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RESUMO 

Este trabalho objetivou comparar a produtividade e a qualidade dos frutos 

comerciáveis no morangueiro em ambiente protegido, utilizando a espécie de abelha Apis 

mellifera em relação à ausência de um agente polinizador. Foram instalados dois 

experimentos, utilizando-se as cultivares Camarosa, Oso Grande, Diamante e Aromas 

(tratamentos), no período de 10 de maio a 19 de dezembro de 2006. No primeiro 

experimento não havia polinizadores (testemunha). O segundo foi polinizado pela espécie 

de abelha Apis mellifera. Os tratamentos (cultivares) foram dispostos, em cada 

experimento em um  delineamento completamente casualizados com 6 repetições. Foram 

avaliadas características de rendimento, bem como análise físico-química dos frutos de 

cada cultivar. Quanto ao rendimento, a maior produção obtida foi com a cultivar Camarosa 

tanto no primeiro quanto no segundo experimento (907,46 g. planta-1 e 1054,93 g. planta-

1, respectivamente), ao passo que a cultivar Oso Grande, apresentou menor número de 

frutos deformados. 
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ABSTRACT – Strawberry polinization through Apis mellifera in protected 

environment. 

This work objectified to compare the productivity and the quality of the strawberry 

marketable fruits in protected environment, using the species of bee Apis mellifera in 

relation of the absence of a polinizator agent. It was installed two experiments using the 

cultivates Camarosa, Oso Grande, Diamante and Aromas (treatments), in the period of 

May 10th until December 19th of 2006. The first experiment did not have polinizatores 

agents (witness). The second was polinizated by the species of bee Apis mellifera. The 

treatments (cultivates) had been arranged, in each experiment in a completely casual 

sated delineation with 6 repetitions. They were evaluated income characteristics, as well 

as analysis physicist-chemistry of the fruits of each cultivate. For the income, the biggest 

production was gotten in cv Camarosa, for the first and the second experiment (907,46 g. 

plant-1 and 1054,93 g. plant-1, respectively), in the way that the cultivate Oso Grande, 

presented minor number of deformed fruits.  
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 No Brasil, a produção de morangueiro (Fragaria x ananassa  Duch.), concentra-

se, principalmente, nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná 

e Distrito Federal. Estima-se que a área cultivada seja de 3.500 ha, visando atender o 

mercado in natura e a industrialização (Pagot & Hoffmann, 2003). 

 A utilização do ambiente protegido na cultura do morangueiro proporciona uma 

série de vantagens, destacando-se a proteção da cultura contra ventos, granizos, chuvas, 

geadas, baixas temperaturas e menor ataque de praças e doenças. 

 Segundo Brazanti (1989), a maioria das cultivares comerciais de morangueiro 

possuem flores hermafroditas dicogâmicas, ou seja, não há coincidência da liberação do 

pólen com a receptividade do estigma, necessitando da fecundação cruzada, portanto, 

para produzir frutos de qualidade, necessitam de uma perfeita polinização das flores, 

possível na presença de agentes polinizadores, principalmente insetos e o vento. 

 Desta forma, este trabalho objetivou comparar a produtividade e a qualidade 

dos frutos comerciáveis do morangueiro produzidos em ambiente protegido, utilizando a 

espécie de abelha Apis mellifera em relação a ausência de um agente polinizador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido em estufa agrícola de 510 m2, instalada no sentido 

nordeste-sudeste, com estrutura em aço galvanizado, teto semicircular, coberta com filme 

de polietileno de baixa densidade (PEBD), com aditivo anti UV e espessura de 150 µM.  

Foram instalados dois experimentos, utilizando-se as cultivares Camarosa, Oso 

Grande, Diamante e Aromas (tratamentos). No primeiro experimento não havia 

polinizadores (testemunha). O segundo foi polinizado pela espécie de abelha Apis 

mellifera. Os tratamentos (cultivares) foram dispostos, em cada experimento, por um  

delineamento completamente casualizados com 6 repetições. Cada parcela constituiu-se 

de 20 plantas sendo destas, 6 (seis) avaliadas (N=6).  

 As colméias de abelha foram introduzidas na estufa em 14 de agosto de 2006, e 

retiradas em 12 de setembro, 09 de outubro e 10 de novembro, por ocasião dos 

tratamentos fitossanitários realizados e recolocadas 8 (oito) dias após a aplicação. 

