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Resumo 

O morango (Fragaria ananassa Duch.), é um dos frutos com maior procura e com 

maiores exigências por parte do consumidor. As suas características sensoriais únicas 

despertam interesse não só em fresco bem como processado. 

Para conseguir responder à procura deste pequeno fruto é necessário recorrer a novas 

cultivares, sistemas de produção e modalidades de nutrição, tentando assim alcançar 

os melhores resultados a nível de produtividade sem descuidar a parte sensorial. 

Assim surge o projeto Strawberry+ que visa testar novas abordagens de otimização de 

qualidade e produtividade do morango, otimizar rendimento e eficácia de operações de 

transformação e testar formas inovadoras de fruta para desenvolvimento de novos 

produtos. 

O presente estudo encontra-se incluso no projeto Strawberry+ com o objetivo de obter 

um preparado de morango, passível de incorporar em produtos lácteos, com o menor 

recurso a aditivos possível, avaliando também o perfil sensorial adequado ao morango. 

Os morangos utilizados são provenientes de duas cultivares, San Andreas e Portola, 

produzidas em dois sistemas de produção distintos, solo e semi-hidroponia, com recurso 

a três modalidades de nutrição, controlo, bioestimulante e cálcio. A estes foram 

realizadas análises físico-químicas (firmeza, cor, sólidos solúveis e pH) e 

microbiológicas (mesófilos totais, bolores e leveduras). 

A partir dos frutos produzidos nas condições mencionados, elaborou-se um preparado 

de morango específico para cada amostra, tendo sido estes aplicados em provas 

sensoriais. 

Na avaliação dos parâmetros físico-químicos, ao nível da firmeza e o do pH destaca-se 

a cultivar Portola. Relativamente ao ºBrix ambas as cultivares, em sistemas de produção 

e modalidades de nutrição diferentes apresentam resultados semelhantes. 

A nível sensorial, o painel demonstrou um maior consenso para os atributos da cultivar 

Portola, revelando uma maior capacidade de descriminação para a mesma. 

 

Palavras-chave: Fragaria ananassa Duch.; cultivares, sistemas de produção, 

modalidade de nutrição, preparado de morango; perfil sensorial 
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Abstract 

Strawberry (Fragaria ananassa Duch.) is one of the most demanded fruits by consumers. 

Its unique sensory features arouse interest not only fresh but also processed. 

In order to satisfy the consumer’s demand, it is necessary to resort to new cultivars, 

production systems and nutrition modalities, trying to reach better results in productivity 

without neglecting the sensory part. 

In that way, Project Strawberry+ appears focusing to test new ways for optimizing 

strawberry’s quality and productivity, increasing the efficiency of processing operations 

and test new ways of developing fruit to develop new products. 

The present study is included in Project Strawberry+ with the objective of obtaining a 

strawberry prepared, which can be incorporated in dairy products, with the minimal 

additions possible, evaluating in parallel the strawberry’s adequate sensory profile. 

The strawberries used come from two cultivars, San Andreas and Portola, produced in 

two different systems, soil and semi-hidroponics, with recourse to three nutrition 

modalities (control, bio stimulant and calcium). Were made physical-chemical analysis 

(firmness, color, solvable solids and pH) and microbiological (total mesophiles, molds 

and yeasts).  

From the produced fruit in the mentioned conditions, for each sample was made a 

specific strawberry prepared, being applied in sensory tests.  

At sensory level, the panel showed more consensus for the Portola’s cultivar features, 

revealing a greater capacity for discrimination with this. 

 

Key words: Fragaria ananassa Duch.; cultivars, production systems, nutrition modalities, 

strawberry prepared; sensory profile 

 

 

 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

v 
 

 

 

Índice 
Agradecimentos ............................................................................................................................. i 

Resumo ......................................................................................................................................... iii 

Abstract .........................................................................................................................................iv 

Índice de Figuras .......................................................................................................................... vii 

Índice de Tabelas ........................................................................................................................... ix 

Abreviaturas .................................................................................................................................. xi 

1. Introdução ............................................................................................................................. 1 

1.1. Enquadramento............................................................................................................. 1 

1.2. Objetivos ....................................................................................................................... 2 

1.3. Entidades de Acolhimento ............................................................................................ 3 

2. Caso de Estudo ...................................................................................................................... 4 

2.1. Projeto Strawberry+: Novas abordagens para impulsionar a qualidade do morango 

desde o campo até à indústria .................................................................................................. 4 

3. Enquadramento teórico ........................................................................................................ 4 

3.1. Morango ........................................................................................................................ 4 

3.2. Produção de morango ................................................................................................... 8 

 Produção mundial ................................................................................................. 8 

3.2.2. Produção em Portugal ......................................................................................... 11 

3.2.3. Comercialização do morango .............................................................................. 12 

3.3. Análise sensorial .......................................................................................................... 13 

3.3.1. Testes discriminativos ......................................................................................... 15 

3.3.2. Testes descritivos ................................................................................................ 16 

3.3.3. Testes afetivos ..................................................................................................... 17 

4. Material e métodos ............................................................................................................. 19 

4.1. Fase 1- Revisão sistemática da literatura relativa aos descritores sensoriais do 

morango .................................................................................................................................. 19 

4.2. Fase 2- Avaliação do impacto das características de produção na qualidade do 

morango fresco e dos seus preparados .................................................................................. 20 

4.2.1. Planeamento experimental (campo)......................................................................... 20 

4.2.2. Avaliação do morango em fresco ........................................................................ 20 

4.2.3. Elaboração dos preparados ....................................................................................... 23 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

vi 
 

 

 

4.2.3. Avaliação do perfil sensorial dos preparados de morango ................................. 25 

4.3. Análise estatística ........................................................................................................ 29 

5. Resultados e discussão ........................................................................................................ 30 

5.1. Fase 1- Revisão sistemática da literatura relativa aos descritores sensoriais do 

morango .................................................................................................................................. 30 

5.2. Fase 2........................................................................................................................... 32 

5.2.1. Avaliação do morango em fresco ........................................................................ 32 

6. Conclusão ............................................................................................................................ 49 

7. Referências bibliográficas ................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

  



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

vii 
 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1- Área de morango cultivada no mundo. Fonte: ("FAO," 2018) ............................ 8 

Figura 2- Produção de morango no mundo. Fonte: ("FAO," 2018) .................................... 9 

Figura 3- Produção média de morango distribuida por regiões, entre 1996 e 2016. 

