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RESUMO 

O morango é um dos frutos mais populares e apreciáveis pela população em razão de sua 

aparência, aroma e sabor atraentes. Além disso, apresenta inúmeras propriedades 

benéficas para a saúde, tais como alto teor de antocianinas, vitaminas e sais minerais. O 

trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade, as características físicas, químicas e 

sensoriais de morangos da cultivar Camino Real, produzida na região Noroeste do Rio 

Grande do Sul. O experimento foi conduzido no Município de Nova Candelária através 

de um delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. Avaliou-se 

o efeito de dois ambientes de cultivo (sombreado e não sombreado) sobre a massa de 

frutos, número de frutos, largura e comprimento, teor de sólidos solúveis (SS), dureza (N) 

e pH. A análise sensorial foi realizada por um painel de 50 avaliadores (não treinados) 

através do teste de aceitação com utilização de escala hedônica para avalição dos 

parâmetros de acidez, aparência, cor, sabor e textura dos frutos. A maior produtividade 

de frutos no ciclo foi obtida nas plantas cultivadas no ambiente não sombreado (0,603 kg 

planta-1), neste tratamento o número de frutos acumulados por planta (NFA) foi de 42,43 

frutos planta-1. Na largura, os valores variaram de 2,63 cm a 3,47 cm e no comprimento 

de 3,13 a 4,05 cm. No teor de sólidos solúveis (SS), os morangos apresentaram o valor 

de 10°Brix e a dureza dos frutos foi de 0,25 N. Com relação aos valores obtidos para pH, 

teve média de 3,42. Enquanto no ambiente sombreado, a massa média no ciclo foi 0,499 

kg planta-1 e o número de frutos acumulados por planta (NFA) foi de 35,17 frutos planta-

1. Na largura, houve uma variação de 2,67 cm a 3,61 cm e no comprimento de 3,11 a 4,01 

cm. No teor de sólidos solúveis (SS), os morangos apresentaram o valor de 8,2°Brix e a 

dureza dos frutos foi de 0,27 N. Com relação aos valores obtidos para pH, teve média de 

3,45. Apenas para os atributos acidez, sabor e textura observou-se diferença estatística 

nas respostas entre os tratamentos, destacando que os frutos cultivados sem 

sombreamento tiveram maior preferência pelos avaliadores. Os provadores selecionaram 

o morango principalmente pelo sabor, depois pela textura e acidez. A maior 

produtividade, melhor qualidade de frutos de Camino Real e a maior preferência 

verificada no estudo de avaliação sensorial foram obtidas pelos frutos cultivados em 

ambiente não sombreado. 

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, ambiente de cultivo, aceitabilidade. 
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ABSTRACT 

Strawberries are one of the most popular and appreciable fruits by the population due to 

their attractive appearance, aroma and flavor. In addition, it has numerous beneficial 

properties for health, such as high content of anthocyanins, vitamins and minerals. The 

work aimed to evaluate the productivity, physical, chemical and sensory characteristics 

of strawberries of the cultivar Camino Real, produced in the Northwest region of Rio 

Grande do Sul. The experiment was conducted in the municipality of Nova Candelária 

through an experimental design of blocks at the chance, with four repetitions. The effect 

of two cultivation environments (shaded and non-shaded) on fruit mass, number of fruits, 

width and length, soluble solids (SS), hardness (N) and pH was evaluated. The sensory 

analysis was performed by a panel of 50 evaluators (not trained) through the acceptance 

test using a hedonic scale to assess the parameters of acidity, appearance, color, flavor 

and texture of the fruits. The highest fruit yield in the cycle was obtained in plants grown 

in the non-shaded environment (0.603 kg plant-1), in this treatment the number of 

accumulated fruits per plant (NFA) was 42.43 fruits plant-1. In width, the values varied 

from 2.63 cm to 3.47 cm and in length from 3.13 to 4.05 cm. In the content of soluble 

solids (SS), strawberries showed a value of 10 ° Brix and the hardness of the fruits was 

0.25 N. Regarding the values obtained for pH, it had an average of 3.42. While in the 

shaded environment, the average mass in the cycle was 0.499 kg plant-1 and the number 

of accumulated fruits per plant (NFA) was 35.17 fruits plant-1. In width, there was a 

variation from 2.67 cm to 3.61 cm and in length from 3.11 to 4.01 cm. In the content of 

soluble solids (SS), strawberries presented the value of 8.2 ° Brix and the hardness of the 

fruits was 0.27 N. Regarding the values obtained for pH, it had an average of 3.45. Only 

for the attributes acidity, flavor and texture, there was a statistical difference in responses 

between treatments, highlighting that fruits grown without shading were more preferred 

by the evaluators. The tasters selected the strawberry mainly for its flavor, then for its 

texture and acidity. The highest productivity, best quality of Camino Real fruits and the 

greatest preference verified in the sensory evaluation study were obtained by fruits grown 

in a non-shaded environment. 

Keywords: Fragaria x ananassa, cultivation environment, acceptability. 
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1 INTRODUÇÃO  

O morangueiro (Fragaria x ananassa) pertence à família Rosaceae e gênero Fragaria, 

tendo sua origem relatada por volta de 1750 na Europa. Atualmente a espécie é produzida 

em inúmeros países, pois trata-se de um dos frutos mais populares e apreciáveis, em razão 

de sua aparência, aroma e sabor atraente, além de apresentar inúmeras propriedades 

benéficas para a saúde, sendo, portanto, amplamente estudada a fim de promover o 

desenvolvimento de novas cultivares e atender as demandas dos consumidores 

(VIGNOLO et al., 2016).  

Dentre os materiais para propagação da cultura existentes no mercado, a cultivar 

Camino Real, merece destaque. Esta, foi lançada comercialmente em 2004, pela 

Universidade da Califórnia (Davis) e se adaptou muito bem as condições do Brasil, sendo 

atualmente uma das mais cultivadas no país. É uma cultivar de dia curto e apresenta alta 

capacidade de produção, com tamanho reduzido, mais compacta e ereta. As frutas são 

grandes, firmes, com epiderme e polpa vermelho-escuras, e de bom sabor, sendo 

recomendadas para mercado in natura e industrialização (OLIVEIRA & ANTUNES, 

2016).  

