. Antioxidant Activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O morangueiro é uma planta que pode ser cultivada em diferentes condições de clima 

e de solo. É uma cultura praticada por pequenos produtores rurais que utilizam a mão-de-obra 

familiar, durante todo o ciclo, sendo a maior parte da produção destinada ao mercado in 

natura (DIAS et al., 2007). É considerada uma fruta de grande apelo junto ao consumidor, 

com mercado em crescente expansão, devido a peculiaridades como sabor, coloração, aroma e 

bom valor nutricional (NAPOLEÃO, 2007). 

A incorporação de novas tecnologias, visando a elevação da produtividade e 

qualidade dos frutos vem sendo utilizada na cultura do morangueiro, tais como o tipo de 

sistema de cultivo. Sendo o sistema convencional o mais utilizado, no entanto diante do uso 

excessivo de defensivos, outros sistemas tem sido testados, como o sistema semi-hidropônico, 

no qual as plantas são cultivadas em um substrato e fertirrigadas com solução nutritiva, 

podendo ser uma alternativa para proporcionar uma nutrição equilibrada à planta, com alta 

produtividade e uma melhor qualidade dos frutos. O sistema proposto é implantado sob 

cultivo protegido, no qual apresenta plantas com menor incidência de pragas e doenças, 

levando a uma redução no uso de defensivos, com isso melhora a aceitação e a segurança do 

produto para o consumidor. 

O morango apresenta excelentes características sensoriais, altamente perecível com 

limitada vida útil pós-colheita e devido aos altos teores de umidade, açúcares e ácidos ele se 

torna um substrato ideal à proliferação de organismos patogênicos que causam consideráveis 

danos durante o transporte, amadurecimento, pós-colheita e armazenamento à temperatura 

ambiente (SIQUEIRA et al., 2009). Uma de suas principais características fisiológicas é o 

fato de não ser considerado fruta climatérica (PINELI et al., 2011), dessa forma após a 

colheita não ocorre amadurecimento e suas características organolépticas não melhoram, 

entretanto há aumento na atividade respiratória (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

A qualidade pós-colheita dos frutos é de grande importância quando se estuda o 

comportamento de cultivares em uma determinada região, pois ela permite obter informações 

mais precisas sobre algumas das principais características do produto final, como as 

propriedades sensoriais (aparência, textura, sabor, aroma), o valor nutritivo e sua capacidade 

de ser utilizado como um produto multifuncional. É importante que os frutos, além de obter 

uma alta produtividade apresentem também uma qualidade desejável pelo consumidor. 
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2 OBJETIVO 

 

Realizar a caracterização pós-colheita de propriedades físicas e químicas de 

morangos produzidos sob diferentes sistemas de cultivo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Produção do morangueiro 

 

Os maiores produtores mundiais de morango são os Estados Unidos com produção 

média anual de 1.019.449 toneladas, seguido da China (646 mil toneladas), Espanha (295 mil 

toneladas), Japão (188 mil toneladas), Polônia (160 mil toneladas), México (150 mil 

toneladas), dentre outros (104 mil toneladas) (DIAS; SIMÕES, 2009). Segundo dados do censo 

agropecuário em 2006, o Brasil produziu 72.245 toneladas de morangos em aproximadamente 7.777 

estabelecimentos rurais, sendo Minas Gerais o estado de maior produção, com 55,7% do total, seguido 

por Rio Grande do Sul com 13,6% (IBGE, 2012). 

No estado do Ceará o cultivo do morangueiro está em expansão, sendo a Serra da 

Ibiapaba o principal local de produção. Os primeiros cultivos começaram em meados de 2009 

por produtores que vieram da região de Pouso Alegre-MG e se instalaram em São Benedito-

CE. Estes produtores mostraram, através de seus primeiros cultivos, que o morangueiro se 

adaptava bem ao clima da região, com redução do tempo para o início da colheita e menor 

incidência de pragas e doenças, em relação aos plantios do Sudeste do Brasil. Como 

consequência, há uma redução de custos de produção. Uma vez que os mercados próximos 

(CE, PI e MA) ainda são abastecidos por frutos provenientes de regiões distantes e com altos 

preços, a boa rentabilidade da cultura tem estimulado o crescimento da área cultivada. 

 

3.2 Histórico e descrição botânica 

 

O morangueiro cultivado nos dias atuais, Fragaria x ananassa Duchene, é um 

híbrido octaplóide (2n=8x=56), (família Rosaceae, subfamília Rosoideae, tribo Potentilleae), 

originou-se do cruzamento entre as espécies silvestres Fragaria chiloensis (procedente do 

Chile) e Fragaria virginiana (procedente da América do Norte), ocorrido, casualmente, nas 

proximidades de Brest, na França, possivelmente por volta de 1750 (SILVA; DIAS; MARO, 

2007; ROCHA, 2010).  

No século XIV, várias espécies de Fragaria foram retiradas de seu estado selvagem 

e cultivadas em jardins europeus com finalidade ornamental e medicinal. (CECATTO, 2012). 

O morangueiro é uma planta herbácea estolonífera, perene, com caule semi-

subterrâneo, conhecido como coroa (caule modificado). A coroa apresenta um tecido condutor 
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periférico em espiral nos dois sentidos unido às folhas. Na medida em que a coroa envelhece 

pode originar de 8 a 10 novas coroas laterais. As raízes originam-se das coroas na forma de 

um sistema fasciculado (BORTOLOZZO et al., 2007). 

A principal forma de propagação é a vegetativa, realizada através da emissão de 

estolhos. Este é um prolongamento do tecido meristemático, originado na axila das folhas 

trifoliadas (BORDIGNON JÚNIOR, 2008). Os estolões são caules verdadeiros, muito 

flexíveis, que se desenvolvem em contato com o solo, permitindo que, a partir da roseta foliar 

existente em seus nós, cresçam raízes que penetrem no solo, dando origem a novas plantas 

independentes (RONQUE, 1998).  

As folhas se originam da coroa de forma helicoidal com forma e cor variando 

conforme a cultivar. Em geral, são trifoliadas com um par de estípulas triangulares na base, às 

vezes, apresentam um par de pequenos folíolos abaixo do normal. Os folíolos são dentados, 

na cor verde escura na face superior e acinzentada e pilosa na face inferior. As folhas têm 300 

a 400 estômatos/mm
2
, um número bem maior que os encontrados em outras culturas, como 

por exemplo, na macieira, que possui 246 estômatos/mm
2
. Esta característica faz com que a 

cultura seja muito sensível à falta de água, baixa umidade relativa, alta temperatura e 

intensidade e duração da luz. (BORTOLOZZO et al., 2007). 

As flores do morangueiro são agrupadas em inflorescência do tipo cimeira, com 

cálice na maioria das vezes, pentâmero. (SILVA; DIAS; MARO, 2007). Podem ser descritas 

como perfeitas (hermafroditas), pois apresentam órgãos masculinos e femininos (estames e 

pistilos); ou ainda imperfeitas (unissexuais), tendo somente o órgão feminino ou o masculino, 

nesse caso, necessitando de polinização com pólen de outra planta. Em algumas cultivares 

ainda pode encontrar flores perfeitas, mas que possuem estames atrofiados, que produzem 

pólen estéril, sendo conhecidas como pseudo-hermafroditas. Neste caso é necessário que a 

flor seja polinizada com pólen fértil de outras cultivares para que produzam frutos 

(BORDIGNON JÚNIOR, 2008). 

O morango desenvolve-se a partir de carpelos soltos de uma mesma flor, possuindo 

eixo do receptáculo carnoso-sucoso, vermelho, frutilhos drupóides, afundados no receptáculo 

denominados frutos múltiplos. São formados por muitos ovários amadurecidos, pertencentes a 

uma inflorescência, que crescem juntos, formando uma infrutescência (MENDONÇA, 2011). 

Os frutos verdadeiros são pequenos aquênios presentes na superfície do pseudofruto, 

vulgarmente denominados sementes. São amarelos ou avermelhados, duros e contém uma 

única semente (SCHWARZ, 2012). 
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Os morangos, enquanto cultivados em condições de campo, estão respirando e 

continuam a fazê-lo durante a fase de pós-colheita. De acordo com o modelo de respiração, as 

frutas podem ser divididas em climatéricas e não climatéricas. O morango é não climatérico 

(PINELI et al., 2011), e dessa forma, após a colheita, não ocorre amadurecimento e suas 

características organolépticas não melhoram, entretanto há aumento na atividade respiratória. 

Colhido verde, permanecerá como tal, sem que aconteça a melhoria de sua qualidade 

comestível (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A combinação das exigências climáticas e de fotoperíodo do morangueiro promovem 

ampla variabilidade de comportamento, conforme as características ecofisiológicas de cada 

cultivar (MENDONÇA, 2011).  

A temperatura é a principal variável climática que afeta a cultura do morangueiro 

alterando seu comportamento vegetativo e reprodutivo (ALMEIDA et al., 2009). Em 

condições de temperatura alta, a floração cessa e o morangueiro tende a se reproduzir por 

crescimento vegetativo, acelerando a produção de grande quantidade de estolões. Em 

condições de temperatura baixa a floração também cessa, porém, com o aumento do número 

de horas de frio, a planta passa a acumular substâncias de reserva (RONQUE, 1998) 

aumentando seu potencial para futura produção de frutos.  

O fotoperiodismo, que pode ser entendido como a sensibilidade ou reação da planta 

em relação à variação de luminosidade e do comprimento do dia e da noite, atua na indução 

da diferenciação do meristema vegetativo para o floral, reciprocamente.  

Desse modo, de acordo com essa sensibilidade que condiciona a fisiologia do 

morangueiro à indução ou não da floração, as cultivares são agrupadas em “neutras” 

(insensíveis ao fotoperíodo), “de dias curtos” (˂ 12 horas de luz) e “de dias longos” (˃ 12 

horas de luz). As cultivares “de dias longos” geralmente não são cultivadas no Brasil, e as 

cultivares “de dias curtos” como Camarosa, Festival e Oso Grande são mais exigentes em 

temperaturas baixas. As cultivares Albion, Aromas e Diamante são agrupados como 

“neutras”, devido a insensibilidade ao fotoperiodismo, permitem sua utilização por tempo 

mais prolongado, estando sujeitas basicamente às variações de temperatura ao longo do ano 

(ALMEIDA et al., 2009).  