Fonte: ("FAO," 2018).................................................................................................................. 9 

Figura 4- Área cultivada de morango em Portugal. Fonte: ("FAO," 2018; "INE," 2018) 11 

Figura 5- Produção de morango em Portugal. Fonte: ("FAO," 2018; "INE," 2018) ....... 12 

Figura 6-Importações e exportações de morango em Portugal de 2012 a 2017. Fonte: 

(INE,2018). ................................................................................................................................ 12 

Figura 7-Esquema do conceito atual de análise sensorial. Fonte: (Esteves, 2014) ...... 14 

Figura 8-Boletim de prova utilizada na análise sensorial ................................................... 25 

Figura 9-Apresentação das condições de prova ................................................................. 26 

Figura 10-Apresentação das amostras na visão do provador antes de iniciar a prova 27 

Figura 11- Ilustração da ficha de prova com medições de respostas .............................. 29 

Figura 12-Rodas sensoriais para a avaliação de morango fresco (em cima) e de 

preparados de morango (em baixo). ..................................................................................... 31 

Figura 13-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na firmeza de San 

Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam 

média das réplicas +/ desvio padrão. .................................................................................... 32 

Figura 14-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada L* do 

parâmetro cor, de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os 

valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ............................................... 34 

Figura 15-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada a* do 

parâmetro cor, de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os 

valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ............................................... 35 

Figura 16-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada h* do 

parâmetro cor, de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os 

valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ............................................... 37 

Figura 17--Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no teor de Sólidos 

solúveis, expresso em ºBrix de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-

hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ......... 38 

Figura 18- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no pH de San Andreas 

e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das 

réplicas +/ desvio padrão ........................................................................................................ 39 

Figura 19- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC 

de mesófilos presentes em San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e 

solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ................................ 40 

Figura 20- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC 

de bolores presentes em San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e 

solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ................................ 42 

Figura 21- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC 

de leveduras presentes em San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e 

solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ................................ 43 

Figura 22-Mapas de avaliação do consenso do painel para a cultivar Portola .............. 44 

Figura 23-Mapas de avaliação do consenso do painel para a cultivar San Andreas .... 45 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

viii 
 

 

 

Figura 24 Mapa percetual (biplot) obtido pela projeção via Análise de Procrusto 

Generalizada, dos componentes fatoriais de caracterização dos preparados de 

morango Portola e dos dois preparados de referência: Pole 1 – San Andreas 

(comercial) e Pole 2 – Rociera. .............................................................................................. 46 

Figura 25- Mapa percetual (biplot) obtido pela projeção via Análise de Procrusto 

Generalizada, dos componentes fatoriais de caracterização dos preparados de 

morango San Adreas e dos dois preparados de referência: Pole 1 – San Andreas 

(comercial) e Pole 2 – Rociera. .............................................................................................. 47 

 

 

  



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

ix 
 

 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1. Critérios de seleção de cultivares. Fonte: (Almeida, 2006)................................ 6 

Tabela 2- Top 10 produtores mundais de morango, 1996 a 2016. Fonte: ("FAO," 2018)

 ..................................................................................................................................................... 10 

Tabela 3-Exemplos de testes de diferença global e de diferença de atributos .............. 16 

Tabela 4- Formulação base do preparado de morango (por 100g) ................................. 24 

Tabela 5-Tabela com atributos e definições concretas aplicadas ao painel ................... 27 

Tabela 6- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na firmeza de San 

Andreas e Portola, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam 

média das réplicas +/- desvio padrão, letra diferentes indicam difereças 

estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de 

Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição. .................... 33 

Tabela 7 - Efeito da cultivar San Andreas e Portola, na coordenada L* produzidas em 

semi-hidroponia e solo, com três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e 

cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, letra diferentes 

indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com 

correção de Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição.

 ................................................................................................................................................... 345 

Tabela 8- Efeito da cultivar San Andreas e Portola, na coordena a* produzidas em 

semi-hidroponia e solo, com três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e 

cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, letra diferentes 

indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com 

correção de Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição.

 ................................................................................................................................................. 3637 

Tabela 9- Efeito do sistema de produção, solo e semi-hidroponia com as cultivares 

San Andreas e Portola, , com três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e 

cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, letra diferentes 

indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com 

correção de Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição.

 ................................................................................................................................................... 378 

Tabela 10- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no teor de Sólidos 

solúveis, expresso em ºBrix de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-

hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão ......... 38 

Tabela 11- Efeito do sistema de produção, solo e semi-hidroponia  e das cultivares  

San Andreas e Portola, , com três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e 

cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, letra diferentes 

indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com 

correção de Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição.

 ................................................................................................................................................... 390 

Tabela 12- Efeito das cultivares San Andreas e Portola e sistema de produção, solo e 

semi-hidroponia com três modalidades de nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio). 

Os valores representam média das réplicas +/-desvio .................................................... 401 

Tabela 13- Efeito das cultivares San Andreas e Portola produzidas nos sistema de 

produção, solo e semi-hidroponia com três modalidades de nutrição( controlo, 

bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio ......... 423 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

x 
 

 

 

Tabela 14-Efeito das cultivares San Andreas e Portola e sistema de produção, solo e 

semi-hidroponia com três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). 