No Brasil, a produção de morangos vem se expandindo a cada ano em diversas 

regiões, com predominância em pequenas áreas em estabelecimentos tipicamente de base 

familiar (MADAIL, 2016), onde mais de 90% da produção é comercializada no mercado 

interno e na forma in natura (ANTUNES et al., 2016). No Rio Grande do Sul, as 

principais regiões produtoras se localizam no Vale do Caí, enquanto que na região Norte 

e Noroeste do Estado, o morango é uma cultura que tradicionalmente está inserida nas 

pequenas propriedades da agricultura familiar utilizado basicamente para consumo 

próprio ou em pequenas comercializações, utilizando poucos recursos tecnológicos e 

sendo cultivado de forma convencional diretamente no solo (MADAIL, 2016).  

Na região Sul do país o sistema de cultivo mais empregado durante muito tempo foi 

o de solo, também chamado de convencional, porém este tem dado lugar gradativamente 

ao sistema conduzido em ambiente protegido, ou seja, na forma de túneis altos ou baixos, 

com telas de sombreamento (RICHTER et al., 2018), pois o cultivo nesses ambientes visa 

prolongar o período de colheita e pode trazer benefícios, como a redução dos efeitos das 

adversidades climáticas sobre planta e frutos (DALLA ROSA et al., 2014), além de 

diminuir os efeitos nocivos da alta taxa de incidência da radiação solar sob as plantas 

(COSTA et al., 2011). As telas de sombreamento favorecem o cultivo, pois tendem a 



9 
 

diminuir a temperatura, evitando danos nas plantas e frutos, devido a incidência direta da 

radiação sobre estes, melhorando a qualidade dos morangos (ANGLÉS, 2001). Muitos 

fruticultores também encontram nas telas de sombreamento uma solução bastante eficaz 

contra os danos causados por ventos e chuvas de granizo (DALLA ROSA et al., 2014). 

Além disso, as telas proporcionam uma modificação do microclima local e têm efeito na 

qualidade final do produto (COSTA et al., 2011). 

A qualidade de morangos não é conceituada somente pela uniformidade, tamanho e 

coloração das frutas, mas também é o resultado de um complexo balanço entre doçura, 

aroma, textura (JOUQUAND et al., 2008) e valor nutricional (RESENDE et al., 2008), 

sendo, portanto, a aceitação pelos consumidores, primordial para o sucesso de uma 

cultivar.  

Neste contexto, a análise sensorial é muito importante, pois mensura e explica como 

os órgãos dos sentidos reagem às características de alimentos ou materiais (IAL, 2008).  

Trata-se de um método amplamente utilizado em pesquisas cujo objetivo é avaliar se os 

consumidores gostam ou desgostam de um produto, através da análise via escala 

hedônica, a qual, é bastante utilizada (REIS e MINIM, 2010), sendo, portanto, esta análise 

um diferencial durante o desenvolvimento e a melhoria de produtos (LOURES et al., 

2010). Conforme Peinado e Graeml, (2007) a qualidade do produto é um requisito 

indispensável para a aceitação dos consumidores, os quais buscam morangos de qualidade 

(NOVAKOSKI et al., 2020). 

Apesar de sua importância, poucos são os estudos avaliando o desempenho das 

cultivares de morango conduzidas com distintos sistemas de sombreamento para a 

produtividade e qualidade sensorial. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é 

avaliar a produtividade, características físicas químicas, e sensoriais de morangos da 

cultivar Camino Real, cultivados em diferentes tipos de ambiente de cultivo (sombreado 

e não sombreado) no município de Nova Candelária-RS.  
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa parte da premissa que a boa qualidade é uma característica importante 

do morango de cultivo sombreado ou não sombreado. Para confirmar tal suposição é 

preciso obter dados que embasem tal assertiva, principalmente através da quantificação 

dos compostos presentes no morango produzido na região. Os valores obtidos serão 

comparados com a literatura, afim de se chegar à conclusão de que os resultados 

encontrados condizem com os atributos presentes no produto analisado. 

Os morangos foram produzidos em uma propriedade rural localizada no interior 

do município de Nova Candelária - RS, sob coordenadas geográficas 27º36’26”de latitude 

Sul e 54º06’25” de longitude Oeste. O clima, segundo Köppen-Geiger é classificado em 

subtropical - Cfa e apresenta temperatura média de 25º. 

Antes da implantação do experimento amostras de solo foram coletadas (0-20cm) 

para a realização do Laudo de Análise Química de Solo da área (Tabela 1). As dosagens 

de fertilizantes seguiram as recomendações do Manual de calagem e adubação para os 

Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina da Comissão de Química e Fertilidade 

do Solo (CQFS - RS/SC, 2016). 

 

Tabela 1: Composição química do solo coletado na área destinada ao experimento. 

Argila 

% 

MO 

% 

P K Ca Mg Al H+Al 
CTC 

pH 7,0 
Bases 

% 
Mg L-1 Cmol c L -1 

44 6,1 >50 378 13,6 4,5 0,0 3,4 22,5 84,6 

 

O delineamento experimental utilizado foi o Delineamento de Blocos 

Casualizados – DBC, com quatro repetições e dois tratamentos (com e sem 

sombreamento).  

Após subsolagem e formação dos canteiros, com dimensões aproximadas de 

0,30m x 1,00m x 18,00m, foi realizado o plantio das mudas no dia 18 de maio, dispondo-

as em um espaçamento de 0,30m x 0,30m, com duas fileiras por canteiro, com 

espaçamento lateral entre canteiros de 0,50 m um do outro. Após o plantio das mudas foi 

instalado o sistema de irrigação via gotejamento e cerca de 30 dias após o plantio das 

mudas foi colocado o filme de polietileno preto (mulching) sobre o solo, o qual impede o 

crescimento de plantas invasoras sobre os canteiros. 
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No tratamento sombreado,30 dias após o plantio das mudas foi adicionada a tela 

com 50% de sombreamento a uma altura de 80 cm do solo composta por arcos de ferro. 