A polinização do morangueiro depende do transporte do pólen pelo vento e por 

insetos, e é crítica para a produção econômica. Pistilos com problemas de polinização 

ocasionam frutos deformados (MENDONÇA, 2011). 
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3.3 Sistemas de cultivo 

 

No Brasil, o morangueiro é cultivado principalmente no sistema convencional e no 

sistema hidropônico, com ou sem substrato, tendo início com o sistema convencional 

(BORDIGNON JÚNIOR, 2008).  

No sistema convencional é realizado um preparo inicial do solo com aração e 

gradagem, bem como correção conforme análise química do mesmo, utilização de adubos 

químicos e o uso controlado de defensivos (BORDIGNON JÚNIOR, 2008). Apresenta como 

vantagens a facilidade de implantação da cultura, bem como o baixo custo de produção. 

Como desvantagens apresentam o molhamento foliar, maior susceptibilidade a geadas, 

moléstias, necessidade de rotação de áreas, já que a utilização sucessiva da mesma área 

culmina em problemas frequentes de disseminação de moléstias nas plantas, causando 

redução na produtividade da lavoura (RESENDE et al., 1999; SANHUEZA, 2005).  

Há ainda o cultivo convencional em ambiente protegido, o qual proporciona diversas 

vantagens em relação ao cultivo tradicional, sem cobertura, como a proteção das plantas 

contra as adversidades climáticas, o aumento da produtividade, a maior eficiência na 

utilização de água e fertilizantes. (SOUSA NETO et al., 2010). 

Outro problema relacionado ao cultivo convencional do morangueiro é a utilização 

excessiva de defensivos agrícolas. Diante disto, diversas alternativas vêm sendo propostas 

para minimizar esses inconvenientes, destacando-se o cultivo em sistema hidropônico. 

O cultivo de morangueiros em sistemas hidropônicos abre algumas possibilidades 

para combinar o cultivo em ambientes protegidos com a eliminação do uso de produtos 

destinados a desinfecção do solo. Neste sistema não há revolvimento de solo e perigo de 

contaminação ambiental já que o sistema é fechado, havendo refluxo do excesso de solução 

nutritiva. Essa produção mais limpa vai ser refletida em melhor qualidade de vida para o 

produtor, produto mais saudável e de qualidade para a população, regularizando e 

aumentando o período de safra, assim como potencializando as possibilidades de exportação 

do morango (ANTUNES et al., 2005). O sistema hidropônico conduzido em substrato é 

conhecido no país como semi-hidropônico (BORTOLOZZO et al., 2007). 

O ambiente protegido permite a realização de cultivos em épocas que normalmente 

não seriam escolhidas para a produção ao ar livre. Esse sistema também auxilia na redução 

das necessidades hídricas (irrigação), através de uso mais eficiente da água pelas plantas. 

Outro bom motivo para produzir em ambiente protegido é o melhor aproveitamento dos 

recursos de produção (nutrientes, luz solar e CO2), resultando em precocidade de produção 
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(redução do ciclo da cultura) e redução do uso de insumos, como fertilizantes (fertirrigação) e 

defensivos (PURQUERIO; TIVELLI, 2006). 

O emprego de sistemas de cultivo sem solo é uma das alternativas indicada para 

atingir qualidade fisiológica e sanitária das mudas (GIMÉNEZ et al., 2008a). Esse sistema 

pode ser empregado tanto para mudas de raízes com torrão, quanto mudas de raízes nuas. O 

cultivo sem solo pode eliminar alguns problemas que ocorrem em mudas de raízes nuas 

multiplicadas a campo, por exemplo, a redução no uso de defensivos agrícola para o controle 

de doenças radiculares, em decorrência do uso do brometo de metila muito utilizado para 

fumigar solos no plantio das mudas, e que hoje é proibido devido ao risco para o ambiente 

(GIMENEZ, 2008). 

De acordo com Bortolozzo et al. (2007) e Giménez et al. (2008b), o sistema semi-

hidropônico é bastante utilizado na Europa, onde é preferido por possibilitar a melhor 

utilização do espaço na pequena propriedade e possui algumas vantagens frente ao cultivo 

convencional, tais como: o produtor não precisa fazer rotação das áreas de produção; o 

manejo da cultura pode ser realizado em pé, o que favorece a contratação de mão de obra; o 

novo ciclo de produção é estabelecido com a troca do saco plástico e do substrato a cada dois 

anos, o que auxilia na redução da incidência e do alastramento de podridões na cultura; se 

essas ocorrerem, elimina-se somente o saco infectado e não toda a área de produção; o 

sistema protege as plantas do efeito da chuva e facilita a ventilação, condições que impedem o 

estabelecimento de doenças; como há menor pressão de doenças, o uso de defensivos pode ser 

substituído por práticas culturais, uso de agentes de controle biológico e produtos alternativos, 

reduzindo drasticamente o risco de contaminação do meio ambiente e dos frutos, sem afetar a 

rentabilidade da produção; o período da colheita pode ser estendido em, pelo menos, dois 

meses; o sistema facilita a adoção de princípios de segurança dos alimentos, possibilitando a 

maior aceitação dos morangos pelo consumidor. O cultivo sem solo permite ainda aumentar a 

densidade de plantas e a produtividade, diminuindo os custos da área de cultivo.  

No entanto, apesar das inúmeras vantagens observadas acima, existem algumas 

dificuldades enfrentadas pelos produtores, na mudança do cultivo tradicional para o 

hidropônico ou semi-hidropônico, com destaque podendo ser feito ao preparo e manejo da 

solução nutritiva. O controle frequente da condutividade elétrica (CE) e do pH exige 

equipamentos adequados e mão-de-obra treinada e qualificada (MENDONÇA, 2011). 

De acordo com Cecatto (2012), estudando oito cultivares de morangueiro, entre elas 

a Camarosa e Festival, em diferentes sistemas de cultivo, solo e substrato, a produção por 

planta de morango foi superior no cultivo em solo, enquanto em substrato apresentou melhor 
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qualidade dos frutos quanto a sólidos solúveis, pH, diâmetro, acidez titulável e relação 

SS/AT. Verificou-se ainda que, independente da cultivar, quando o morangueiro é produzido 

em substrato, obtém frutos mais doces.  

 

3.4 Cultivares 

 

A escolha das cultivares a serem utilizadas no sistema de cultivo do morangueiro é 

um dos pontos chave para se obter o sucesso esperado, pois as características destes 

submetidas às condições ambientais da área e região, somada ao manejo adotado, 

determinarão a produtividade e a qualidade do produto final. Além disso, características do 

mercado também são cada vez mais determinantes, pois os consumidores querem encontrar 

modelos de produção que respeitem o meio ambiente e ofertem produtos com qualidade 

(MARISTELA et al., 2011), como por exemplo, a qualidade organoléptica, a aparência e a 

questão da segurança, ou seja, fruto sem resíduos de defensivos (DUARTE FILHO; 

ANTUNES; PÁDUA, 2007). 

Dentre as várias cultivares de morangueiro existentes, algumas assumem importância 

maior no cultivo por atender a preferência do mercado consumidor, segundo a finalidade: 

consumo "in natura", mesa e industrialização (BERNANDI et al., 2005). No Brasil, as 

principais cultivares plantadas encontram-se divididas em grupos, cultivares de dias curtos 

(DC) ou de dias neutros (DN) (ANTUNES, 2011). 

 

3.4.1 Oso grande 

 

A cv. Oso grande teve origem na Universidade da Califórnia, EUA, no ano de 1987, 

a partir do cruzamento entre „Parker‟ e o clone „Cal 77.3-603‟ („Tioga‟ X „Pajaro‟) (DUARTE 

FILHO; ANTUNES; PÁDUA, 2007). Esta é uma cultivar de dias curtos, fruto grande, firme, 

doce e com baixa acidez (ROCHA et al., 2008), própria para consumo in natura (ANTUNES, 

2011). Não é considerada muito aromática e resistente ao manuseio e transporte (BERNARDI 

et al., 2005). É uma planta com folhas grandes, elevada capacidade produtiva e coloração 

verde-escura (ROCHA, 2010). No geral, é sensível a fungos de solo. Possui grande aceitação 

no mercado. Produção precoce, a partir de 60 dias após o plantio. Seu cálice é formado por 

sépalas verdes o que dá melhor apresentação a fruta na embalagem (BERNARDI et al., 2005). 

Em estudos de caracterização agronômica de cultivares de morangueiro na região da 

Depressão Central do RS, Schuch e Barros (2010) observaram, para cv. Oso Grande, maior 
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peso médio de frutos, e como conseqüência maiores valores de produção total e comercial, 

respectivamente.  

Pineli (2009), avaliando a qualidade e potencial antioxidante in vitro de morangos in 

natura e submetidos a processamentos, observou para a cv. Oso Grande, produzida no 

Distrito Federal, que esta pode ser considerada boa fonte de antioxidante por fornecer mais da 

metade do valor de ingestão diária recomendada de vitamina C em apenas 100 gramas de 

fruto, apresentando também, na mesma porção, quantidade de compostos fenólicos que 

superam a ingestão estimada de flavonoides pela população brasileira. 

Em outro estudo, também conduzido no DF, Rocha (2010) estudando os compostos 

bioativos e a qualidade microbiológica do morango „Oso Grande‟, produzido em sistemas de 

cultivo orgânico e convencional, observou que essa cultivar foi fonte de vitamina C, 

antocianinas, fenólicos totais e de ácido elágico independente do sistema de cultivo ou 

período de colheita dos morangos (ROCHA, 2010). 

 

3.4.2 Camarosa 

 

Foi lançada em 1992 pela Universidade da Califórnia Davis, em substituição a 

„Chandler‟, originada do cruzamento entre „Douglas‟ e o clone „Cal 85.218-605‟. (DUARTE 

FILHO; ANTUNES; PÁDUA, 2007). Responde ao fotoperíodo curto, é precoce e atende 

principalmente ao mercado destinado para mesa. No geral, apresenta frutos grandes de 

epiderme vermelha, são firmes, de sabor adocicado e um pouco ácidos, sua coloração interna 

é vermelho intenso e são considerados resistentes ao transporte (BERNARDI et al., 2005). 

Segundo Antunes (2011), os frutos são indicados tanto para consumo in natura quanto para 

industrialização. A planta é considerada vigorosa, apresenta folhas grandes, de coloração 

verde-escura (BORDIGNON JÚNIOR, 2008).  