Os valores representam média das réplicas +/-desvio .................................................... 434 

 

  



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

xi 
 

 

 

Abreviaturas 

FCUP- Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

UCP- Universidade Católica do Porto. 

BPW- Buffered Peptone Water 

PCA- Plate Count Agar 

DRBC- Dichoran Rose Bengal Agar 

 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

1 
 

 

 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Ao longo dos últimos anos verificou-se um aumento no interesse por parte do atual 

consumidor por dietas ricas em frutas e legumes. Associado a esse interesse observou-

se um consequente consumo do morango (Fragaria ananassa Duch.), tendo este fruto 

em foco efeitos benéficos para a saúde (Aaby & Remberg, 2015). Para além disso, o 

morango é um fruto dotado de atributos sensoriais característicos e apelativos 

(Roussos, Denaxa, & Damvakaris, 2009). 

Para acompanhar o crescimento do mercado e satisfazer as exigências do mesmo é 

necessário melhorar e desenvolver os métodos de produção atuais (Roussos et al., 

2009). Sendo assim, é essencial testar e avaliar o comportamento do morangueiro e 

posteriormente a qualidade do morango quando este é produzido em diferentes 

sistemas de produção. Por exemplo, hidroponia e solo, com diferentes tratamentos e 

também testar diferentes cultivares, podendo assim avaliar quais as melhores condições 

de produção para obter um morango premium que corresponda as presentes 

necessidades do mercado em fresco mas também processado, não descuidando a 

necessidade de ter uma elevada produtivadade de forma a corresponder 

simultaneamente as necessidades da indústria (Cecatto et al., 2013). 

Até ao momento, já foram desenvolvidos alguns estudos com objetivo de corresponder 

as crescentes necessidades, sendo que esses assentam essencialmente no 

experimento e comparação de cultivares selecionadas, no desenvolvimento de novas 

cultivares, na avaliação dos sistemas de produção utilizados e nas operações aplicadas, 

avaliando posteriormente o impacto das mesmas na produtividade do morangueiro e na 

qualidade dos frutos obtidos. Alguns produtores e investigadores afirmam que o sistema 

de produção são fatores determinantes na qualidade pós-colheita, incluindo assim a 

firmeza do fruto, o tempo de armezamento, o teor de compostos fenólicos e a 

suscetibilidade do mesmo a fungos. Também verificaram que o genótipo em conjunto 

com as práticas culturais aumentam os conteudos de polifenólicos dos morangos 

selecionados (Fan et al., 2011). 

Atualmente, os atributos sensoriais são bastante relevantes aquando da escolha do 

morango, como tal é de extrema importância que atributos como o calibre, a tonalidade, 

a firmeza, a doçura e o sabor característico do morango correspondam às exigências 

do consumidor (Gunness, Kravchuk, Nottingham, D’Arcy, & Gidley, 2009). Sendo um 
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fruto tão apreciado em fresco, também é dos mais apreciados em produtos 

processados, sendo utilizado em compotas, sumos, iogurtes e gelados (Fan et al., 

2011). Dado isto, para além de ser necessário uma produção que corresponda às 

necessidades em fresco,  não descuidando a quantidade necessária a produzir para 

obter produtos processados. 

Não só os atributos sensoriais aliciam para o consumo do presente fruto, os 

componentes nutricionais também são de extrema importância. É de notar que o 

morango é essencialmente uma fonte rica de vitamina C, o que atualmente é um dos 

pontos para promover o seu consumo, dado que atualmente o consumidor é exigente e 

restrito quanto à sua alimentação (Liu, Zheng, Sheng, Liu, & Zheng, 2018). 

Com a crescente necessidade de responder à produção por este fruto e tambèm às 

exigências do consumidor surge assim o projeto Strawberry + que visa testar novas 

abordagens de otimização de qualidade e produtividade do morango, otimizar 

rendimento e eficácia de operações de transformação e testar formas inovadoras de 

fruta para desenvolvimento de novos produtos. 

1.2. Objetivos 

O presente estudo detém como objetivo geral a identificação das condições de produção 

de morango, com cultivares selecionados, de forma a maximizar as características 

sensoriais do fruto em questão. Para realizar esta identificação é necessário recorrer a 

uma avaliação sensorial, físico-químico e microbiológico na qualidade dos frutos, 

resultante dos sistemas de produção utilizados nomeadamente, solo e semi-hidroponia, 

mas também o impacto resultante das operações, neste caso fertilização e aplicação de 

bioestimulante. 

Associado ao objetivo geral, resulta o objetivo específico que assenta em obter um 

preparado de morango, passível de incorporar em produtos lácteos, com o menor 

recurso a aditivos possível e que, simultaneamente a sua preparação represente o 

menor impacte ambiental praticável. Sendo que para ser concebível um baixo uso de 

aditivos, alguns atributos sensoriais do morango como o sabor característico, a doçura, 

a cor, o aroma e (no caso dos pedaços) a firmeza do mesmo, têm de estar bastante 

evidentes. Paralelamente também se avalia o perfil sensorial adequado ao morango. 
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1.3. Entidades de Acolhimento 

O presente estudo foi desenvolvido em parceria com o projeto Strawberry+, onde são 

intervenientes no projeto a Frulact S.A. como promotora, a FCUP como coordenação 

científica e a UCP. 