As parcelas que não receberam sombreamento foram cultivadas a céu aberto. 

As mudas de morangueiro da cultivar Camino Real foram adquiridas de viveiristas 

certificados. No momento do plantio estas tiveram suas raízes aparadas e distribuídas em 

forma triangular (RONQUE, 1998); (RESENDE et al., 2008). Foram implantadas 24 

plantas por parcela experimental, totalizando 192 plantas no total.  

A irrigação das plantas foi diária, por meio de um sistema de irrigação em linha, 

utilizando fitas gotejadoras (SCHWENGBER, 2010), de acordo com a necessidade 

hídrica das plantas e conforme as condições climáticas.  

A análise das características agronômicas e biométricas foram efetuadas 

considerando todas as plantas de cada parcela.  

Foi monitorado visualmente o início da emissão dos estolões pelas plantas e o 

início da frutificação em ambos os ambientes de cultivo. As colheitas foram iniciadas aos 

91 dias após o plantio das mudas, com a observação das primeiras plantas com frutos 

maduros, sendo a mesma realizada a cada dois dias durante o período de máxima 

produção. Posteriormente com o declínio, a frequência de colheita foi a cada quatro dias. 

Esta foi conduzida de forma manual, nas horas mais frescas do dia, ao amanhecer ou 

entardecer, sendo considerado para tanto o ponto de colheita “maduro”, quando todo o 

fruto apresentava a coloração vermelha ou quando o fruto apresentava ¾ maduro 

(SCHWENGBER, 2016), pois o morango é um pseudofruto não climatérico, ou seja, não 

aumenta suas características organolépticas após ser colhido (CANTILLANO, 2016). 

Foram avaliados o número de frutos acumulados por planta (NFA), sendo que esta 

variável foi obtida por meio da contagem do número de frutos colhidos por parcela com 

24 plantas cada, obtida através da divisão do total produzido pelo bloco dividido pelo 

número de plantas da mesma. A massa fresca de frutos (kg planta-1) (MFR) foi obtida por 

meio da pesagem dos frutos colhidos em balança de precisão (0,1 g); a largura dos frutos 

(LMF) e o comprimento dos frutos (CMF), foi determinada com auxílio de um 

paquímetro manual, e os resultados expressos em centímetros (cm). 

A dureza de polpa foi determinada com uso de penetrômetro analógico (Chatillon 

LG-20kg) com ponteira de 3 mm, perfurando-se cada fruto em dois lados e em posições 

distintas, de forma que os furos não coincidissem. Os resultados foram expressos em 

Newtons (N). 
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Para as análises químicas, os frutos foram congelados imediatamente à -18°C. O 

pH das amostras foi determinado com o auxílio de pHmetro digital (Tecnopan 600) de 

acordo com a metodologia descrita por IAL (2008).  

O teor de sólidos solúveis (°Brix) foi medido do suco das amostras coletadas, 

utilizando-se o refratômetro portátil, (Hand Held Refractrometer 32/ATC). 

Para a análise sensorial, os morangos foram higienizados em água corrente, e 

procedeu-se a análise com 50 julgadores voluntários e não treinados. Os atributos 

analisados foram: aparência, sabor, textura, acidez e cor dos frutos. As amostras foram 

servidas aleatoriamente e acompanhadas de um copo com água mineral a temperatura 

ambiente para higienizar o palato e assegurar a adequada análise sensorial de cada 

amostra (REIS; MINIM, 2010). O método utilizado foi o teste de aceitação com utilização 

de escala hedônica estruturada, de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei extremamente) 

(STONE; SIDEL, 1993).  

Os dados biométricos dos morangos foram analisados por meio de uma ANOVA 

de medidas repetidas, tendo como variáveis explicativas o sombreamento e os meses de 

coleta. Com teste global significativo utilizou-se o teste de Tukey como ad hoc.  

Os dados da avaliação sensorial foram avaliados por meio de uma MANOVA-db 

(ANOVA multivariada) baseada em distância. Como medida de similaridade utilizou-se 

o índice de Gower. Esse índice é o apropriado para dados qualitativos ou mistos 

(LEGENDRE E LEGENDRE, 2018). Nessa análise os dados sensoriais são considerados 

em conjunto para avaliar se há diferença entre os tratamentos. Como variáveis 

explicativas, utilizou-se novamente o sombreamento e os avaliadores como bloco. Como 

comparação ad hoc utilizou-se a função parwaise.adonis (MARTINEZ ARBIZU, 2020). 

As análises de dados foram realizadas no ambiente estatístico R v.3.6.9 (The R Core 

Team, 2020). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste trabalho, a colheita dos frutos se iniciou 91 dias após o plantio, ou seja, 

ocorreu um atraso no ciclo da cultura, o qual pode estar associado as condições climáticas 

locais, visto que durante o desenvolvimento da cultura, esta foi submetida a períodos de 

baixas temperaturas (geadas).  Esta afirmação corrobora aos resultados obtidos por Cocco 

et al. (2020), que iniciaram a colheita de frutos de morango 105 dias após o plantio das 

mudas em experimento em área de produção comercial, no município de Farroupilha 

(RS), e associaram que o atraso na colheita ocorreu devido a sucessivos dias com 

formação de geada, quando as plantas estavam no estágio fenológico de plena floração. 

Ainda conforme os autores, este advento climático provocou danos irreversíveis à 

floração, resultando em abortamento de flores e por consequência redução da 

produtividade. Já Kruger Gonçalves et al. (2019) em experimento instalado em estufa tipo 

túnel baixo, em bancada a um metro de distância do solo, no Município de Santana do 

Livramento (RS), iniciou a colheita aos 65 dias após o plantio das mudas. Portanto, 

ficando evidenciado a influência das condições climáticas sobre o ciclo do morangueiro, 

pois, segundo Cantillano (2016) a colheita dos frutos pode ocorrer de 60 a 80 dias após o 

plantio das mudas e pode prolongar-se por quatro a seis meses. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E FÍSICO-QUÍMICAS 

Os resultados mensais de produtividade total (massa) e número de frutos por 

tratamento da cultivar Camino Real podem ser visualizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias da Massa (kg) e número de frutos da cultivar Camino Real cultivada em 

ambiente sombreado e não sombreado no Município de Nova Candelária – RS. 

