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Introdução

O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) é um 
produto muito apreciado nas mais variadas regiões do 
mundo (Oliveira et al., 2005). Atualmente é uma 
cultura de grande importância econômica e social
principalmente nos Estados Unidos e em alguns países
europeus (Vieira, 2001).É uma cultura típica de clima 
mais amenos, não sendo muito tolerante a temperaturas 
elevadas. No Brasil o morango tem se adaptado melhor 
no Sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, porém 
existe experiências até no cerrado. O seu produto 
destina-se principalmente para o consumo natural, 
sendo usado in natura. (Santos,2003).

  A caracterização físico-químico é importante, pois 
favorece informações úteis para o melhorista poder 
obter um banco de informações no qual ele possa 
escolher a característica importante que deseja 
incorporar a cultivar melhorada. Este trabalho tem 
como objetivo a caracterização físico-químico do 
morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.).

Material e métodos

O experimento foi conduzido na casa de vegetação 
do Departamento de Fitotecnia da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, localizada nas 
coordenadas Geográficas 8º01’06’’ S 34º56’08’’ O. O 
período de avaliação foi de 15 de Fevereiro até 03 de 
Julho de 2008.

O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com cinco repetições. 
Utilizou-se onze genótipos provenientes da Empresa 
Multiplanta de Andrada, Minas Gerais das quais nove 
consideradas como de fotoperíodo de dia curto 
(Camarosa, Camino Real, Campinas (IAC-2712), 
Dover, Oso grande, Sweet charlie, Tudla (milsei), 
Toyonoka e Ventana) e duas de fotoperíodo de dia 
neutro (Aromas e Diamante) totalizando 55 plantas.

Essas plantas foram dispostas com espaçamento de 50 
cm x 70 cm possuindo sete colunas e oito fileiras.
   Diariamente foram retiradas folhas velhas e amareladas. 
E capinas foram feitas a cada quinze dias. Ao chegar as 
matrizes foram retiradas da bandeja, sendo feito com 
cuidado, limpadas e transplantadas para vasos de 2,4 litros 
contendo pó-de-côco. No nonagésimo dia as plantas foram 
transplantadas para vasos maiores contendo 
aproximadamente cinco litros.
   A análise físico-química dos pseudofrutos foi realizada 
no laboratório de economia doméstica da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, em frutos totalmente 
maduros. Avaliou-se o teor de sólidos solúveis e a 
quantidade de ácido ascórbico. A aferição do pH e do teor 
de sólidos solúveis foram realizadas em peagâmetros e
refratômetro, respectivamente.

A aferição do pH e do teor de sólidos solúveis foram 
realizadas em peagâmetro e refratômetro, respectivamente.
Para a determinação do ácido ascórbico foi utilizado o 
protocolo de (AOAC, 1990), modificado por Bezerra Neto 
et al. (1994), onde se usou o ácido oxálico (1,6%) como
solvente extrator, ao invés do ácido metafosfórico.    
Extraiu-se a polpa de morangueiro pesou-se 1 grama. 
Transferiu se quantitativamente para um balão volumétrico 
de 100 mL com solução oxálixo/acética. Transferiu-se uma 
alíquota de 2 mL para um erlenmeyer de 50 mL e 
adicionou-se 5 mL da solução oxálico/acética. Preparouse 
amostras em triplicata. Titulou-se com a solução de 2,6 
diclorofenolindofenol, usando uma bureta âmbar. 
    Anotou-se o volume gasto na titulação e tirou-se a média 
dos volumes para usar no cálculo do Va. A padronização 
do 2,6 diclorofenolindofenol foi feita  transferindo uma 
alíquota de 2 mL da solução padrão de ácido ascórbico 
para um erlenmeyer de 50 mL e adicionou-se 5 mL da 
solução de oxálico/acética. Preparou-se amostras em 
triplicata. Titulou-se com a solução de 2,6 
declorofenolindofenol, usando uma bureta âmbar. Anotou-
se o volume gasto na titulação e tirou-se a média dos 
volumes para usar no cálculo do Vp.



Resultados e Discussão

As análises físico-químicas foram realizadas 
considerando as quatro cultivares que produziram 
pseudofrutos: Camino Real, Diamante, Sweet Charlie e 
Ventana.

A análise estatística mostrou que houveram 
diferenças significativas (p<5%) entre os valores de 
sólidos solúveis entre os tratamentos testados. A 
cultivar Ventana apresentou maior concentração (8 
ºBrix) superando as cultivares Sweet Charlie, Diamante 
e Camino Real em 14,3%, 36,4% e 57,9%, 
respectivamente. Em experimento realizado na região 
de Bauru-SP, Fumis et al. (2003), encontraram valores 
semelhantes de sólidos solúveis para a cultivar Sweet 
Charlie (7,5 ºBrix). Segundo Sousa & Curado (2004), 
para que o morango atinja boas características 
organolépticas o índice refratométrico deve situar-se 
entre 7 e 10 °Brix, o que foi obtido nas cultivares 
Ventana e Sweet Charlie. Essas cultivares poderão
alcançar preços diferenciados no mercado. Nas 
condições testadas as cultivares Diamante e Camino 
Real apesar de muito produtivas e das mais produzidas 
atualmente no Brasil, não satisfazem a exigência do 
consumidor que aprecia os frutos mais doces. Esses 
resultados podem ser decorrentes das condições 
ambientais e nutricionais durante o cultivo de plantas,
conforme relatos na literatura para outras culturas 
(Morgan, 1999).

A análise mostrou também que todas as quatro 
cultivares se diferenciaram estatisticamente para ácido 
ascórbico. Esses resultados demonstraram que a 

cultivar Ventana (9,62g.100g-1) foi a que apresentou o 
maior teor de ácido ascórbico, vitamina C, superando as 
cultivares Sweet Charlie, Camino Real e Diamante. 
Portanto, a cultivar Diamante foi a mais pobre em ácido 
ascórbico, não a recomendando para inclusão de
melhoramento genético visando a geração de produtos com 
boa fonte nutricional e medicinal. Portanto podem ser 
indicados os descritores físico-químicos para teor de ácido 
ascórbico e sólidos solúveis para Ventana.
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                                          Tabela 1 - Médias obtidas de caracteres físico-químicos da infrutescência

Teor Sólidos 
Solúveis (°Brix)

Acido 
Ascorbico

Aromas 0,00 0,00

Camarosa 0,00 0,00

Camino Real 5,07 5,78

Campinas 0,00 0,00

Diamante 5,87 1,83

Dover 0,00 0,00

Oso Grande 0,00 0,00

Sweet charlie 7,00 6,93

Toyonoka 0,00 0,00

Tudla Milsey 0,00 0,00

Ventana 8,00 9,63



Figura 1 - Dendograma de similaridade físico-química das 11 cultivares através do método vizinho mais próximo.