De forma a obter conhecimento relacionado com a análise sensorial, realizou-se um 

estágio curricular com duração de 4 meses, na empresa SenseTest - Sociedade de 

Estudos de Análise Sensorial a Produtos Alimentares. A SenseTest iniciou funções em 

2007, estando atualmente sediada em Vila Nova de Gaia. Para além de realizar análises 

sensoriais a produtos alimentares, também analisa produtos alimentares para animais 

de estimação, produtos de limpeza, produtos de higiene e equipamentos 

eletrodomésticos. Neste momento, é uma empresa em ascensão respondendo às 

necessidades de análise de várias entidades. Após a fase de aprendizagem, a análise 

sensorial realizada decorreu nos laboratórios da SenseTest, recorrendo assim às 

instalações especializadas e ao painel de provadores com experiência. 

De forma a complementar o estudo, também se realizaram algumas atividades de 

campo. Estas atividades decorreram na estufa, localizada no Campus de Vairão 

(FCUP), onde se realizou a colheita dos frutos que posteriormente foram utilizados nos 

preparados a analisar e avaliar.  

Em simultâneo com as atividades de campo, foram realizadas análises pontuais na 

Frulact S.A., de forma a obter resultados na vertente físico-química e microbiológica do 

estudo. A Frulact é uma empresa familiar fundada em 1987, especializada em 

preparados de fruta. Encontra-se sediada na Maia, e possui fábricas em França, 

Marrocos, Argélia e Tunísia, alcançando assim os mercados da Europa, Norte de África 

e Médio-Oriente. A empresa mencionada cedeu os equipamentos necessários para a 

análise do produto em fresco, bem como foi peça fundamental para a produção do 

preparado de morango, visto que este foi formulado e produzido nos laboratórios da 

mesma. 
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2. Caso de Estudo 

2.1. Projeto Strawberry+: Novas abordagens para 

impulsionar a qualidade do morango desde o campo 

até à indústria 

O projeto “Strawberry+: Novas abordagens para impulsionar a qualidade do morango, 

desde o campo até à indústria” surgir com o objetivo de aumentar a aptidão do morango 

para transformação tecnológica. Este objetivo visa aumentar a aptidão no que toca à 

firmeza, teor de sólidos solúveis, cor, carga microbiana e resíduos químicos. 

Pretende-se, portanto, testar novas abordagens de otimização de qualidade e 

produtividade do fruto (foco fertilização e aplicação dos reguladores de crescimento), 

comparar analiticamente o sistema de produção hidropónico vs solo na produtividade, 

qualidade intrínseca e sensorial, incidência de doenças e carga microbiológica, otimizar 

rendimento e eficácia de operações de transformação (corte e desinfeção) e testar 

formas inovadoras de fruta para desenvolvimento de novos produtos. 

Assim de modo a ir de encontro aos objetivos do estudo foi transplantado numa estufa 

experimental quatro cultivares de morango submetidas aos dois sistemas de produção 

(solo vs semi-hidroponia). Estas variedades, nos dois tipos de sistema de produção 

foram sujeitas à aplicação de diferentes doses, concentrações e modo de aplicação de 

bioestimulantes à base de extratos de algas. 

Ao longo do ensaio foram analisados diferentes parâmetros de forma a avaliar a 

produtividade por planta, número de frutos, tamanho médio de frutos, aspetos físico-

químicos (cor, firmeza, acidez e grau Brix), qualidade nutricional e sensorial, incidência 

de doenças e carga microbiológica. 

3. Enquadramento teórico 

3.1. Morango 

O morango, Fragaria ananassa Duch., é um fruto conhecido desde a antiguidade, porém 

só começou a ser cultivado no século XIV, em França, utilizando a espécie 

Fragaria.vesca. Para além de ser uma planta popular nos jardins da Europa para cultivo 

e autoconsumo, no século XVI, era também cultivada para posterior comercialização. 

Nesta altura principalmente em Inglaterra, Alemanha e Rússia, iniciou-se também a 
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produção da espécie Fragaria.moschata para consumo e a espécie Fragaria.viridis foi 

cultivada como planta ornamental (Darrow, 1966; Hancock, 1999). 

Na Europa, no século XVII a espécie de morango mais cultivada era a Fragaria.vesca, 

contudo foi parcialmente substituída pela Fragaria.virginiana. Vinda dos EUA e do 

Canadá, esta última espécie entrou na Europa no século XVI. Há mais de 1000 anos, a 

espécie Fragaria.chiloensis foi domesticada no Chile, América do Sul, tendo sido 

posteriormente alvo de várias introduções na Europa durante o século XVIII e XIX. É de 

notar que as primeiras plantas introduzidas, no século XVIII por serem andro-estéreis 

não frutificavam. Apenas no século XVIII, na Bretanha, foi descoberta a possibilidade de 

fazer a espécie F.chiloensis frutificar, sendo para isso necessário recorrer ao auxílio de 

espécies polinizadoras. Mais tarde, da hibridação natural resultante da F.chiloensis e 

F.virginiana, surgiram plantas que apresentavam características morfológicas distintas, 

tendo sido estas reconhecidas como tal no ano 1766 por Antoine Nicholas Duchesne, 

botânico francês que as batizou-as como Fragaria. x ananassa (Darrow, 1966; Hancock, 

1999). 

Através da classificação botânica do morango, verifica-se que este pertence à família 

Rosaceae, estando inserido na subfamília Rosoidae, género Fragaria e espécie 

Fragaria x ananassa Duch (Fagherazzi, 2013). Nos dias de hoje a espécie mais 

cultivada é o hibrido Fragaria x ananassa Duch, as espécies F.vesca, F.moschata, 

F.chilonesis e F.virginiana em tempo também eram foco de cultivo, contudo hoje em dia 

é bastante limitado ( Darrow, 1966; Hancock, 1999). 