Mês Massa frutos 

Sombreado 

(kg) 

Massa frutos  

Não sombreado 

(kg) 

N° Frutos 

Sombreado 

N° Frutos  

Não sombreado 

Agosto 0,710 a 0,819 a 50,50 a  61,75 a  

Setembro 2,558 b  3,281 a 125,25 a 153,50 a 

Outubro          4,460 b 6,308 a     300,75 b 418,50 a 

Novembro 3,751 a 3,716 a 311,75 a 337,25 a 

Dezembro 0,507 a  0,353 a 56,00 a 47,50 a 

Total 11,99 14,48 844 1018 

GL 6 6 6 6 

Letras diferentes na mesma linha diferem-se estatisticamente entre si. Diferença a P < 0.001. 

GL – Grau de Liberdade. 
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Nos meses de agosto, novembro e dezembro as produtividades de massa de frutos 

permaneceram estatisticamente iguais, apenas nos meses de setembro e outubro o cultivo 

não sombreado apresentou superioridade produtiva. A maior média de massa de frutos 

foi obtida no sistema não sombreado, com produção total de 14,48 kg, enquanto que no 

ambiente sombreado a produção foi de 11,99 kg.  

Na produção de número de frutos, apenas o mês de outubro mostrou diferença 

estatística, onde o cultivo não sombreado apresentou uma quantidade de frutos superior 

ao outro tratamento. A produção média no ambiente não sombreado foi 1018,5, enquanto 

que no ambiente sombreado a média foi de 844,25 frutos (Tabela 2), ficando evidenciado 

a maior produção em termos de massa e número de frutos no ambiente não sombreado. 

Estes resultados estão de acordo com Kasperbauer & Hamilton (1984) de que a exposição 

à luz vermelha e vermelha distante durante o crescimento e desenvolvimento foliar 

influenciam o desenvolvimento do cloroplasto e, portanto, resultam em plantas maiores, 

com maior capacidade de realizar fotossíntese, garantindo assim, maior eficiência à 

planta.  

Corroboram também com a afirmação feita por Demirsoy et al. (2007) de que 

quando as plantas são cultivadas sob certos níveis de sombreamento (telas de 

sombreamento) ocorre uma interferência por parte destas na incidência da radiação sobre 

as plantas, ocasionando frutos menores, menor peso de frutos por planta, menor área foliar 

e redução do número de flores e dos sólidos solúveis dos frutos. Portanto, pode-se inferir 

que o sombreamento reduziu a produtividade e o número de frutos no presente estudo. 

Com relação a produção mensal, a representação gráfica pode ser visualizada na 

Figura 1, onde, a massa média de frutos dos meses de setembro e outubro no ambiente 

sombreado proporcionou efeito significativo sobre a produtividade em relação ao 

ambiente não sombreado.  

A produção do mês de setembro foi de 2,56 kg para o ambiente sombreado e 3,28 

kg para o ambiente não sombreado. Ao longo do período de colheita, a produção foi 

significativamente maior no mês de outubro (4.46 kg) para o ambiente sombreado e 6.31 

kg para o ambiente não sombreado.  

Apesar de não apresentar diferença significativa nos meses de novembro e 

dezembro o ambiente sombreado apresentou um maior desempenho, pois o uso do 

sombreamento de 50% fez reter a metade da radiação solar, gerando um microclima 

favorável ao desenvolvimento de flores e frutos neste tratamento. Este resultado 

comprova a forte interação do genótipo e o ambiente na cultura do morangueiro, sendo 



15 
 

este vulnerável a fatores abióticos, como as elevadas temperaturas que ocorrem na região 

onde o estudo foi conduzido nas estações de primavera/verão.  

A temperatura condiciona a resposta do morangueiro ao fotoperíodo, tanto em 

cultivares de dia curto, quanto naquelas de dias neutros (COCCO, 2014), sendo que o 

florescimento é inibido por altas temperaturas em cultivares de dias curtos. Porém, 

independentemente do fotoperíodo, temperaturas elevadas e constantes entre 28 ºC e 30 

ºC inibem a indução floral em cultivares de dias curtos e de dias neutros (DURNER; 

POLING, 1998). 

 

Figura 1. Produtividade média de massa de frutos da cultivar Camino Real cultivada em 

ambiente sombreado e não sombreado no Município de Nova Candelária – RS. 

 

Os resultados apontam que o tratamento não sombreado apresentou uma 

produtividade de MFR de 0,603 kg planta-1 no ciclo, para isso somou-se a produtividade 

das repetições em todos os meses amostrados e dividiu-se pelo número de plantas do 

tratamento. A produtividade foi crescente até o mês de outubro, neste mês, o tratamento 

não sombreado produziu 0,263 kg planta-1 e 0,186 kg planta-1 no tratamento sombreado, 

e em seguida um decréscimo.  

O tratamento sombreado, apresentou uma produtividade de MFR de 0,499 kg 

planta-1 no ciclo.  Dalla Rosa et al. (2014) testaram a cultivar Camarosa em condições do 

oeste do Paraná, em ambiente a céu aberto e em ambiente de túnel baixo com tela 50% 

de sombreamento, e obtiveram a produção de 0,358 kg planta-1 e 0,198 kg planta-1, 
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respectivamente, resultado este, atribuído pelos autores à incidência da radiação sobre as 

plantas, sendo este o fator responsável pela diferença na produção de frutos.  

Costa et al. (2011), estudaram o cultivo de morangos em ambiente protegido com 

quatro diferentes coberturas, observaram que a massa fresca total de fruto por planta foi 

maior no mês de dezembro (0,570 kg) em relação aos demais meses de colheita para as 

cultivares Oso Grande e Camarosa, resultado este que foi associado ao aumento da 

temperatura e radiação fotossinteticamente ativa.  