De acordo com Calvete et al. (2008), estudando oito cultivares de morangueiro 

visando identificar as mais adaptadas à Região do Planalto do Rio Grande do Sul, para serem 

conduzidas em ambiente protegido, as cvs. Camarosa, Dover, Oso Grande e Tudla, merecem 

destaque pelo maior rendimento e escalonamento da produção. Tendo a Camarosa produzido 

607 g planta
-1

, enquanto a Oso Grande 536 g planta
-1

. 

Cecatto (2012), estudando diferentes sistemas de cultivo do morangueiro, Ficus 

carica L. e Lactuca sativa sob consórcio e monocultivo em ambiente protegido, observou-se 

que em substrato a cv. Camarosa apresentou maior teor de ácido cítrico em relação às demais 

cultivares estudadas, que podem apresentar maior concentração de outros ácidos, como o ácido 
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ascórbico, por exemplo. Observou ainda, os mais altos teores de antocianinas, flavonoides e 

fenólicos totais, quando o morangueiro foi consorciado com a figueira em ambiente protegido. 

 

3.4.3 Festival 

 

A cv. Festival foi obtida na Universidade da Flórida, em 1995, resultante do 

cruzamento entre „Rosa Linda‟ e „Oso Grande‟. Trata-se de uma cultivar de dia curto. A 

planta é vigorosa e produtiva. Os frutos apresentam formato cônico, tamanho médio, 

coloração vermelha uniforme, textura firme e excelente aroma (OLIVEIRA; SCIVITTARO; 

CASTRO, 2007). 

A cultivar é própria para consumo in natura, sendo que a Planta apresenta excelente 

resistência a enfermidades, tanto foliares como radiculares. Mantém a forma e tamanho 

durante todo o ciclo produtivo. Por ser uma cultura cultivada de forma perene, apresenta uma 

boa produção no segundo ano (ANTUNES, 2011). 

Cecatto (2012), estudando diferentes sistemas de cultivo, solo e substrato, para oito 

cultivares de morangueiro, obteve para os frutos da cv. Festival maior teor de açúcar em 

relação às cvs. Camino Real, Monterey e Portola. Independente da cultivar, quando o 

morangueiro foi produzido em substrato, foram obtidos frutos mais adocicados. 

Antunes et al. (2010), avaliando a produtividade e qualidade de cultivares de 

morangueiro no município de Pelotas-RS, observaram para a cv. Festival, valores médios de 

pH, sólidos solúveis, acidez titulável, razão SS/AT e antocianinas iguais a 3,45; 7,6 °Brix; 

0,74% ác. cítrico; 10,83; e, 34,60 mg 100 mL
-1

, respectivamente. 

 

3.4.4 Albion 

 

A cv. Albion tem como origem a Califórnia. Sua arquitetura é aberta, facilitando as 

colheitas. É uma cultivar de dia neutro, própria para consumo in natura. Apresenta uma 

produção com poucos picos e melhor sabor comparado com as outras cultivares de dia neutro 

(ANTUNES, 2011). 

Mendonça (2011) avaliando a produção e qualidade de morangos em cultivo 

protegido com e sem consórcio com a figueira em Passo Fundo no RS, encontrou valores 

médios para variedade Albion de 9,6 °Brix, pH de 3,23 e 28,92 mm de diâmetro de fruto, em 

sistema solteiro. Quando em consórcio, a Albion apresentou maior teor de açúcares se 

comparado às demais cultivares estudadas. 
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Martins (2010) avaliando o desempenho de sete cultivares de morangueiro em 

sistema de produção de base ecológica quanto a aspectos de produção e qualidade das frutas, 

observou que a Albion se apresenta como uma fruta muito saborosa e atrativa aos 

consumidores. 

 

3.5 Qualidade pós-colheita 

 

A qualidade não é um atributo único bem definido e sim, um conjunto de muitas 

propriedades ou características peculiares de cada produto hortícola. Engloba propriedades 

sensoriais (aparência, textura, sabor, aroma), valor nutritivo e multifuncional decorrentes dos 

componentes químicos, propriedades mecânicas, bem como a ausência ou a presença de 

defeitos do produto (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A avaliação da qualidade pós-colheita dos frutos, tanto as características físicas como 

químicas, é de grande importância quando se estuda o comportamento de novas cultivares 

para uma determinada região, pois ela permite obter informações sobre a qualidade do 

produto final. Além de obter uma alta produtividade é importante que os frutos tenham 

também uma qualidade desejável pelo consumidor. 

Apesar das excelentes características sensoriais, o morango é um fruto altamente 

perecível, apresentando alta taxa respiratória e limitada vida útil pós-colheita e devido aos 

altos teores de umidade, açúcares e ácidos ele se torna um substrato ideal à proliferação de 

organismos patogênicos que causam consideráveis danos durante o transporte, 

amadurecimento, pós-colheita e armazenamento à temperatura ambiente (SIQUEIRA et al., 

2009). Essas características do fruto podem levá-los a níveis importantes de perdas pós-

colheita, caso não sejam utilizadas técnicas corretas de colheita e pós-colheita. Estas perdas 

podem ser de caráter quantitativo e/ou qualitativo, o que implicará em prejuízos para o 

produtor, o comerciante e o consumidor. 

Depois de colhidos os frutos cessam-se o fornecimento de nutrientes e água para os 

mesmos, como quando estavam ligados à planta. A partir deste ponto inicia-se o processo de 

deterioração dos mesmos. O sabor do morango é um dos mais importantes aspectos de 

qualidade exigidos pelo consumidor, sendo condicionado em parte pelo balanço açúcar/acidez 

do fruto (CANTILLANO, 2005). 

A qualidade pós-colheita do morango engloba diversos atributos, tais como valor 

nutricional, aspectos sensoriais, estruturais e ausência de contaminação biológica e/ou 

química. 
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3.5.1 Massa Média 

 

O peso e o tamanho de frutos e hortaliças constituem-se como um atributo sensorial 

de grande importância na escolha do consumidor. Conforme Chitarra e Chitarra (2005), o 

peso se correlaciona bem com o tamanho do produto e constitui uma característica varietal. 

Ao atingirem o pleno desenvolvimento, as frutas devem apresentar peso variável dentro dos 

limites típicos da cultivar, os quais são bastante flexíveis. 

O peso de um fruto está relacionado linearmente com o seu grau de desenvolvimento 

e/ou amadurecimento, exceto quando se encontra em estádio avançado de maturação, quando 

apresenta tendência a perder massa fresca em decorrência do maior teor de umidade e da 

maior permeabilidade da casca (KAYS, 1997). 

Resende et al. (2010) avaliando a qualidade de frutos de morangueiro conduzidos em 

diferentes sistemas de cultivo, encontraram valores de massa média de 12,79 g para cv. 

Camarosa e 12,19 g para cv. Oso Grande, cultivados em campo aberto. 

Já Antunes et al. (2010) avaliando a produtividade e qualidade de cultivares de 

morangueiro, observaram valores de massa média para as cvs. Festival e Camarosa de 16,84 g 

e 20,02 g, respectivamente. Para Martins (2010), que avaliou a produção e qualidade de frutos 

de diferentes cultivares do morangueiro em sistema de produção de base ecológica em 

Pelotas, RS, verificou massa média para cvs. Camarosa, Albion e Festival iguais a 14,6 g, 

15,0 g e 10,6 g, respectivamente.  

 

3.5.2 Comprimento e Diâmetro 

 

O comprimento e o diâmetro representam, quando analisados em conjunto, o 

tamanho. Sua relação fornece uma ideia da forma do produto. Sua medição é importante para 

produtos destinados ao consumo in natura e, apenas em alguns casos, é de utilidade nos 

produtos para processamento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Em estudos realizados por Mendonça (2011), que avaliou a qualidade de morangos 

em cultivo protegido, observou valores de diâmetro de 28,92; 30,11 e 31,80 mm para Albion, 

Camarosa e Florida Festival, respectivamente. 
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3.5.3 Firmeza do Fruto 

 

A firmeza pode ser definida como o “conjunto de propriedades do alimento, 

compostas por características físicas perceptíveis pelo tato e que se relacionam com a 

deformação, desintegração e fluxo do alimento, sob a aplicação de uma força”. É um dos 

atributos de qualidade mais importante e relaciona-se com o sabor, pois a liberação de 

compostos presentes no produto que são perceptíveis ao paladar, são, também, relacionados 

com a estrutura do tecido (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A firmeza é determinada pela estrutura das substâncias pécticas, também chamadas 

de cimento celular, cujos teores variam durante o amadurecimento dos frutos (RIOS, 2007). 

Quimicamente são polímeros lineares de ácido galacturônico, que possuem grupos 

carboxílicos esterificados por radicais metílicos em maior ou menor grau. A textura é 

influenciada com o avanço da maturação, amolecendo os tecidos (CECATTO, 2012). 

A firmeza do morango está relacionada à integridade física do fruto, boas condições 

de colheita, transporte e armazenamento, tudo isso contribui para a qualidade e aceitabilidade 

pelo consumidor (ROCHA, 2010). O mesmo autor realizando a caracterização física, físico-

química e a quantificação de compostos bioativos de morangos Oso Grande em sistema de 

cultivo orgânico e convencional, observou valores de firmeza de 11,03 N e 14,00 N, 

respectivamente. 

Abrar et al. (2011) ao avaliarem a fisiologia pós-colheita de morangos „Sweet 

Charlie‟ durante o armazenamento em diferentes condições, observaram uma média para 

firmeza de 8,24 N, no dia da colheita. Enquanto Mazaro et al. (2008) avaliando o 

comportamento pós-colheita de morangos „Aromas‟ após a aplicação pré-colheita de 

quitosana e acibenzolar-smetil, no Paraná, observaram na colheita firmeza de 22,5 N. 

 

3.5.4 Sólidos Solúveis (SS) 

 

Os sólidos solúveis (SS) têm sido utilizados como índice de maturidade para alguns 

frutos e indicam a quantidade de sólidos que se encontram dissolvidos no suco ou polpa dos 

frutos. Em geral, apresentam tendência a aumentar com a maturação.  