Morfologicamente, o morango é uma planta perene, sendo também considerada por 

alguns autores como herbácea (Fagherazzi, 2013). O sistema radicular do morangueiro 

devido à propagação vegetativa, apresenta características fasciculadas aliadas a uma 

grande quantidade de raízes primárias muito ramificadas, que se localizam 

sensivelmente nos 25 cm superficiais do solo. As raízes do morangueiro desempenham 

várias funções importantes, desde a absorção de água e nutrientes ao armazenamento 

de reservas (Almeida, 2006; Fagherazzi, 2013). 

Esta planta possui dois tipos de caule, nomeadamente: 

• Caule curto aéreo (coroa)- Este caule forma o eixo da planta, de entrenós curtos, 

onde consequentemente se inserem as folhas em forma de roseta. (Fagherazzi, 

2013; Hancock et al., 2008) 
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• Estolhos- São caules especializados, apresentam dois entrenós longos, sendo 

que é no segundo que surgem novas plantas ( Hancock et al., 2008; Fagherazzi, 

2013). 

Relativamente às folhas, estas são trifoliadas, apresentam um pecíolo longo e são 

estípulas na base. As flores do morangueiro agrupam-se em cimeira bíparas, 

apresentando uma sucessão composta por uma flor primária, duas flores secundárias, 

quatro flores terciárias e oito flores quaternárias. Estas são hermafroditas apresentando 

uma corola de cor branca (Nitsch, 1950). 

O verdadeiro fruto botânico originado são os aquénios, que se encontram inserido no 

recetáculo carnudo que constituí o pseudofruto, o morango, sendo este classificado 

como um fruto múltiplo de aquénios (Nitsch, 1950)(Almeida, 2006) 

Dado que atualmente existe uma grande quantidade de cultivares de morango e a 

constante aparição de novas, torna-se necessário classificá-las. Para efetuar a 

classificação das cultivares do morango é importante ir de encontro aos critérios 

apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Critérios de seleção de cultivares. Fonte: (Almeida, 2006) 

Fotoperíodo Cultivares de dias longos, dias curtos ou dias neutros 

Precocidade Precoce, semiprecoce e tardias 

Aptidão para o sistema cultural Semiforçagem, cultura sem solo e ar livre 

Aptidão para a indústria Firmeza, sabor, aroma, cor, entre outros 

Características qualitativas do fruto Cor, calibre, sabor e aroma, resistência ao manuseamento pós-colheita 

 

No presente estudo recorreu-se a duas cultivares em específico, San Andreas e Portola. 

Ambas originadas na Universidade da Califórnia Davis, são munidas de um bom perfil 

de resistência a doenças(UC Davis Office of Research). 

A cultivar San Andreas apresenta como características próprias uma fácil adaptação ao 

sistema de semi-hidroponia (sistema utilizado no estudo) e boa adaptação a variados 

climas. É indiferente ao fotoperíodo, como tal não se cinge a apenas uma das categorias 

mencionadas. Esta cultivar apresenta um bom desenvolvimento radicular, uma 

produção estável ao longo de todo o seu ciclo produtivo, e consequentemente uma boa 

produtividade, tornando possível manter o morangueiro em produção durante um 

período de cerca de dois anos. Por fim, os seus frutos são característicos por 
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apresentarem tonalidade vermelha, um elevado calibre e uma forma alongada. (UC 

Davis Office of Research) 

À semelhança de San Andreas, Portola também é uma cultivar indiferente ao 

fotoperíodo. Esta tem como características morangueiros vigorosos munidos de um alto 

rendimento. O fruto da presente cultivar têm uma tonalidade vermelha, contudo esta é 

ligeiramente mais clara que o considerado normal e também mais brilhante. No que toca 

ao calibre do fruto, é elevado e apresenta uma forma cónica. Durante toda a época de 

frutificação com esta cultivar é possível obter frutos com um sabor de excelência e 

uniforme (UC Davis Office of Research). 
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3.2. Produção de morango  

Como mencionado anteriormente o morango é um fruto bastante apreciado e 

consumido, como tal este é produzido em todo o mundo, havendo países que se 

destacam em relação à área e quantidade produzida.  

 Produção mundial 

A nível mundial, nos últimos 20 anos (entre 1996 e 2016), a área cultivada e a produção 

de morango têm aumentado significativamente. No ano de 2016, a área cultivada deste 

pequeno fruto atingiu 400 mil ha, originando consequentemente uma produção de 9 

milhões de toneladas, como é possível observar através da Figura 1 e 2. 

 

Figura 1- Área de morango cultivada no mundo. Fonte: ("FAO," 2018) 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

9 
 

 

 

 

Figura 2- Produção de morango no mundo. Fonte: ("FAO," 2018) 

A produção de morango não se cinge apenas a uma localização específica no globo, 

como tal é de notar que é possível produzi-lo em praticamente todas as regiões do 

mundo. Através da Figura 3, destaca-se a Ásia com a maior produção da cultura 

(45,40%) sendo esta seguida pela América (24,80%) e pela Europa (24,20%). A 

produção em África e na Oceânia é insignificante, podendo isto dever-se a vários 

fatores, desde culturais a edafo-climáticos. 

 

Figura 3- Produção média de morango distribuida por regiões, entre 1996 e 2016. Fonte: ("FAO," 2018) 

Após analisar a Figura 3 e a Tabela 2, é possível concluir que estas estão diretamente 

relacionados, visto que o maior produtor mundial, a China, está inserida na região com 
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maior expressão na produção de morango, a Ásia. Sendo seguida pelos Estados Unidos 

da América e Espanha, inseridos respetivamente na América e na Europa. 

Tabela 2- Top 10 produtores mundais de morango, 1996 a 2016. Fonte: ("FAO," 2018) 

Países Quantidade média (ton/ano) 

China 1982178 

Estados Unidos da América 1082888 

Espanha 304362 

Turquia 231992 

México 223920 

República da Coreia 192858 

Japão 187467 

Federação Russa 180092 

Polónia 178496 

Egito 170736 
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3.2.2. Produção em Portugal 

A área de cultivo em Portugal tem decrescido desde sensivelmente 2004, como se 

verifica na Figura 4. O seu valor máximo foi de cerca de 2400 hectares, entre 2001 e 

2003, porém em 2016 era de apenas 260 hectares. 