Carvalho et al. (2013) obtiveram 0,563 kg planta-1 no cultivar Camino Real, sendo 

a menos produtiva em massa por planta do experimento, em túneis baixos cobertos com 

polietileno transparente nas condições climáticas do município de Pelotas, assim, os 

autores atribuíram este resultado a uma baixa adaptabilidade do cultivar àquela região. 

Neste estudo, observou-se que as primeiras plantas com formação de frutos 

ocorreram no ambiente de cultivo sombreado, enquanto o ambiente não sombreado 

precisou de 6 dias a mais para também apresentar plantas com formação de frutos. 

Contudo, esta informação não indica que o ambiente de cultivo sombreado produziu mais, 

tanto que, os morangueiros conduzidos sem sombreamento, tiveram uma produção de 

praticamente 2,5 kg parcela-1 a mais que o ambiente conduzido com sombreamento.  

A temperatura e o fotoperíodo foram os fatores que provavelmente favoreceram a 

antecipação no início da frutificação em ambiente sombreado, já que o tempo de 

desenvolvimento de um fruto é fortemente influenciado pelas condições ambientais de 

cultivo e pelas características da cultivar. Segundo Vignolo et al. (2016), o 

desenvolvimento do pseudofruto depende da manutenção do balanço hormonal durante a 

maturação do aquênio, oriundos da fecundação dos óvulos, os quais estimulam o 

engrossamento do receptáculo, o qual, uma vez transformado em carnoso, constitui um 

pseudofruto ou infrutescência. 

Os resultados observados neste trabalho estão de acordo aos de Costa et al. (2011) 

que testaram a utilização de telas de sombreamento para a avaliação da produtividade do 

morangueiro das cultivares Camarosa e Oso Grande cultivadas sob telas refletoras 

metálicas, azul e vermelha, com 40% de sombreamento, além de uma testemunha sem 

tela, para ambas as variedades. Para os autores, os melhores resultados de produtividade 

foram observados com a aproximação do verão, próximo ao mês de dezembro, e 

considerando a média de colheita dos frutos, independente da cultivar, a testemunha sem 

cobertura apresentou melhores resultados (0,357 kg planta-1). Os autores inferiram que o 
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aumento da temperatura e radiação fotossinteticamente ativa na testemunha não 

sombreada influenciou nos resultados obtidos neste período.  

Neste trabalho, o número de frutos/planta foi superior no ambiente não sombreado 

(1018) em relação ao sombreado (844) (Tabela 2). Resultados semelhantes foram 

observados por Dalla Rosa et al. (2014) que em estudo realizado no oeste do Paraná com 

a cultivar Camarosa que obtiveram uma média de 27 frutos por planta em ambiente a céu 

aberto e 16 por planta em ambiente de tela com 50% de sombreamento. Bem como, por 

Costa et al. (2011), que obtiveram maior número médio total de 27,9 pseudofrutos por 

planta conduzida sem cobertura para as cultivares Camarosa e Oso Grande.  

Estes resultados podem estar associados a presença de telas de sombreamento, as 

quais diminuem a intensidade luminosa no interior do ambiente protegido e afetam 

significativamente alguns comprimentos de onda, o que resulta em menor produção de 

frutos. Esta afirmação corrobora com o observado por Demirsoy et al. (2007) que em 

estudo avaliando o sombreamento em diferentes fases de desenvolvimento da cultura do 

morangueiro da cultivar Sweet Charlie, relataram que telas com 50% de sombreamento 

reduziram significativamente a área foliar, número de frutos por planta, sólidos solúveis 

e produtividade de morangueiros.  

Os resultados médios de produtividade dos morangos Camino Real podem ser 

visualizados na Figura 2. 

Figura 2. Número de frutos da cultivar Camino Real cultivada em ambiente sombreado 

e não sombreado no Município de Nova Candelária – RS. 
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Na Figura 2 observa-se a resposta da produção de número de frutos em função das 

diferentes condições de cultivo e dos meses amostrados. Nota-se que o número de frutos 

entre os tratamentos diferiu apenas no mês de outubro, onde o valor variou de 282 a 317 

para o tratamento sombreado e 404 a 428 para o tratamento não sombreado. Numa média 

geral, o cultivo em ambiente não sombreado apresentou desempenho superior, tanto que, 

o ambiente sombreado teve uma média de 35,17 frutos acumulados por planta (NFA) e o 

ambiente não sombreado apresentou um valor médio de NFA de 42,43 frutos planta-1.  

A formação de frutos (número) por planta foi incrementada a partir da 7ª e 8ª 

semana de coleta, para os ambientes não sombreado e sombreado, respectivamente, época 

que coincide com o início do mês de outubro, onde se teve um salto da produtividade, ou 

seja, o mês mais produtivo. Esse incremento e as diferenças no número total de frutos 

com a proximidade do verão podem estar associados ao aumento da temperatura e 

provavelmente a radiação fotossinteticamente ativa. Fato esse, que também foi observado 

por Costa et al. (2011), onde até outubro não se observaram diferenças no número de 

frutos, em relação à presença ou não das coberturas, no entanto nos meses de novembro 

e dezembro a formação de frutos (número) por planta foi incrementada em todos os 

tratamentos. 

No cultivo do morangueiro, a emissão de estolões prejudica a formação de frutos, 

isto porque, estas estruturas dependem dos nutrientes e da água fornecidos pela planta 

matriz (GIMÉNEZ, 2008), gerando competição e consequente redução na produtividade. 

A observância do início da emissão de estolões se deu a partir da 7ª semana de coleta, que 

coincide com o início do mês de outubro. No entanto, neste trabalho não teve influência 

na produtividade, e sim, a coincidência da emissão de estolões e o mês de maior 

produtividade ocorrerem simultaneamente.  

Os resultados obtidos com a avaliação da largura e comprimento dos frutos em 

função das diferentes condições de cultivo e dos meses amostrados podem ser 

visualizados na Tabela 3. 