Os SS representam todas as substâncias que se encontram dissolvidas em um 

determinado solvente, que no caso dos alimentos em geral é a água. São constituídos 

principalmente por açúcares, sendo variáveis com a espécie, a cultivar, o estádio de maturação 

e o clima (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Os teores de sólidos solúveis são determinados 
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por meio de refratômetro, que expressa os resultados em ºBrix pela mensuração do índice 

refratométrico do suco da fruta. 

Em morango, o conteúdo em sólidos solúveis aumenta continuamente durante o 

desenvolvimento do fruto, passando de 5 ºBrix de sólidos solúveis em frutos verdes e 

pequenos para 6 a 9 ºBrix de sólidos solúveis em morangos maduros (KADER, 1991). 

De acordo com Borsatti et al. (2009), em estudos realizados com frutos de 

morangueiro na Região Sudoeste do Paraná, foram observados valores de sólidos solúveis 

para as cvs. Oso Grande, Festival e Camarosa de 6,27; 7,08 e 6,76 °Brix, respectivamente. Já 

Resende et al. (2010) avaliando a influência de diferentes ambientes de cultivo na 

produtividade, na massa média e no teor de sólidos solúveis de frutos de quatro cultivares de 

morangueiro em Guarapuava-PR, encontraram valores de SS para as cvs.  Camarosa e Oso 

Grande iguais a 4,43 e 4,80 °Brix, respectivamente. 

 

3.5.5 Acidez Titulável (AT) e pH 

 

Os dois métodos mais comumente usados para medir a acidez de frutos são a acidez 

titulável e o potencial hidrogeniônico (pH). Enquanto que a AT determina o percentual de 

ácidos orgânicos, o pH mede a concentração hidrogeniônica da solução (KRAMER, 1973). 

O conteúdo de ácidos orgânicos, com poucas exceções, diminui com o 

amadurecimento na maioria dos frutos tropicais, devido à sua utilização como substrato no 

processo respiratório ou de sua conversão em açúcares. Uma vez que a concentração de 

ácidos orgânicos totais tende a declinar, o pH sofreria, por consequência, uma elevação 

(CHITTARRA; CHITTARRA, 2005). 

Abrar et al. (2011) ao avaliarem as mudanças físico-químicas de morangos da cv. 

Sweet Charlie durante o armazenamento, observaram uma média de 0,65 % de ácido cítrico 

para acidez e 3,78 para pH, valores estes observados em frutos no dia da colheita. 

Geralmente, a acidez titulável em morangos maduros apresenta uma variação entre 

0,50 a 1,87 g de ácido cítrico 100 g
-1

 de polpa (KADER, 1991).  

 

3.5.6 Relação SS/AT 

 

A relação SS/AT é uma das formas mais utilizadas para avaliação do sabor, sendo 

mais representativa que a medição isolada de açúcares ou da acidez, pois fornece uma boa 

ideia do equilíbrio entre esses dois componentes. Quanto maior for essa relação maior será o 
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grau de doçura (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Os mesmos autores relatam que em 

morango o teor de sólidos solúveis mínimo é de 7 ºBrix e a acidez titulável máxima é de 0,8 g 

de ácido cítrico 100 g
-1

 de polpa. 

Borsatti et al. (2009) realizando avaliações químicas de dez cultivares de 

morangueiro produzidos em sistema orgânico, observaram valores de relação SS/AT de 6,29; 

7,27 e 6,86 para cvs. Oso Grande, Festival e Camarosa, respectivamente.  

 

3.5.7 Açúcares Solúveis 

 

Os açúcares solúveis presentes nos frutos, na forma livre ou combinada, são 

responsáveis pela doçura por meio do balanço com ácidos, pela cor atrativa e pela textura 

(MENDONÇA, 2011). Os principais açúcares presentes nos frutos são a glicose, a sacarose e 

a frutose (CHITARRA; CHITARRA, 2005). À medida que a maturação do fruto vai 

acontecendo, ocorre aumento nos teores de açúcares devido à transformação do amido em 

açúcares simples (glicose e frutose).  

Segundo Atress et al. (2010), estudando meios para melhorar a capacidade de 

armazenamento de morangos, observaram diminuição nos valores de açúcar total com o 

período de armazenamento, tendo maior diminuição para frutos controle. Esta redução pode 

estar diretamente relacionada à perda de açúcar através da respiração. 

Camargo et al. (2009) avaliando a caracterização química de frutos de morangueiro 

em diferentes sistemas de cultivo, encontraram valores médios de 5,65% e 5,92% de açúcares 

solúveis para cv. Camarosa no sistema convencional e orgânico, respectivamente. 

 

3.5.8 Vitamina C 

 

A vitamina C (ácido ascórbico) é dita como um componente nutricional importante e 

pode ser utilizado como um índice de padrão ou de qualidade de alimentos. 

A vitamina C desempenha um papel importante no organismo humano, como 

formação do tecido conjuntivo, transporte de íons e proteção celular contra radicais livres. É 

amplamente encontrada nas folhas verdes escuras como brócolis e espinafre, e em frutos, 

principalmente na acerola, laranja, limão e morango (ROCHA, 2010).  

Esta vitamina é um nutriente essencial por não ser sintetizada pelo organismo 

humano, sendo indispensável a sua ingestão através da dieta. Atua na fase aquosa como um 
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excelente antioxidante sobre os radicais livres, mas não é capaz de agir nos compartimentos 

lipofílicos inibindo a peroxidação dos lipídeos (ODIN, 1997). 

É um material branco, hidrossolúvel e cristalino, sendo facilmente oxidado pelo 

calor. A oxidação pode ser acelerada pela presença de cobre e pelo pH alcalino, considerado 

então a mais instável das vitaminas (PELÚZIO; OLIVEIRA, 2006). 

A vitamina C pode sofrer uma grande variação nas diferentes espécies de frutas, 

como também entre frutos de uma mesma espécie, cujos fatores como as condições de solo, 

grau de maturação etc., podem influenciar a composição vitamínica dos frutos. 

Pinelli et al. (2011) avaliando as características químicas de frutos do morangueiro 

em diferentes estádios de maturação, encontraram valores para vitamina C de 23,16; 46,88 e 

31,45 mg 100 g
-1

 de polpa fresca para cv. Oso Grande verde, rosa e maduro, respectivamente. 

Já Campos et al. (2011) estudando diferentes técnicas de conservação pós-colheita de 

morangos, observaram valores de 44,05 mg 100 g
-1

 de polpa, em frutos na colheita. 

 

3.5.9 Polifenóis Extraíveis Totais 

 

Os polifenóis são compostos do metabolismo secundário das plantas que 

desempenham várias funções, tais como proteger do ataque de patógenos ou herbívoros ou na 

pigmentação que ajuda a atrair os polinizadores. Possuem estruturas com anéis aromáticos e 

duplas ligações conjugadas a partir dos quais exercem sua ação antioxidante (PÉREZ-

JIMÉNEZ, 2007). 

A capacidade antioxidante dos polifenóis é devida, principalmente, as suas 

propriedades redutoras, cuja intensidade da ação antioxidante exibida por estes fitoquímicos é 

diferenciada uma vez que depende, fundamentalmente, do número e posição de hidroxilas 

(OH) presentes na molécula (MELO et al., 2008). O potencial de redução é considerado a 

habilidade do antioxidante em doar elétrons. 

As frutas, principais fontes dietéticas de polifenóis, em função de fatores intrínsecos 

(cultivar, variedade, estádio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e edáficas) 

apresentam, em termos quantitativos e qualitativos, composição variada desses constituintes. 

Por sua vez, eficácia da ação antioxidante depende da estrutura química e da concentração 

destes fitoquímicos no alimento (MELO et al., 2008). 

Mazaro et al. (2008) avaliando o comportamento pós-colheita de frutos de 

morangueiro, observaram para polifenóis totais valores de 11,25 mg 100 g
-1

, em frutos na 

colheita. 
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3.5.10 Atividade Antioxidante Total 

 

A atividade antioxidante é atribuída à atividade de enzimas, como superóxido 

dismutases, ascorbato redutases, catalases e peroxidases, e a compostos do metabolismo 

secundário como compostos fenólicos (ácidos fenólicos e flavonoides) e terpenoides 

(carotenos) além de vitaminas (C, E e A) (SEVERO et al., 2010), que possuem a capacidade 

de inativar radicais livres. 

Os radicais livres estão presentes em nosso organismo, entretanto uma dieta pobre 

em compostos antioxidantes, o contato com a poluição e o tabagismo, podem gerar grandes 

quantidades de radicais livres, altamente instáveis que vão procurar se estabilizar em 

biomoléculas, como aquelas presentes nas membranas celulares e até mesmo nos ácidos 

nucléicos, podendo desencadear mutações ocasionando doenças como o câncer (SEVERO, 

2009). 

Antioxidantes naturais, presentes nos alimentos, aumentam a resistência a danos 

oxidativos decorrentes da ação de radicais livres. São consideráveis os benefícios à saúde 

obtidos através de uma dieta rica em frutos e vegetais.  

Atualmente vêm sendo muito utilizados em estudos de atividade antioxidante in vitro 

em frutos, os radicais livres sintéticos e estáveis como o ABTS (2,2´azino-bis-3-

etilbenzotiazolin 6-ácido sulfônico) e DPPH (2,2-difenil-1-picrylhidrazil), devido a sua 

capacidade de se associar a compostos presentes em frutos com capacidade de estabilizá-los, 

gerando uma coloração que pode ser quantificada em espectrofotômetro. (SEVERO, 2013). 

Severo (2009) avaliando a atividade antioxidante pelo método ABTS em frutos de 

morangueiro, observou para cv. Camarosa 2,24 µmol TE g
-1 

no fruto maduro. 

Pinelli et al. (2011) avaliando as características químicas de frutos do morangueiro 

em diferentes estádios de maturação, encontraram valores de 11,91; 12,21 e 12,83 µmol g
-1

 e 

36,75; 34,30 e 27,37 µmol g
-1

 pelo método DPPH e FRAP para cv. Oso Grande verde, rosa, e 

maduro, respectivamente. Apresentando o fruto verde maior atividade antioxidante.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Condução do experimento 

 

Os frutos foram obtidos de um trabalho realizado em uma propriedade localizada em 

Ibiapina-CE, distante 360 km de Fortaleza-CE, com latitude 3º 58‟ 21” S, longitude 40º 52‟ 2” 

O e altitude 920 m, região localizada na Serra da Ibiapaba. Os dados climatológicos da região 

no período de 2012 estão demonstrados na Tabela 1. 