 

Figura 4- Área cultivada de morango em Portugal. Fonte: ("FAO," 2018; "INE," 2018) 

É de notar que a partir de 2008, mesmo com uma área cultivada cada vez menor, 

verificou-se que a produção de morango em Portugal aumentou, como se observa na 

Figura 5. Esta situação deve-se à evolução dos sistemas de produção, isto é, por 

exemplo com um sistema de semi-hidroponia é possível ter uma elevada densidade de 

plantas com uma menor área cultivada. Isto faz com que Portugal não possua uma área 

cultivada significativa, no entanto existe uma produtividade elevada. 
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Figura 5- Produção de morango em Portugal. Fonte: ("FAO," 2018; "INE," 2018) 

Através da Figura 5 é possível observar que o pico de produção do morango em Portugal 

foi em 2014, com cerca de 14811 toneladas. Entre 2014 e 2016 salienta-se um 

decréscimo acentuado, tendo sido produzido 9659 e 8495 toneladas, respetivamente. 

3.2.3. Comercialização do morango 

Portugal é um país autoinsuficiente na produção de morango como tal é necessário 

recorrer à importação deste pequeno fruto., Apesar de ser um país com condições 

edafo-climáticas favoráveis à produção, não consegue corresponder à procura. 

 

Figura 6-Importações e exportações de morango em Portugal de 2012 a 2017. Fonte: (INE,2018). 
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Devido ao elevado número de importação de morango e baixo número de exportação 

ao longo do período de 2012 a 2016 (Figura 6), verifica-se que Portugal tem uma 

balança comercial negativa. Podemos verificar que as importações rondam as 

dezassete toneladas enquanto que as exportações rondam as cinco toneladas, 

representando cerca de um terço das importações exercidas. 

3.3. Análise sensorial 

Desde a antiguidade que se recorre à análise sensorial, é de notar que o primeiro 

documento que a menciona, remete para o ano 300 a.C, na Grécia, e relata um trato 

sobre aromas (PANGBORN, 1964). 

Contudo, foi durante a época da Segunda Guerra Mundial que esta ciência ganhou 

expressão. Durante a Guerra era necessário avaliar a qualidade dos produtos que eram 

entregues como alimento aos soldados. O objetivo de testar a qualidade, era que 

posteriormente, aquando da alimentação, os soldados não rejeitassem a comida. Foi 

nessa altura, que se achou essencial e bastante útil estudar esta ciência em conjunto 

com outras, nomeadamente a psicologia e estatística, visto que funcionavam bem em 

simultâneo, estas justificavam algumas situações quando analisadas (Faria & 

Yotsuyanagi, 2002). 

Atualmente, a análise sensorial é utilizada e aplicada na indústria como mecanismo de 

obtenção de respostas, possibilitando a compreensão e medição das respostas do 

Homem sobre os alimentos e as sensações que estes provocam. Torna-se assim um 

auxiliar importante visto que analisa os alimentos e as sensações com menor efeito de 

divergência associado à identidade de marca e outros fatores influentes.  

Inicialmente, foi definida como “o método científico usado para evocar, medir, analisar 

e interpretar as reacções às características dos produtos como são percebidos através 

dos sentidos da visão, olfato, paladar, tato e audição” (Stone & Sidel, 2004). Sendo 

assim, é possível afirmar que a análise sensorial é uma ciência que recorre ao Homem, 

utilizando-o como instrumento para ser possível medir a intensidade dos atributos 

presentes nos alimentos. Baseia-se num processo complexo que visa adquirir, 

interpretar, selecionar e organizar a informação sensorial captada através de um 

estímulo, avaliando as características organoléticas dos alimentos através das 

perceções identificadas pelos sentidos humanos (Lawless & Heymann, 2010). É de 

extrema importância estudar a fisiologia e a reação aos estímulos de modo a investigar 

e aprofundar a análise sensorial.  
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O sistema sensorial do Homem recebe estímulos que podem ser odores, sabores, 

toques, visuais e auditivos. Os recetores dos estímulos anteriormente mencionados são 

os sentidos: as narinas, a língua, a pele, os olhos e os ouvidos. 

Segundo (Martens, 1999) a análise sensorial é uma técnica interdisciplinar, intemporal 

e direcionada para a resolução dos “problemas” do mundo atual (Figura 7). 

  

 

Figura 7-Esquema do conceito atual de análise sensorial. Fonte: (Esteves, 2014) 

É recorrente utilizar a análise sensorial nos produtos alimentares pois estes por si só 

criam estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis. Estes provocam no 

consumidor/provador a exaltação dos recetores dos sentidos. Para ser possível 

descodificar os vários estímulos de forma independente, com reconhecimento da 

sensação e simultânea interpretação, é necessário recorrer a um treino. 

É de salientar, que no atual conceito de análise sensorial, as características físicas e 

químicas do alimento estão diretamente relacionadas com as sensações provocadas no 

Homem, mas também com os resultados das medidas instrumentais. Por outro lado, o 

Homem também está interligado com o resultado da análise sensorial, estando este por 

sua vez relacionado com os resultados de medidas instrumentais. Sendo assim, é 

possível verificar que o conceito atual apresenta um comportamento semelhante a um 

ciclo fechado em que todos os fatores direta ou indiretamente estão relacionados entre 

si. 