Tabela 3. Média da Largura e Comprimento de frutos da cultivar Camino Real cultivada em 

ambiente sombreado e não sombreado no Município de Nova Candelária – RS. 

Mês Largura 

sombreado  

(cm) 

Largura não 

sombreado  

(cm) 

Comprimento 

Sombreado  

(cm) 

Comprimento não 

sombreado  

(cm) 

Agosto 2,67 a 2,63 a 3,11 a 3,13 a 
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Setembro 3,42 a 3,47 a 4,01 a 4,05 a 

Outubro 3,61 a 3,43 a 4,00 a  3,92 a 

Média 3,23A 3,14A 3,70A 3,70A 

Letras iguais e minúsculas na mesma coluna, não diferem entre si a p > 0,05. Letras iguais e 

maiúsculas na mesma linha, não diferem entre si a p > 0,05 para o Teste T pareado. 

Verificou-se que os ambientes de cultivo não proporcionaram efeito significativo 

sob as variáveis largura e comprimento dos morangos. Os resultados apresentados para a 

largura, mostram uma variação entre 2,67 cm a 3,61 cm para o tratamento sombreado, e 

2,63 cm a 3,47 cm para o tratamento não sombreado. No comprimento, as dimensões 

variam de 3,11 cm a 4,01 cm para o ambiente cultivado sombreado e 3,13 cm a 4,05 cm 

no ambiente cultivado não sombreado (Tabela 3). Nas avaliações de comprimento dos 

frutos, Richter et al. (2018) também não encontraram diferença entre os dois sistemas de 

cultivo (solo e semi hidropônico), o que permite inferir que este não tenha influência 

direta sobre o tamanho dos frutos. 

Neste estudo, os frutos produzidos foram considerados de tamanho adequado para 

a comercialização, pois se enquadram no Programa Brasileiro para a Modernização da 

Horticultura & Produção Integrada de Morango (2009).  Segundo a norma deste programa 

os morangos são classificados e agrupados em duas classes (por tamanho, segundo o 

maior diâmetro transversal), sendo a classe 15 (maior ou igual a 15 até 35mm) e a classe 

35 (maior que 35mm). Além disso, para serem considerados frutos comerciais, os 

mesmos devem pesar acima de 10 gramas (Franquez, 2008).  

Chandler et al. (2005), ao testar quatro diferentes cultivares na Flórida (EUA) sob 

um túnel de plástico alto, verificaram a superioridade da cultivar Camino Real em relação 

ao tamanho de frutos, destacando a baixa quantidade de frutos pequenos (menos de 1% 

com massa inferior a 10g). Uma opção para essa pequena parcela de frutos menores ou 

com pequenas imperfeições que não comprometam sua qualidade, é ser destinada à 

produção de polpa ou à venda para industrialização. Segundo Carvalho et al. (2013), o 

tamanho do morango é uma característica importante para a comercialização in natura, 

pois frutas maiores são mais valorizadas por chamarem a atenção dos consumidores.  

Os resultados obtidos através da análise dos Sólidos Solúveis, Dureza e pH de frutos 

em ambiente sombreado e não sombreado podem ser visualizados na Tabela 4. O tratamento 

não sombreado foi caracterizado por produzir morangos com 10 °Brix, e o ambiente 
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sombreado 8,2 °Brix, portanto apresentou diferença significativa. Os morangos 

produzidos no sol apresentaram-se mais doces. 

Tabela 4. Sólidos Solúveis (SS), Dureza e pH de frutos da cultivar Camino Real cultivada em 

ambiente sombreado e não sombreado no Município de Nova Candelária – RS. 

Ambiente de cultivo SS 

(°Brix) 
Dureza  

(Newtons) 
pH 

 

Sombreado 8,2 b 0,27 a 3,45 a 

Não Sombreado 10 a 0,25 a 3,42 a 

Letras iguais na mesma coluna, não diferem entre si a p > 0,05. 

Em morangos, é esperada variação nos teores de sólidos solúveis de 4 a 11 ºBrix 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005), dessa forma, os valores obtidos no presente estudo 

estão dentro desta faixa. 

O cultivo em ambiente sombreado promoveu uma redução dos teores de ºBrix de 

1,8 pontos em relação às plantas do cultivo não sombreado. Essa redução pode ser 

explicada pela menor temperatura e luminosidade sob o sombreamento, bem como, ao 

maior teor de água nesses frutos, visto que, em ambiente telado, as perdas hídricas são 

menores que nas plantas cultivadas em campo aberto (DIAS et al., 2015).  

Os valores de sólidos solúveis foram superiores aos encontrados, por outros 

autores, nas condições de cultivo do Rio Grande do Sul, como por Cantillano et al. (2008) 

que observaram valores de 6; 6,8 e 7 °Brix para os cultivares Aromas, Ventana e Camino 

Real, respectivamente, na colheita em propriedade comercial nas condições climáticas de 

Caxias do Sul. Carvalho et al. (2013), na região de Pelotas, em túneis baixos cobertos 

com polietileno transparente, obtiveram frutas das cultivares Camarosa, Strawberry 

Festival e Camino Real, onde a última apresentou 8,88 °Brix. Dalla Rosa et al. (2014) em 

estudo realizado no oeste do Paraná com a cultivar Camarosa encontraram o valor de 6,58 

ºBrix em ambiente a céu aberto e 5,24 ºBrix em ambiente de tela com 50% de 

sombreamento.  

O teor de sólidos solúveis é um importante indicador de qualidade para frutas 

(ADAY et al., 2012), pois fornece informações acerca da quantidade de açúcares 

existentes. Segundo Demirsoy et al. (2007), plantas cultivadas sob certos níveis de 

sombreamento (telas de sombreamento) sofrem interferência da incidência da radiação, 

ocasionando redução do teor de sólidos solúveis nos frutos.  
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Islam et al. (2005), estudando duas cultivares de morango, observaram que os 

frutos colhidos nos meses com maior temperatura média atingiram maiores concentrações 

de sólidos solúveis devido à liberação de açúcares no fruto em consequência da hidrólise 

das antocianinas e ao aumento das taxas evaporativas. Além da variedade, o teor de 

sólidos solúveis é influenciado pelo grau de maturação da fruta, como pode ser visto no 

trabalho de Ornelas-Paz et al. (2013), no qual, quanto maior o grau de maturação, maior 

o teor de sólidos solúveis em morangos. No trabalho de Richter et al. (2018), as médias 

gerais e independente da cultivar de morangos, o sistema cultivado no solo foi o que 

proporcionou maior acúmulo de açúcares, permitindo inferir que os fatores climáticos 

exercem influência direta sobre Brix dos frutos. 