O experimento no campo foi conduzido utilizando o delineamento experimental de 

blocos casualizados, distribuídos em faixas, com cinco repetições. Os tratamentos foram 

constituídos de três sistemas de cultivo (semi-hidropônico em calhas e almofadas e 

convencional) e quatro cultivares de morango (Oso Grande, Festival, Camarosa e Albion) 

(FIGURA 1).  

 

Tabela 1 – Dados médios de temperatura, umidade relativa, radiação solar e pluviosidade 

obtida na cidade São Benedito-CE durante a condução do experimento. 

  

2012 

Maio Junho  Julho  Agosto 

Temperatura Média 21,15 21,37 21,20 22,60 

Umidade Relativa 80,06 75,51 70,89 61,76 

Radiação Solar   2,03   2,05   2,01   2,56 

Precipitação 27,2   0,00    0,00    0,00  

Fonte: FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, 2012. 

 

Nos tratamentos com cultivo semi-hidropônico foram utilizadas duas bancadas de 

madeira com 0,8 m de altura, 1,0 m de largura e 24,0 m de comprimento, espaçadas 0,8 m 

entre si (FIGURA 2). As bancadas foram instaladas sob um túnel alto com estrutura tubular 

em aço galvanizado, coberta com filme plástico leitoso de 150 µm, com 3 m largura e 2 m de 

altura. Em uma das bancadas foram instaladas três fileiras com seis calhas modelo Hidrogood 

Auto Compensadora Pequena, com dimensões de 4,0 m de comprimento, 0,22 m de altura e 

0,17 m de largura cada. As calhas foram preenchidas com substrato de fibra de coco Golden 

Mix Misto tipo 80, da Amafibra. Na outra bancada foram dispostas duas fileiras de 20 

almofadas de cultivo feitos de plástico branco-preto, com dimensões de 1,2 m de 

comprimento, 0,25 m de largura e 0,13 m de altura cada, usando o mesmo tipo de substrato. 
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Figura 1 – Cultivares Oso Grande, Camarosa, Festival e Albion em sistema semi-hidropônico 

(calha e almofada) e convencional. Ibiapina-CE, 2012. 

 

 

 

 
Fonte: Maria Lucilania Bezerra Almeida. 

 

As parcelas com cultivo convencional foram instaladas fora do túnel, ao lado das 

bancadas, em um canteiro com 0,2 m de altura e 1 m de largura, coberto com plástico preto-

branco (mulching) (FIGURA 2), seguindo a mesma tecnologia utilizada pelo produtor.  Cada 

parcela tinha dimensões de 1,4 m de largura e 1,2 m de comprimento. 
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Figura 2 – Sistema de cultivo semi-hidropônico (calha e almofada) e convencional com 

morangueiro. Ibiapina-CE, 2012. 

 

Fonte: Maria Lucilania Bezerra Almeida. 

 

Nos tratamentos do cultivo convencional no solo e hidropônico em calhas foi utilizado 

o espaçamento de 0,30 m entre plantas e 0,33 m entre fileiras, totalizando 12 plantas por 

parcela. No tratamento hidropônico em sacos foram utilizados dois sacos de cultivo por 

parcela, espaçados de 0,5 m entre si. Em cada saco foram plantadas 8 mudas (16 plantas por 

parcela), no espaçamento de 0,15 m entre fileiras e 0,30 m entre plantas na fileira, em 

triângulo. 

Nos tratamentos do sistema hidropônico foi utilizada a solução nutritiva recomendada 

por Furlani e Fernandes (2004), com condutividade elétrica variando de 1,3 a 1,5 dS m
-1

 e pH 

variando de 5,4 a 6,5. A solução nutritiva constou de 218 g de fosfato monopotássico 

(PO4H2K), 520 g de nitrato de cálcio ((NO3)2Ca), 313 g de nitrato de potássio (NO3K), 87 g 

de sulfato de potássio (SO4K), 354 g de sulfato de magnésio (SO4Mg) e 45 g de 

micronutrientes para cada 5 litros de solução concentrada (1:200) para 1000 L de solução 

nutritiva. Para sua aplicação foi utilizado um sistema fechado e aplicado por gotejamento (um 

emissor por planta, com vazão de 2 L h
-1

). Um programador foi utilizado para aplicar pulsos 

de irrigação com 5 min de duração (0,17 L por pulso). O número de pulsos diários variou de 1 

nos primeiros dias após o transplante das mudas até 8 pulsos por dia a partir  dos 110 dias 

após o transplante (DAT). Em cada fertirrigação, a solução nutritiva excedente à capacidade 

de retenção do substrato foi coletada das calhas e dos sacos de cultivo por tubos de PVC e 

conduzida por gravidade de volta para o reservatório. 

Nas parcelas do sistema convencional foi utilizado o mesmo sistema de produção 

adotado pelo proprietário da propriedade. Antes do plantio o canteiro foi adubado com 180 g 

m
-2

 de superfosfato simples. As plantas foram irrigadas diariamente durante todo o ciclo, 

inicialmente por aspersão até a instalação do plástico aos 15 DAT e a partir daí foram 
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irrigadas por gotejamento.  Após o início da produção de frutos, aos 42 DAT, foram 

realizadas fertirrigações diárias (5 vezes por semana) com sulfato de potássio e nitrato de 

cálcio, na taxa de 2 g m
-2

, cada. 

O plantio foi realizado em 23 de maio de 2012 utilizando mudas de raiz nua. Foram 

realizadas duas colheitas (dia 03 e 13 de agosto 2012), quando os frutos apresentavam a fase 

de maturação completa, com a epiderme totalmente vermelha. Os frutos foram 

acondicionados em caixas de colheita forradas com espuma de poliestireno e transportados 

para Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE. 

No laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria 

Tropical em Fortaleza-CE, os frutos foram divididos em quatro repetições com 

aproximadamente 200 g e inicialmente analisados quanto às variáveis físicas (massa média, 

firmeza, comprimento e diâmetro). Os frutos foram processados utilizando uma centrífuga 

doméstica Walita®. Em seguida foram analisados quanto às variáveis físico-químicas e 

químicas (acidez titulável, pH, sólidos solúveis, relação sólidos solúveis e acidez titulável, 

açúcares solúveis, vitamina C, polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante total. 

 

4.2 Características físicas 

 

4.2.1 Massa Média dos Frutos 

 

Foi determinada pela pesagem individual dos frutos em balança semi-analítica, com 

resultados expressos em gramas (g).  

 

4.2.2 Comprimento e Diâmetro 

 

O comprimento e diâmetro foram determinados no dia da colheita para caracterização 

dos frutos. As medidas foram obtidas a partir do uso de um paquímetro digital, sendo 

expressos em milímetros (mm). 

 

4.2.3 Firmeza 

 

A firmeza foi determinada na região mediana do fruto íntegro, com penetrômetro 

manual Magness-Taylor modelo FT 011 usando ponteira de 8 mm de diâmetro. Os resultados 
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foram obtidos em libra e depois transformados em Newton (N), multiplicando-se os dados 

pelo fator 4,4482. 

 

4.3 Características físico-químicas 

 

4.3.1 Acidez Titulável (AT) e pH 

 

Determinou-se por titulometria conforme AOAC (2005). Determinada em duplicata, 

utilizando-se 1 g de polpa, à qual foi completada para 50 mL com água destilada e 2 gotas de 

fenolftaleína alcoólica a 1%. A seguir foi feita a titulação com solução de NaOH 0,1 M, até 

coloração róseo claro, pH 8,0 a 8,1, previamente padronizada, expressando-se os resultados 

em % de ácido cítrico. O pH foi medido diretamente no suco, através da utilização de 

utilizando um potenciômetro digital com ajuste automático de temperatura, devidamente 

padronizado com soluções tampões pH 7,0 e pH 4,0, conforme metodologia recomendada 

pela AOAC (2005). 

 

4.3.2 Sólidos Solúveis (SS) 

 

Foram determinados de acordo com a metodologia recomendada por AOAC (2005). 

O suco foi filtrado em papel de filtro e o conteúdo de sólidos solúveis foi medido em um 

refratômetro digital Atago® modelo PR-101 Pallete, com compensação automática de 

temperatura (escala de 0 a 32), sendo os resultados expressos em (°Brix). 

 

4.3.3 Relação SS/AT 

 

A relação SS/AT foi determinada pelo quociente entre os valores de sólidos solúveis 

e a acidez titulável. 

 

4.3.4 Açúcares Solúveis (AS)  

 

Determinados pelo método de antrona segundo metodologia descrita por Yemn e 

Willis (1954). Para obtenção do extrato foi utilizado 1 g da amostra, diluída em balão 

volumétrico de 250 mL com água destilada. Em seguida tomada uma alíquota de 100 L para 
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realizar a análise. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 620 nm. Os resultados foram 

expressos em porcentagem (%). 

 

4.3.5 Vitamina C  

 

A vitamina C foi obtida por titulometria com solução de DFI (2,6 dicloro-

fenolindofenol 0,02%) até coloração róseo claro permanente, utilizando 1 grama de polpa 

diluída em 100 mL de ácido oxálico 0,5% de acordo com Strohecker e Henning (1967). Os 

resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico 100 g
-1

  de polpa. 

 

4.3.6 Polifenóis Extraíveis Totais (PET) e Atividade Antioxidante Total (AAT) 

 

O extrato utilizado para determinar o conteúdo de polifenóis extraíveis totais (PET) e 

a atividade antioxidante total foi obtido conforme metodologia de Larrauri, Ruperez e Saura-

Calixto (1997). Pesou-se em um becker 1,5 g da polpa de morango, adicionou-se 4 mL de 

metanol 50% e deixou-se em repouso por 1 hora. Em seguida, foram centrifugados a 15.000 

rpm durante 15 minutos. O sobrenadante foi filtrado e transferido para um balão volumétrico 

de 10 mL. Junto ao resíduo foi adicionando 4 mL de acetona 70%, deixando-se em repouso 

por 1 hora. Em seguida foi feita uma nova centrifugação e o sobrenadante foi filtrado e 

adicionado juntamente ao balão volumétrico que já continha o sobrenadante da primeira 

extração, completando-se o volume para 10 mL com água destilada.  