Neste momento, um dos pontos cruciais da análise sensorial é obter respostas por parte 

de um painel de provadores relativo a um produto, principalmente quando o 

desenvolvimento do mesmo se encontra a decorrer, pois os objetivos desse 

desenvolvimento passam por satisfazer as necessidades e exigências do consumidor. 
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Segundo Lawless, para cumprir os objetivos anteriormente mencionados é necessário 

recorrer a testes sensoriais, estes podem dividir-se em: 

• Testes discriminatórios- Visam determinar a existência de diferenças 

sensoriais entre pelo menos duas amostras; 

• Testes descritivos- Visam identificar a natureza ou a amplitude da diferença 

sensorial existente entre amostras; 

• Testes afetivos- Geram dados referentes à aceitabilidade e à preferência de 

uma amostra. Estes testes não requerem um painel de provadores treinados. 

3.3.1. Testes discriminativos 

Segundo Kemp os testes discriminatórios são os mais comuns, sendo simples e rápidos, 

tendo uma análise estatística que segue uma distribuição binominal que aponta o 

número mínimo de respostas corretas necessárias para atingir uma determinada 

significância estatística em função do número de provadores (Kemp, Hollowood, & Hort, 

2011). 

Normalmente, recorre-se a estes testes para indicar de uma forma especifica se ocorreu 

alguma alteração num produto, no que toca à formulação ou até mesmo ao seu 

armazenamento que possa afetar a qualidade final do mesmo (Hernández, 2000) 

(Kemp, Hollowood, & Hort, 2011) 

Dentro dos testes discriminatórios existem dois grupos distintos, os testes de diferença 

global que explicitam se existe ou não alguma diferença entre amostra e os testes de 

diferença de atributos que medem uma diferença de um atributo específico entre 

amostras (Meilgaard, Carr, & Ciille, 1999). Os testes mais utilizados nos dois grupos são 

apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3-Exemplos de testes de diferença global e de diferença de atributos 

Testes de diferença global 

Triangulares 

Duo-trio 

“A” ou “Não A” 

Testes de diferença de atributos 

Comparação por pares  

Ordenação 

 

3.3.2. Testes descritivos 

Os testes descritivos são aplicados com o objetivo de identificar e descrever os atributos 

sensoriais detetados numa dada amostra. Aliado a isto está também a identificação da 

diferença sensorial e a importância da mesma (Hernández, 2005) (Lawless & Heymann, 

2010). Através das provas descritivas é possível compreender quais as alterações 

necessárias a realizar em formulações de produtos de forma a que estes sejam 

aceitáveis para o consumidor (Hernández, 2005). 

Normalmente, para realizar a prova, é necessário recorrer a um painel constituído no 

mínimo por 10 provadores. Os provadores são sujeitos a um treino de forma a que 

estejam familiarizados com os atributos sensoriais em questão e os seus respetivos 

limites. É necessário também elaborar uma ficha de prova adequada ao estudo e 

posterior tratamento de dados em individual e coletivo (Lawless & Heymann, 2010) 

(Kemp, Hollowood, & Hort, 2011) (Stone, 2012). 

Dentro dos testes descritivos, é possível classificá-los em dois grupos, testes de 

classificação de características e análise descritiva.  

Os testes de classificação de características possibilitam a avaliação dos atributos de 

um alimento, tornando assim possível descrevê-lo, conhecê-lo e quantificá-lo, obtendo 

também uma avaliação da sua aceitação por parte do provador. (Hernández, 

2005).Estes testes, ainda se dividem em Escalas Categorizadas e escalas 
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Proporcionais (Hernández, 2005).As escalas categorizadas consistem em apresentar 

ao provador, amostras codificadas, podendo ser em simultâneo ou de uma forma 

sequencial, são fornecidas escalas, estruturas ou não, para a avaliação das amostras. 

(Hernández, 2005)(Esteves, 2008). Com a aplicação desta prova é possível analisar e 

avaliar alguns atributos específicos como a cor, a intensidade dos sabores, e a textura. 

(Hernández, 2005). No caso da aplicação das escalas proporcionais, estas consistem 

em fornecer aos provadores duas ou mais amostras, codificadas, sendo que estás são 

compostas por uma amostra de referência e as restantes são à sua semelhança, mas 

com concentrações diferentes. A prova deve ter início com a amostra de referência, 

sendo está classificada, de seguida, as posteriores amostras após a prova devem ser 

avaliadas tendo em conta a amostra de referência, podendo ter uma classificação 

inferior ou superior (Hernández, 2005). 

A análise descritiva fornece diversas metodologias, sendo de salientar a Análise 

Descritiva Quantitativa. Esta metodologia surgiu na década de 70 e foi conseguida 

através das bases da avaliação de perfis de sabor e de textura anteriormente utilizadas 

(Lawless & Heymann, 2010).Através desta metodologia, é a avaliação de todos os 

atributos sensoriais alimentares, consistindo em analisar de forma individual as 

respostas de cada provador e trata-las estatisticamente (Lawless & Heymann, 2010). 

Esta análise é bastante versátil pois através da sua aplicação é possível caracterizar 

uma grande variedade de produtos alimentares, auxiliar no desenvolvimento de novos 

produtos e no melhoramento de formulações, como também ainda possibilita avaliar a 

aceitação por parte do consumidor (Lawless & Heymann, 2010). 