A dureza dos frutos foi de 0,25 N e 0,27 N para os cultivos não sombreados e 

sombreados, respectivamente. Agulheiro-Santos e Barreto (2011) verificaram valores 

médios da firmeza no teste de penetração para 6 diferentes cultivares e para duas 

modalidades de adubação (com e sem) em sistema produtivo em campo, em Portugal. A 

cultivar Califórnia teve as menores médias (0,68 a 0,70 N) e Camino Real variou entre 

0,95 a 1,18 N, no entanto as médias gerais variaram de 0,68 a 1,32 N. Gonçalves et al. 

(2016) afirma que temperaturas abaixo de 15 ºC podem afetar negativamente o 

crescimento e a maturação dos frutos, enquanto temperaturas elevadas, podem acelerar a 

maturação dos frutos, reduzindo seu tamanho e sua firmeza. Essa baixa dureza, ou 

firmeza, encontrada neste estudo, pode estar associada a um período de bastante oscilação 

de temperatura e ocorrências de chuvas, influenciando nas características físicas do fruto 

e por consequência reduzindo sua dureza. 

Com relação aos valores obtidos para pH, os tratamentos apresentaram baixos 

valores e não se diferenciaram estatisticamente. Como pode ser observado na Tabela 4, 

no tratamento sombreado a média foi 3,45 e para o tratamento não sombreado, a média 

foi 3,42. Os valores apresentados no presente estudo são semelhantes ao obtido por 

Cantillano et al. (2016) que verificaram o valor de 3,51 e Barros et al. (2020) que, 

observaram valores de 3,55. No entanto, são superiores ao valor de 3,23 encontrado por 

Cantillano et al. (2008) na cultivar Camino Real em propriedade comercial de Caxias do 

Sul. Esses valores de pH indicam que os frutos possuem sabor bastante ácido, no entanto 

vários fatores podem ter influenciado para esse resultado, tais como a cultivar utilizada, 

as condições climáticas e o manejo da cultura. 

 

3.2 ANÁLISE SENSORIAL  
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Os resultados obtidos com a análise sensorial das frutas in natura estão 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Notas atribuídas, número de avaliadores e suas respectivas porcentagens. 

CARACTERÍSTICAS 

NOTAS ATRIBUÍDAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº de avaliadores (%) 

Sombreado 

Aparência 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 28% 68% 

Sabor 0% 0% 0% 4% 4% 14% 24% 36% 18% 

Textura 0% 0% 0% 2% 0% 4% 20% 40% 34% 

Acidez 0% 2% 2% 2% 6% 20% 22% 30% 16% 

Cor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 26% 62% 

Não  

sombreado 

Aparência 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 28% 64% 

Sabor 0% 0% 0% 0% 2% 0% 6% 32% 60% 

Textura 0% 0% 0% 2% 0% 0% 6% 32% 60% 

Acidez 0% 0% 0% 2% 4% 4% 12% 36% 38% 

Cor 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 26% 68% 

Fonte: Autores (2021). 

Os dados da tabela acima evidenciam a boa aceitação dos morangos pelos 

avaliadores. Apenas a característica acidez dos morangos produzidos com sombreamento 

apresentou uma maior variabilidade de notas atribuídas (2 a 9). No entanto, as 

características de aparência e cor dos morangos também produzidos em ambiente 

sombreado, foram os que menos variaram nas notas atribuídas, sendo que 68% e 62% dos 

avaliadores sugeriram a nota máxima para as respectivas características.  

A Tabela 6 traz dados que mostram atributos que apresentaram médias em torno 

de 7 e 8. Essas médias estão próximas da nota 7 da escala hedônica que equivale a 

classificação de “Gostei moderadamente” e “Gostei muito” na escala de aceitação 

demonstrada no questionário de análise sensorial do morango. Nas condições de cultivos 

do presente trabalho os parâmetros testados tiveram melhores médias para o tratamento 

não sombreado. 

Tabela 6. Médias da aceitação dos cinco parâmetros testados. 

Médias hedônicas 
 

Sombreado Não sombreado 

Acidez 7,08 b 7,78 a 

Aparência 8,64 a 8,54 a 

Cor 8,48 a 8,6 a 

Sabor 7,3 b 8,46 a 
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Textura 7,96 b 8,46 a 

Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Manova-db. 

Foram observadas diferenças na intensidade para os atributos sensoriais para três 

das características estudadas, sabor, textura e acidez dos morangos. Dessa forma, para os 

atributos acidez, sabor e textura destacaram-se os frutos Camino Real cultivados sem 

sombreamento, tendo maior preferência pelos avaliadores, sendo indicadas por maiores 

valores na escala estruturada de 9 pontos (Figura 3). 

 

Figura 3: Notas atribuídas aos parâmetros testados. 

 

  

Para a acidez, o tratamento sombreado recebeu menores escores e as notas 

variaram de 2 a 9, no entanto, apresentando uma média de 7,08. Sendo que as notas 6, 7 

e 8 foram a opção de 20%, 22% e 30% dos avaliadores, respectivamente.  

Para o tratamento não sombreado, as notas foram menos variadas, tendo uma 

média de 7,78, onde a maioria avaliou os morangos com a nota 8 e 9, que é correspondente 

a 36% e 38% dos provadores, respectivamente, mostrando uma ótima aceitação da fruta.  