O conteúdo de polifenóis extraíveis totais (PET) foi determinado pelo método de 

Folin-Ciocalteau (OBANDA; OWUOR, 1997) adaptado por Rufino et al. (2006). Em 

ambiente escuro, colocou-se em tubos de ensaio uma alíquota de 150 µL de extrato, 850 µL 

de água destilada, acrescentou-se 1,0 mL de Folin ciocalteau, 2,0 mL de carbonato de sódio 

(20%) e 2,0 mL de água destilada. Agitou-se e depois de 30 minutos foi realizada leitura em 

espectrofotômetro com comprimento de onda a 700 nm. O conteúdo de PET foi calculado 

com base em uma curva padrão de doses crescentes de ácido gálico 98% (0 –50 μg), utilizado 

como referência, e os resultados foram expressos em mg de ácido gálico equivalente (AGE) 

100 g
-1

 de polpa. 

A atividade antioxidante total (AAT) foi determinada pelo método ABTS conforme 

metodologia desenvolvida por Re et al. (1999) adaptada por Rufino et al. (2006). A técnica 

envolve a produção direta do radical cromóforo ABTS•+ através da reação de oxidação entre 

a solução ABTS (2,2‟-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) 7 mM com a solução 
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de persulfato de potássio 140 mM mantida no escuro à temperatura ambiente por 16 horas. A 

solução ABTS•+ foi diluída em etanol absoluto para uma absorbância de 0,70 ± 0,05 a 734 

nm. A leitura espectrofotométrica foi realizada exatamente após 6 min, a partir da mistura do 

radical com o extrato em um comprimento de onda de 734 nm. Utilizou-se três diluições, 

alíquota de 30 μL, 20 μL e 15 μL do extrato e 3 mL de radical ABTS•+. A curva gerada a 

partir dos valores das absorbâncias e das concentrações das amostras foi calculada. Os valores 

da AAT foram obtidos substituindo-se o valor de y na equação da reta pela absorbância 

equivalente a 1.000 μM Trolox, sendo os resultados expressos em μM Trolox g
-1

 polpa. 

 

4.4 Delineamento Experimental e Análise Estatística 

 

O experimento no laboratório foi conduzido utilizando delineamento experimental 

inteiramente casualizados, distribuídos em esquema fatorial 3 x 4 (sistemas de cultivo x 

cultivares), com quatro repetições, representada por uma bandeja de aproximadamente 200 g 

de frutos. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) realizada com auxílio 

do software SISVAR versão 3.01 e, para a comparação das médias, utilizou-se o teste de Scott 

Knott a 0,05 de significância. Análise de correlação de Pearson ao nível de 0,05 de 

significância, entre os compostos bioativos e a atividade antioxidante total, utilizando o 

programa BioEstatística 5.0. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resumo das análises de variância das variáveis físicas apresentado na Tabela 1 e, o 

relativo às físico-químicas está na Tabela 2. Para as variáveis físicas observou-se interação 

significativa entre os fatores estudados apenas para a massa média e comprimento do fruto. 

Para as demais variáveis houve efeito significativo isolado entre os fatores.  

 

Tabela 2 – Resumo das análises de variância das variáveis físicas: massa média, 

comprimento, diâmetro e firmeza de frutos de quatro cultivares de morangueiro cultivado em 

três diferentes sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Fontes de variação  
QM 

GL Massa média Comprimento Diâmetro Firmeza 

Sistemas 
 

2 115,84* 25,23* 139,82* 75,88* 

Cultivares 
 

3   37,79* 20,15*   35,71*  51,59* 

Sistemas x cultivares 6   18,72* 18,67*      9,86
ns

    3,10
ns

 

Resíduo 
 

36   3,86 6,19   4,24  7,17 

CV(%) 
  

 13,69         6,50  7,38 23,73 
     ns Não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

Com relação às variáveis físico-químicas foi observada diferença significativa para 

todas, ao se observar de forma isolada os dois fatores estudados (cultivar e sistema de cultivo) 

(TABELA 2). No entanto, para a interação, observou-se diferença significativa apenas para 

acidez titulável, sólidos solúveis, relação SS/AT, vitamina C e atividade antioxidante total.    
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Tabela 3 – Resumo das análises de variância para as variáveis físico-químicas: pH, acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), açúcares solúveis 

(AS), relação SS/AT, vitamina C, polifenóis extraíveis totais (PET) e atividade antioxidante total (AAT) de frutos de quatro cultivares de 

morangueiro cultivado em três diferentes sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Fontes de variação 
                                                                                                                                 QM       

Gl pH AT SS AS SS/AT Vitamina C PET AAT 

Sistemas 

 

2 0,032*  0,140** 3,606** 3,205** 8,232** 476,39** 1691,83** 4563,57** 

Cultivares 

 

3 0,041*     0,072**    0,161*   0,402* 1,174** 364,81** 1366,32** 830,29* 

Sistema x cultivares 6  0,008
ns

     0,021*    0,776**   0,202
ns

  0,734** 94,15** 58,54
ns

 1460,16** 

Resíduo 

 

36   0,009     0,004    0,048   0,098     0,072 9,09 46,39      167,14 

CV(%)         2,82     4,78      2,95      6,54      4,9 5,07 6,58 10,87 
     ns Não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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5.1 Variáveis físicas 

 

Em resposta aos sistemas de cultivo e cultivares estudadas, o diâmetro dos frutos 

diferiu significativamente de forma isolada (TABELA 3). Observando-se os maiores valores 

médio de diâmetro para o sistema semi-hidropônico, calha e almofada, onde não houve 

diferença significativa entre os mesmos. Quanto as cultivares, a Oso Grande apresentou o 

maior valor para o diâmetro, que por sua vez, diferiu significativamente das demais cultivares 

avaliadas.  

Em estudos realizados por Mendonça (2011) na cidade de Passo Fundo-RS, 

avaliando a qualidade de morangos cultivados em sacolas de plástico (PEBD) sob cultivo 

protegido, observou valores de diâmetro de 28,92; 30,11 e 31,8 mm para Albion, Camarosa e 

Festival, respectivamente. Comparando com os valores do presente trabalho pode-se observar 

para Albion valor semelhante, mas para as demais os valores mostram-se superiores. 

A firmeza diferiu significativamente em função dos fatores estudados, sistemas de 

cultivo e cultivares, de forma isolada (TABELA 3). Apresentando o maior valor médio o 

sistema convencional. Com relação às cultivares os maiores valores foram representados pelas 

cvs. Festival, Camarosa e Albion, que por sua vez, não diferiram entre si. Esse maior valor de 

firmeza obtido no sistema convencional, provavelmente, é resultante de menor temperatura ao 

pleno sol, quando comparado ao cultivo protegido, e o manejo da cultura nesse sistema. 

Corroborando com Ronque (1998) ao afirmar que os frutos do morangueiro produzidos em 

baixas temperaturas são mais firmes.  

Valor semelhante ao sistema convencional foi obtido por Rocha (2010), ao avaliar a 

caracterização física de morangos „Oso Grande‟ em sistema de cultivo convencional e 

orgânico, no Distrito Federal, onde observou valores iguais a 11,03 N e 14,00 N para orgânico 

e convencional, respectivamente. No entanto valores inferiores foram obtidos para cv. 

Camarosa por Malgarim et al. (2006) na cidade de Pelotas-RS, ao avaliarem a qualidade de 

morangos submetidos a diferentes sistemas e condições de colheita, onde observaram firmeza 

igual a 4,52 N na colheita. Enquanto no Egito, Atress et al. (2010) encontraram na cv. Festival 

valor médio de firmeza de 35 N, nos frutos da colheita. 
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Tabela 4 – Diâmetro e Firmeza de frutos de quatro cultivares de morangueiro cultivado em 

três diferentes sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Sistemas 
Diâmetro 

(mm) 

Firmeza 

(N) 

Calha 29,91 a 10,04 b 

Almofada 29,33 a 10,01 b 

Convencional 24,53 b 13,80 a 

Cultivares   

Oso grande 30,07 a 8,38 b 

Festival 27,56 b 13,28 a 

Camarosa 25,89 c 11,52 a 

Albion 28,17 b 11,97 a 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente, pelo teste Scott Knott 

(p<0,05). 

 

Para a massa média dos frutos foi observada interação significativa entre os sistemas 

de cultivo e cultivares, sendo o sistema calha representado com maior massa média, seguido 

por almofada e, com menor massa os frutos cultivados no sistema convencional (TABELA 4). 

Resultados semelhantes foram observados por Resende et al. (2010), ao avaliarem a 

influência de diferentes sistemas de cultivo na massa média de frutos de cultivares de 

morangueiro em Guarapuava-PR, onde encontraram os maiores e menores valores para o 

cultivo em ambiente protegido e a campo, respectivamente.  

Comparando as diferentes cultivares entre si, em cada sistema de cultivo foi possível 

observar no sistema calha os maiores valores de massa para as cvs. Oso Grande e Festival, 

que não diferiram entre si.  Para o sistema almofada as cvs. Oso Grande e Albion não 

diferiram entre si, apresentando os maiores valores. Já no sistema convencional os maiores 

valores foram observados nas cvs. Oso Grande, Camarosa e Albion, que por sua vez, não 

diferiram entre si.  

Valores superiores ao presente trabalho foram obtidos por Oliveira et al. (2011), ao 

avaliarem a adaptabilidade de algumas cultivares de morangueiro às condições 

edafoclimáticas de Pelotas, RS, sob condições de produção em túnel baixo, onde encontraram 

para cvs. Camarosa e Festival valor de massa média igual a 27,9 g e 24,9 g, respectivamente. 

No entanto, em outro estudo, também conduzidos no RS, Martins (2010) avaliando a 

produção e qualidade de frutas de diferentes cultivares de morangueiro em sistema de 

produção de base ecológica, obteve massa média para Camarosa, Albion e Festival iguais a 

14,6 g, 15,0 g e 10,6 g, respectivamente.  

Para o comprimento do fruto foi observada interação significativa entre os sistemas 

de cultivo e cultivares, sendo o sistema calha o que apresentou a maior média de comprimento
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de frutos (TABELA 4). Comparando as diferentes cultivares entre si, em cada sistema de 

cultivo foi possível observar no sistema calha o maior comprimento para as cvs. Oso Grande, 

Festival e Albion, não diferindo entre si. Para o sistema almofada e o convencional não se 

observou diferença significativa entre as cultivares estudadas.  