A irrigação foi realizada por um sistema de gotejamento localizado, composto por 

mangueiras fixas e por gotejadores de acordo com os espaçamentos entre plantas (30 

cm).  

Os componentes de rendimento no morangueiro analisado foram os seguintes: 
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produtividade média total por planta (g), produção de frutos anormais e comerciáveis (g) e 

número total de frutos. Quanto às análises físico-químicas, foram avaliados sólidos 

solúveis totais (ºBrix); pH e análise de coloração externa dos frutos no sistema L a*b*, 

onde a cor vermelha é representada pela letra “a*”, sendo o maior valor indicativo de cor 

mais vermelha, ao passo que a letra “b*”, corresponde à cor amarela, a qual é usada 

como parâmetro para cálculo do valor correspondente na Tabela 2, segundo metodologia 

descrita por Carballo, et al., 2006. Os resultados das avaliações em cada experimento 

foram submetidos à análise de variância (teste F), e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de significância.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de variância apresentou diferenças significativas entre as cultivares nos 

dois experimentos, tanto na testemunha (ausência de abelhas), quanto no experimento 

com Apis mellifera. 

As cultivares não se mostraram diferentes quanto à massa total de frutos e massa 

de frutos comerciáveis, mas sim, quanto à massa de frutos anormais na ausência de um 

agente polinizador. Entretanto, houve diferenças entre as cultivares quando polinizadas 

pela abelha Apis  em todas as variáveis estudas (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Produção de frutos em quatro cultivares de morangueiro. Passo Fundo, 
UPF/FAMV.  2006. 

Experimento 1 (sem polinizadores) 
Produção de frutos 

 Total planta-1 

(g) 
Comerciáveis planta -1 

 (g) 
Anormais planta-1 

(g) 
Camarosa   907,5ns  847,2 ns 160,8 a 
Oso Grande 904,1 962,8   180,1 ab 
Diamante 899,2 845,9   236,9  b 
Aromas 880,6 824,6   240,5  b 
CV (%) 11,2 11,6 19,3 

Experimento 2 (com polinizadores Apis mellifera) 
Camarosa 1054,9 a 1004,3 a    123,0 b 
Oso Grande   748,2 c   711,0 c     76,3  a 
Diamante      948,7 ab     900,0 ab    185,7 c 
Aromas     839,1 bc      788,6 bc    143,9 b 
CV (%) 10,6 10,7 17,7 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem significativamente entre si pelo 
Teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
ns= não significativo 
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Tabela 2: Características físico-químicas em quatro cultivares de morangueiro. Passo 
Fundo, UPF/FAMV.2006. 

Experimento 1 (sem polinizadores) 
Sólidos 
solúveis 

totais (SST) 
Coloração externa  

(ºBrix) a* b* 

Relação 
a*/b* pH 

Camarosa 6,1 a    28,8 ns    21,6 ns    1,3 ns 3,5 b 
Oso Grande 4,7 b 30,0 21,9 1,3 3,9 a 
Diamante   5,2 ab 30,7 19,3 1,6 3,5 b 
Aromas   5,3 ab 31,2 17,9 1,7 3,6 b 
CV (%) 13,1 10,5 21,4 - 2,9 

Experimento 2 (com polinizadores Apis mellifera) 
Camarosa 3,5 b       33,7 b   24,4 ns  1,3 5,9 a 
Oso Grande 3,7 a  35,0 ab 29,8  1,1 4,7 b 
Diamante 3,5 b  37,5 ab 26,9  1,4 7,4 b 
Aromas 3,5 b       39,0 a 28,7  1,3 4,5 b 
CV (%) 10,0 8,1 18,5 - 1,8 
Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem significativamente entre si pelo 
Teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
ns= não significativo 
 

Já para os sólidos solúveis totais e pH, as cultivares apresentaram diferenças em 

ambos experimentos (Tabela 2). Segundo Malagodi-Braga & Kleinert (2000), o cultivo do 

morangueiro em ambiente protegido sofre prejuízos na polinização devido à ausência de 

insetos polinizadores, resultando em imperfeita fertilização do óvulo. 

 Os resultados dos dois experimentos mostraram que há maior produtividade e  

qualidade dos frutos comerciáveis no morangueiro, utilizando a espécie de abelha Apis 

mellifera em ambiente protegido, principalmente quando utiliza-se a cv.Camarosa. 
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