Em trabalho realizado em Pelotas-RS por Carpenedo et al. (2016) com oito 

cultivares de morango em sistema convencional no solo foi verificada uma média de 3,5 

para a acidez em morangos Camino Real, ou seja, resultado bem inferior ao encontrado 

neste trabalho. 
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Na avaliação para o atributo aparência, pode-se verificar que não houve diferença 

significativa entre as amostras analisadas, onde a resposta gostei extremamente 

corresponde a 68% e 64% dos provadores, respectivamente, aos tratamentos com 

sombreamento e sem sombreamento. Em geral, os atributos de qualidade normalmente 

exigidos pelo consumidor para a maioria das frutas e hortaliças são sabor, aroma, valor 

nutritivo e aparência (ausência de defeitos) (CARPENEDO et al., 2016). A aparência se 

refere aos atributos visíveis do produto, incluindo cor, conformação e tamanho 

(GUIMARÃES et al., 2016), sendo que os defeitos, na maioria dos casos, são os maiores 

responsáveis pela aceitação visual de uma fruta. Desta forma, observa-se que ambos os 

sistemas de produção foram favoráveis a ter morangos de boa a ótima qualidade, sem ou 

com baixa presença de defeitos, que influencia diretamente na preferência dos 

consumidores e atende a suas perspectivas de qualidade. Assim, a partir da qualidade 

destes produtos, fica mais fácil agradar os consumidores e comercializar a produção. 

Na avaliação para o atributo cor pode-se verificar que o tipo de ambiente de 

produção não influenciou nos valores que determinam a cor dos morangos.  Sendo esta, 

indicada pelo maior valor na escala estruturada de 9 pontos para os tratamentos 

sombreado e não sombreado por 62% e 68% dos avaliadores, respectivamente, mostrando 

alta aceitabilidade neste atributo. A cor é o fator de qualidade que mais atrai os 

consumidores de morangos (RODAS et al., 2013). Essa coloração é devida à presença de 

antocianinas, que são pigmentos utilizados como indicador de maturação dessa fruta para 

o consumo (CANTILLANO et al., 2016).  

Os resultados obtidos no presente estudo estão em conformidade com os obtidos 

por Carpenedo et al., (2016) que caracterizaram sensorialmente várias cultivares de 

morango produzidas na região de Pelotas, sendo que os frutos da cultivar Camino Real 

obtiveram melhor coloração segundo os avaliadores. Segundo estes mesmos autores, a 

cultivar obteve uma nota média de 8,4, resultado que corrobora com o encontrado neste 

trabalho, onde a média da cor ficou em 8,48 para o tratamento sombreado.  

Para a característica sabor dos morangos no tratamento com sombreamento, as 

notas variaram de 4 a 9. A maioria dos avaliadores, 24% e 36% optaram pela nota 7 e 8, 

respectivamente. Diferente dos morangos produzidos sem sombreamento, que receberam 

a nota 9 por 60% dos avaliadores, apresentando uma média de 8,4. Informações estas que 

divergem das obtidas por Carpenedo et al. (2016), onde todas as cultivares avaliadas se 

caracterizaram por apresentarem baixos escores para sabor característico, no entanto as 
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cultivares Albion e Camino Real apresentaram os maiores escores para este atributo, 

recebendo 6,5 e 5,7 respectivamente.  

A melhor aceitação dos frutos conduzidos sem sombreamento se deve 

provavelmente ao sabor característico mais intenso das frutas obtidas pelo contato direto 

com a luminosidade solar.  

Para o atributo textura, pode-se verificar que também houve diferença 

significativa entre as amostras analisadas pelos provadores, tendo notas atribuídas de boas 

á ótimas, variando de 4 a 9, atendendo qualidades exigidas pelos consumidores. No 

tratamento sombreado, as notas 8 e 9 se sobressaíram, para 40% e 34% dos provadores 

respectivamente. Da mesma forma no tratamento não sombreado, onde 32% e 60% dos 

provadores atribuíram as notas 8 e 9, respectivamente.  

Brackmann et al. (2011), descreveram que a textura firme dos frutos é muito 

importante na escolha de uma cultivar, tanto para consumo in natura quanto para 

industrialização. Geralmente a textura é definida pela maciez ou firmeza de polpa. A 

perda gradativa da firmeza ou seu amaciamento ocorre em decorrência da maturação, 

envolvendo mecanismos como a perda de turgor celular, diminuição dos polímeros das 

paredes celulares, ação de enzimas hidrolíticas e outros mecanismos não enzimáticos 

(ANTUNES, 2014).  

Nas condições de cultivos do presente trabalho, os atributos aparência e cor 

tiveram comportamento semelhante, não sofrendo influência do sistema de produção 

adotado.  Como não se tem estudo das características sensoriais nos frutos de morangueiro 

na região em questão, este trabalho torna-se pioneiro para estudos futuros visando à 

escolha de cultivares quanto à qualidade sensorial relacionada as condições de cultivo da 

produção. 
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4 CONCLUSÕES 

A cultivar de morango ‘Camino Real’ em ambiente não sombreado apresentou 

maior produção de massa nos meses de setembro e outubro. Com relação ao número de 

frutos no mês de setembro a quantidade foi mais elevada. Neste mesmo tipo de cultivo 

foram colhidos morangos com o maior teor de sólidos solúveis. A avaliação sensorial 

realizada demonstrou que o avaliador escolhe o morango principalmente pelo sabor, 

depois pela textura e acidez e os morangos produzidos nesse sistema foram 

estatisticamente melhor avaliados 

Para as variáveis comprimento e largura de frutas, dureza e pH não ocorreram 

diferenças significativas entre os tratamentos.  

Dessa forma, este trabalho serve como um ponto de partida para posteriores 

estudos, pois, se torna fundamental a avaliação da adaptabilidade das novas cultivares 

que vão surgindo no mercado, até que se alcance o sistema que permita a produção de 

uma fruta aceita, sem restrições, pelo mercado consumidor. Tal situação, aponta também 

a necessidade de avaliar o desempenho de diferentes cultivares submetidas a níveis de 

sombreamento menores que 50%, bem como estudos em volta das condições climáticas 

da região e sua interferência na produção de morangos. 
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