Nesse estudo pode-se observar que os maiores frutos foram obtidos quando 

produzidos em sistema semi-hidropônico. Esse fato é devido o sistema ser conduzido fora do 

solo e em ambiente protegido, onde as plantas não precisam competir por absorção de 

nutrientes, água e espaço, como no cultivo convencional (MENDONÇA, 2011) e as mesmas 

apresentavam-se mais sadias e vigorosas, pois as condições climáticas proporcionadas por 

esse ambiente permitem maior expressão das atividades fisiológicas e, consequentemente 

maior acúmulo de carboidratos, que resultam no incremento de massa (TAIZ; ZEIGER, 2004; 

KERBAUY, 2004; VALVETE et al., 2007).  

Maior tamanho de fruto para o ambiente protegido também foi observado por 

Resende et al. (2010), quando avaliavam a influência de diferentes ambientes de cultivo na 

produtividade, na massa média e no teor de sólidos solúveis de frutos de quatro cultivares de 

morangueiro, cultivadas no município de Guarapuava-PR. 
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Tabela 5 – Massa média (g) e comprimento (mm) de frutos de quatro cultivares de morangueiro cultivado em três diferentes sistemas de cultivo. 

Ibiapina-CE, 2012. 

 Cultivares 
Massa média  Comprimento  

Calha Almofada Convencional Média Calha Almofada Convencional Média 

Oso grande 19,85 aA   16,27 bA   12,57 cA  16,23 A  39,85 aA  36,83 aA    38,58 aA 38,42 A 

Festival 19,63 aA   13,83 bB     9,33 cB 14,26 A   41,88 aA  39,18 aA    35,38 bA 38,81 A 

Camarosa 12,20 aC   12,08 aB   11,73 aA 12,00 B  35,10 aB  36,25 aA    37,90 aA 36,42 B 

Albion 16,60 aB   15,15 aA   13,13 aA 14,96 A  41,90 aA  39,00 bA    37,33 bA 39,41 A 

Média 17,07 a 14,33 b 11,69 c  39,68 a 37,81 b 37,29 b  

Médias seguidas da mesma letra minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem estatisticamente, pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 
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5.2 Variáveis físico-químicas 

 

O pH apresentou diferença significativa de forma isolada para os sistemas e 

cultivares, não ocorrendo interação entre os fatores estudados (TABELA 5). Os maiores 

valores foram observados pelo sistema convencional, diferindo significativamente em relação 

aos sistemas calha e almofada, que por sua vez, não diferiram entre si. A cultivar de maior 

valor foi a Oso Grande, que diferiu das demais, e estas por sua vez, não diferiram entre si.  

Valores de pH inferiores a cv. Oso Grande, também utilizadas neste trabalho, foram 

encontrados por Pineli et al. (2011), que avaliando as características físicas e químicas de 

frutos do morangueiro em diferentes estádios de maturação no Distrito Federal, encontraram 

valores de pH de 3,27 no estádio maduro do fruto. Em outro estudo, conduzido na cidade de 

Passo Fundo-RS, também foi observado valores de pH inferiores, Mendonça (2011) avaliando 

a qualidade de frutos do morangueiro em cultivo protegido, observou para as cvs. Albion, 

Camarosa e Festival valores de pH iguais a 3,23, 3,18 e 3,22, respectivamente. No entanto, 

valores superiores foram observados em estudos conduzidos na região de Pelotas, RS, 

Antunes et al. (2010) avaliando a qualidade dos frutos de algumas cultivares de morangueiro, 

encontraram valor de pH igual a 3,45 para a Festival e Camarosa. 

Com relação aos açúcares solúveis foram observadas diferenças significativas entre 

os sistemas e cultivares de forma isolada, com interação não significativa (TABELA 5). O 

sistema calha e o convencional apresentaram os maiores valores médios, diferindo da 

almofada. A cultivar de maior conteúdo de açúcares foi representada pela Albion, a qual 

diferiu das demais, que por sua vez, não diferiram entre si.  

Esse alto valor de AS no sistema convencional pode ser explicado pelo fato desse 

sistema ser conduzido ao pleno sol, onde ocorre maior intensidade luminosa que no cultivo 

protegido, o que resulta consequentemente, em maior fotossíntese e produção de fotossintatos. 

Corroborando com Rios (2007) ao afirmar que a quantidade de açúcares está diretamente 

relacionada com a intensidade de luz e é independente da temperatura e do fotoperíodo. 

Enquanto o alto valor no sistema calha, provavelmente, pode ser devido o uso da fertirrigação, 

não usada no convencional, e a menor competição entre as plantas, quando comparado com a 

almofada, que apresentava maior número de plantas por parcela, o que leva ao sombreamento 

das mesmas e, consequentemente, a competição por luz, nutrientes, etc.  

Resultados de açúcares solúveis similares a cv. Oso Grande do presente trabalho 

foram obtidos por Figueiredo et al. (2010), que avaliando os atributos físico-químicos de 

qualidade de frutos do morangueiro cultivado em casa de vegetação, no município de Lavras-
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MG, encontraram valor médio de 4,4%. Valores de açúcares inferiores a cv. Festival do 

presente trabalho foram obtidos no Egito por Atress et al. (2010), que avaliando a qualidade 

de morangos, encontraram nos frutos da colheita, aproximadamente 3,0% e 3,5% em duas 

épocas sucessivas 2008 e 2009, respectivamente. Para a cv. Camarosa valores superiores de 

açúcares foram obtidos por Camargo et al. (2009), que avaliando a caracterização química de 

frutos em diferentes sistemas de cultivo na cidade de Guarapuava-PR, no qual observaram 

valores médios de 5,65% e 5,92% de açúcares solúveis no sistema convencional e orgânico, 

respectivamente.  

Nos polifenóis foi observada diferença significativa entre os sistemas e cultivares de 

forma isolada, não apresentando interação significativa (TABELA 5). Os frutos do sistema 

convencional apresentaram o maior valor médio de polifenóis, diferindo do sistema calha e 

almofada, que não diferiram entre si.  

Esse resultado, provavelmente, é resultante do sistema convencional ter sido 

conduzido ao pleno sol, onde as plantas estavam desprotegidas, levando-as a produzirem 

substâncias designadas por metabolitos secundários para serem usadas como defesa contra 

patógenos, herbívoros e radiações. Isso é corroborado por Melo et al. (2008) e Ferreira 

(2013), ao afirmarem que a quantidade de polifenóis produzido varia em função dos fatores 

intrínsecos (cultivar, variedade, estádio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e 

edáficas) e os métodos de proteção fitossanitária da cultura.  

Comparando as diferentes cultivares estudadas entre si a cv. Festival destacou-se 

com maior conteúdo de polifenóis, que por sua vez, diferiu das demais. 

Valores de polifenóis superiores ao presente trabalho, foram observados por 

Kuskoski et al. (2006), que ao determinarem algumas propriedades de polpas de frutos 

comercializados congelados, encontraram para o morango um valor médio de 132,1 mg 100 g
-

1
. Em outro estudo, valores de polifenóis inferiores foram obtidos por Mazaro et al. (2008), 

que avaliando o comportamento pós-colheita de frutos de morangueiro da cv. Aromas, 

observaram valores de 11,25 mg 100 g
-1

,
 
em frutos da testemunha. 
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Tabela 6 – Valores médios de pH, açúcares solúveis (AS, %) e polifenóis extraíveis totais 

(PET, mg 100
-1

) de frutos de quatro cultivares de morangueiro cultivado em três diferentes 

sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Sistemas pH AS PET 

Calha 3,38 b 5,00 a 99,75 b 

Almofada 3,37 b 4,21 b  94,00 b 

Convencional 3,47 a 5,18 a          116,83 a 

Cultivares 
   

Oso grande 3,49 a 4,55 b 104,78 b 

Festival 3,41 b 4,78 b 120,45 a 

Camarosa 3,33 b 4,79 b   95,55 c 

Albion 3,39 b 5,07 a   93,33 c 
Médias seguidas da mesma letra minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível 

de 5% de probabilidade. 

 

Com relação ao teor de sólidos solúveis foi observada interação significativa entre os 

sistemas de cultivo e cultivares estudadas (TABELA 6). Observando para os frutos do sistema 

convencional o maior valor médio de SS, destacando-se dentro do mesmo a cv. Albion, que 

diferiu das demais. No sistema calha o maior valor foi obtido pela cv. Camarosa. Em 

almofada o maior valor de SS foi das cvs. Camarosa e Albion, diferindo da demais.  

Resultados de SS inferiores as cvs. Camarosa e Oso Grande do presente trabalho 

foram observados em estudos realizados no Paraná em ambiente protegido, Resende et al. 

(2010) avaliando o teor de sólidos solúveis de frutos de cultivares de morangueiro, obtiveram 

como resultado 6,75 e 4,43 °Brix para cv. Camarosa e, 6,90 e 4,80 °Brix para cv. Oso Grande 

para túnel alto e campo, respectivamente. 

Em outro estudo realizado no Egito, foi observado valor de SS superior a cv. Festival 

estudada, por Atress et al. (2010), que estudando formas de melhorar a capacidade de 

armazenamento de frutos de morangueiro obtiveram aproximadamente 7,9 °Brix na colheita. 

Valores de SS superiores a cv. Oso Grande estudada foi observado em estudos realizados por 

Camargo et al. (2011), que avaliando a qualidade pós-colheita de frutos de morangueiro 

produzidos em sistema convencional e orgânico, observaram 8,5 °Brix e 8,06 °Brix para 

sistema convencional e orgânico, respectivamente. 

Segundo Namesny (1999) e Mitchell et al. (1996), os frutos devem apresentar no 

mínimo 7% de sólidos solúveis, para ter uma boa aceitação pelo consumidor. Dessa forma, no 

presente estudo, todas as cultivares encontram-se dentro do limite recomendado. 

Esse maior valor de SS para o sistema convencional está diretamente relacionado 

com a maior quantidade de açúcares, polifenóis, vitamina C e atividade antioxidante nesse
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sistema de cultivo. Segundo Goto e Tivelli (1998), os sólidos solúveis variam entre as 

cultivares e as condições ambientais. 

Na acidez titulável foi observada interação significativa entre os sistemas de cultivo e 

cultivares, sendo os frutos do convencional e almofada representados com menor e maior 

média de acidez, respectivamente (TABELA 6).  

Comparando as diferentes cultivares entre si, em cada sistema de cultivo observou-se 

que no sistema calha o maior valor de AT foi observado na cv. Camarosa, diferindo 

significativamente das demais cultivares. Em almofada os maiores valores foram encontrados 

nas cvs. Festival e Camarosa. Já nos frutos do convencional as cvs. Festival, Camarosa e 

Albion foram as maiores sem se diferir estatisticamente entre si, mas diferindo da cv. Oso 

Grande.  

Valores de AT inferiores foram obtidos por Borsatti et al. (2009), quando realizavam 

avaliações químicas de dez cultivares de frutos do morangueiro produzidos em sistema 

orgânico na região sudoeste do Paraná, entre elas as cvs. Oso Grande, Festival e Camarosa 

com valores iguais a 1,01, 0,99 e 0,99 mEq, respectivamente. Resultados de AT inferiores ao 

presente trabalho, também, foram observados em outro estudo, realizado na região de Pelotas-

RS, Antunes et al. (2010) avaliando a qualidade de frutos de cultivares de morangueiro 

observaram para as cvs. Festival e Camarosa 0,74% e 0,76% de ácido citrico, 

respectivamente. 

Os valores de AT elevados no presente trabalho, quando comparado com de outras 

regiões, podem ser explicados pelo fato das condições climáticas, como a temperatura, onde o 

memso foi produzido ser mais elevada, o que faz com que o morango torne-se mais ácido. 

Fato corroborado por Dias et al. (2007), ao relatar que o morangueiro é exigente em 

temperaturas diurnas amenas e noturnas mais baixas. Quando ocorre temperatura elevada, o 

morango torna-se excessivamente ácido, pobre em sabor e em aroma e, com menor 

consistência. 

Considerando a relação SS/AT, que é determinante da qualidade comercial dos 

frutos, foi observada interação significativa entre os fatores analisados (TABELA 6). Tendo a 

maior relação os frutos do sistema convencional, com destaque para cv. Oso Grande. Na calha 

não houve diferença estatística entre as cultivares. Nos frutos em almofada a Albion 

apresentou o maior valor médio, diferindo das demais cultivares.  

Resultados superiores de SS/AT foram obtidos em estudos realizados por Camargo et 

al. (2011), que avaliando a qualidade pós-colheita de frutos de morangueiro produzidos em 

sistema convencional e orgânico no Paraná, observaram para a cv. Oso Grande valores de 
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8,76 e 8,67 para sistema convencional e orgânico, respectivamente. Em outro estudo 

conduzido na mesma região, também observaram valores superiores, Borsatti et al. (2009) 

realizando avaliações químicas de dez cultivares de frutos do morangueiro produzidos em 

sistema orgânico, entre as cvs. Oso Grande, Festival e Camarosa com valores iguais a 6,29, 

7,27 e 6,86, respectivamente. Ainda para cv. Camarosa observaram-se valores de SS/AT 

iguais a 12,25 (MALGARIM et al., 2006) e 13,45 (ZAICOVSKI et al., 2006). 
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Tabela 7 – Sólidos solúveis (SS, ºBrix), acidez titulável (AT, % de ácido cítrico) e a relação SS/AT de frutos de quatro cultivares de morangueiro 

cultivado em três diferentes sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Cultivares 
SS  AT  

 
SS/AT  

Calha Almofada Convencional Média Calha Almofada Convencional Média Calha Almofada Convencional Média 

Oso grande 7,20bB 6,73cB    8,13aB 7,36 B 1,28bB 1,41aB     1,10cB 1,26 C 5,61bA 4,78cB 7,43aA 5,94 A 

Festival 7,43aB 6,63bB    7,70aC 7,26 B 1,37bB 1,54aA     1,39bA 1,43 A 5,41aA 4,52bB 5,55aC 5,16 C 

Camarosa 8,20aA 6,93cA    7,43bC 7,51 A 1,52aA 1,61aA     1,26bA 1,46 A 5,38bA 4,33cB 5,95aC 5,22 C 

Albion 6,93bC 7,13bA    8,55aA 7,54 A 1,39aB 1,36aB     1,32aA 1,36 B 4,99bA 5,23bA 6,50aB 5,57 B 

Média 7,43 b 6,86 c     7,95 a  1,39 b 1,48 a       1,26 c    5,35 b  4,72 c 6,36 a  
Médias seguidas da mesma letra minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade. 
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Em relação ao conteúdo de vitamina C foi observada interação significativa entre os 

fatores estudados (TABELA 7). Apresentando os frutos do sistema convencional o maior 

valor médio, com destaque para as cvs. Oso Grande e Albion. Nos frutos da calha observou-se 

efeito não significativo entre as cultivares. Na almofada as cvs. Oso Grande, Festival e Albion 

apresentaram os maiores valores, diferindo estatisticamente da cv. Camarosa. Com o 

resultado obtido no presente trabalho pode-se observar que o morango apresenta uma boa 

quantidade de vitamina C. 

Resultados de vitamina C similares ao presente trabalho foi obtido por Silva et al. 

(2011), que avaliando a qualidade de frutos de morangueiro „Oso Grande‟ encontraram na 

colheita para o controle um conteúdo de 58,56 mg 100 g
-1

. Em outro estudo foi observado 

valores de vitamina C superiores para as cvs. Oso Grande e Camarosa, onde Pinto et al. 

(2008) avaliando os compostos bioativos em frutos de morangueiro obtiveram 65 mg 100 g
-1

. 

Ainda para cv. Camarosa, Rocha et al. (2008) observaram 73,14 mg 100 g
-1

, em estudos 

realizados na região de Lavras-MG.  

Sendo também observado valores de vitamina C inferiores por Campos et al. (2011), 

que analisando a qualidade pós-colheita de frutos de morangueiro em Maringá-PR, obtiveram 

44,05 mg 100 g
-1 

para cv. Camarosa na colheita.  

Na atividade antioxidante total observou-se interação significativa entre os sistemas e 

cultivares estudadas (TABELA 7). Apresentando os maiores valores de AAT os frutos do 

sistema convencional, onde não houve diferença estatística entre as cultivares. Na calha as 

cvs. Oso Grande e Camarosa apresentaram os maiores valores, que por sua vez, diferiram das 

demais. Em almofada as maiores médias de AAT foram obtidas pelas cvs. Oso Grande e 

Festival, não diferindo entre si, mas diferindo das demais cultivares estudadas.  

O aumento da AAT ocorre muito em situações de estresse, como o cultivo 

convencional, sem ambiente protegido, que, provavelmente, as condições de estresse eram 

bem superiores ao ambiente protegido, o que levaram as plantas a produzirem mais 

compostos para serem usados como defesa, caso fosse necessário. Isso pode ter sido um 

indicativo do porque de várias destas características avaliadas terem sido maiores nos frutos 

produzidos no sistema convencional. 

Em estudos com morangos realizados na cidade de Pelotas-RS por Severo (2009), 

que observou resultados de AAT inferiores para cv. Camarosa igual a 2,24 µmol TE g
-1 

pelo 

método ABTS no fruto maduro. Enquanto, Pineli et al. (2011) usando o método DPPH e 

FRAP em duas cultivares de morangueiro, obtiveram para cv. Oso Grande no estádio maduro 

12,83 µmol g
-1

 e 27,37 µmol g
-1

, respectivamente. 
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Tabela 8 – Vitamina C (mg de ácido ascórbico 100 g
-1

 de polpa) e atividade antioxidante total (AAT, µM Trolox g
-1

) de frutos de quatro 

cultivares de morangueiro cultivado em três diferentes sistemas de cultivo. Ibiapina-CE, 2012. 

Cultivares 
Vitamina C  AAT  

Calha Almofada Convencional Média Calha Almofada Convencional Média 

Oso grande 57,67 bA 59,99 bA 74,03 aA 63,90 A 9,76 aA 8,69 aA        9,49 aA 9,31 A 

Festival 54,33 bA 56,60 bA 66,73 aB 59,22 B 6,64 cB 9,42 bA      11,94 aA 9,33 A 

Camarosa 54,15 aA 48,13 bB 49,30 bC 50,53 C 8,90 aA 6,61 bB      10,11 aA 8,54 A 

Albion 59,38 bA 56,36 bA 76,73 aA 64,15 A 6,79 bB 6,60 bB      10,95 aA 8,11 A 

Média 56,38 b 55,27 b 66,69 a  8,02 b 7,83 b     10,62 a  
Médias seguidas da mesma letra minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade. 
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A análise de correlação de Pearson (Tabela 8) foi realizada para verificar se os 

compostos bioativos (vitamina C e polifenóis extraíveis totais) contribuíam de alguma forma 

para a atividade antioxidante total, onde foi verificada uma correlação positiva significativa 

para a vitamina C e os polifenóis extraíveis totais (p <0,05). Para a vitamina C observou-se 

correlação significativa somente para as cvs. Festival e Albion. Para o PET somente a cv. Oso 

Grande não apresentou correlação significativa. Isto mostra que essas variáveis são alguns dos 

contribuintes da AAT e, quanto maior for o conteúdo de vitamina C e PET dessas cultivares 

maior será a sua AAT. 

 

Tabela 9 – Correlação de Pearson entre os compostos bioativos e a atividade antioxidante 

total de frutos de quatro cultivares de morangueiro cultivado em três diferentes sistemas de 

cultivo. Ibiapina-CE, 2012.  

Variáveis 
Correlação com AAT (μM Trolox. g

-1
 polpa) 

Oso Grande Festival Camarosa Albion 

Vit C (mg.100 g
-1

 polpa) -0,0467
ns

 0,8079* 0,4005
ns

 0,8579* 

PET (mg GAE.100 g
-1

 polpa) 0,0658
ns

 0,7743* 0,7338* 0,8803* 

Vitamina C (Vit C); Polifenóis extraíveis totais (PET); Atividade antioxidante total (AAT). *Correlação 

significativa a 5% de probabilidade. ns Correlação não significativa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos da qualidade pós-colheita de diferentes cultivares 

de morangos produzidos sob diferentes sistemas de cultivo nas condições edafoclimáticas da 

cidade Ibiapina-CE, pode-se concluir que:  

- é possível a produção de morangos de alta qualidade;  

- para obter um fruto de maior tamanho o sistema calha, juntamente da cv. Oso Grande 

apresentaram o melhor resultado; 

- para a firmeza e as variáveis físico-químicas o melhor resultado foi observado no sistema 

convencional com a cv. Albion.   
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