3.3.3. Testes afetivos 

Recorre-se a provas afetivas quando é necessário definir o nível de aceitação e/ou 

preferência de um produto, tendo por base as escolhas do consumidor. É essencial que 

todos os provadores que realizam a prova gostem e sejam consumidores dos produtos, 

como também devem demonstrar a capacidade de expressão perante os vários níveis 

de aceitação (Sensory Society, 2016). Normalmente estes testes são requeridos por 

empresas que estejam a alterar um produto, a melhorá-lo ou a desenvolver um produto 

inovador, pretendendo assim avaliar o potencial de mercado (Meilgaard, Carr, & Civille, 

1999). 
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Dentro das provas afetivas distinguem-se dois tipos, testes de preferência e de 

aceitabilidade. Aplica-se o teste de preferência quando se pretende avaliar a preferência 

de um produto, como tal é requerido ao provador que opte por uma amostra em 

detrimento de outra ou outras amostras (Kemp, Hollowood, & Hort, 2011). No caso dos 

testes de aceitabilidade, o provador classifica a amostra através de uma escala 

hedónica, sendo que este ao preencher a mesma está a fornecer informações sobre a 

sua aceitação perante a amostra (Kemp, Hollowood, & Hort, 2011). 

Para a aplicação dos testes afetivos, normalmente recorre-se a um painel de 150 

provadores, sendo que as várias amostras são diferentes versões do mesmo produto 

(Lawless & Heymann, 2010). 
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4. Material e métodos 

4.1. Fase 1- Revisão sistemática da literatura relativa aos 

descritores sensoriais do morango 

Numa fase inicial a revisão sistemática consistiu na pequisa de artigos científicos de 

análise sensorial de morango em fresco e morango processado, com o objetivo de 

recolher os atributos sensoriais avaliados. A pesquisa foi realizada através dos motores 

de busca: Science Direct, Web of Science e Scopus. Esta fase decorreu entre dezembro 

e fevereiro, com o foco nas palavras-chave “strawberry”, “sensory analysis”, 

“organopletic analysis”, “fresh strawberrys” e “processed strawberrys”. Estas palavras-

chave levaram à consulta de cerca de quarenta resumos. Para validar cada artigo, é 

necessário que este aborde a análise sensorial do morango (fresco ou processado) e 

descreva os atributos sensoriais em análise no estudo em causa.  

Dos artigos identificados, quinze foram excluídos por não conterem informação 

relevante para a construção da base de sistematização de atributos do morango a 

aplicar neste estudo. A base de sistematização de atributos continha informações tais 

como: título do artigo, tipo de publicação, cultivares estudadas, metodologia aplicada, 

tipo de painel utilizado, forma de apresentação, tipologia e sub-tipologia do atributo, 

definição do atributo, escala aplicada no estudo, posição do atributo na escala, valor-p 

e os referenciais mínimos, médios e máximos. Esta base de dados originou uma roda 

sensorial a aplicar na elaboração da ficha de prova a apresentar ao painel com 

experiência onde o estudo foi aplicado. 

A limitação da matéria-prima, fez com que o estudo fosse adaptado para preparados de 

morango, tendo-se repetido o processo de pesquisa. Neste foi aplicado o mesmo 

processo de pesquisa bibliográfica, enfocando em smothies e purés de morango.  
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4.2. Fase 2- Avaliação do impacto das características de 

produção na qualidade do morango fresco e dos 

seus preparados 

4.2.1. Planeamento experimental (campo) 

Relativamente ao ensaio no campo, este decorreu no Campus Agrário de Vairão, na 

estufa reservada para o projeto Strawberry +. A estufa em questão apresentava uma 

área de 360 m2. 

As cultivares em estudo foram transplantadas com 42 dias de diferença: San Andreas 

foi transplantada a 31 de outubro e Portola a 12 de dezembro. Ambas as cultivares foram 

instaladas com uma densidade de oito plantas/metro linear, seguindo um delineamento 

casualizado de dois fatores: sistemas de produção (solo e semi-hidroponia) e cultivar, e 

três modalidades nutritivas, cada uma com seis repetições. 

No caso do sistema de semi-hidroponia, o substrato utilizado foi constituído por três 

componentes com percentagens distintas, mais especificamente 10% de turfa, 40% de 

fibra de côco e 50% de casca de pinheiro compostada. O substrato foi acondicionado 

em sacos num suporte bancadas trapeziformes. Relativamente ao tipo de rega foi 

aplicado através do sistema de gota a gota. 

4.2.2. Avaliação do morango em fresco 

A avaliação do morango em fresco iniciou-se ainda na estufa, isto, é para proceder à 

colheita do fruto era necessário que este apresentasse pelo menos 3/4 de coloração 

vermelha. 

Para a realização das análises físico-química, microbiológicas e elaboração do 

preparado, foi necessário realizar duas colheitas em datas diferentes, nomeadamente 

24 e 26 de abril, colheita de San Andreas e Portola respetivamente. A 16 de Maio 

realizou-se uma nova colheita de ambas as variedades. Foi necessário realizar duas 

colheitas pois a quantidade de morangos era um fator limitante e apenas com uma 

colheita não seria possível obter a quantidade necessária de preparado para o painel 

estipulado para a análise sensorial. 
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As análises físico-químicas e microbiológicas posteriormente apresentadas foram 

realizadas na Frulact S.A., bem como a elaboração do preparado final para o treino do 

painel e para a análise sensorial. 

As amostras eram definidas por cultivar, sistema de produção, tratamento e réplica.  

Obteve-se 12 amostras de morangos, nomeadamente: 

• San Andreas: Hidroponia: Controlo 

• San Andreas: Hidroponia: Bioestimulante 

• San Andreas: Hidroponia: Ca5 

• San Andreas: Solo: Controlo 

• San Andreas: Solo: Bioestimulante 

• San Andreas: Solo: Ca5 

• Portola: Hidroponia: Controlo 

• Portola: Hidroponia: Bioestimulante 

• Portola: Hidroponia: Ca5 

• Portola: Solo: Controlo 

• Portola: Solo: Bioestimulante 

• Portola: Solo: Ca5 

Preparação das amostras 

Para as análises físico-químicas, cor, pH e sólidos solúveis, em todas as amostras, 

foram selecionados quinze morangos, agrupados em três réplicas de cinco unidades. A 

cada morango foi removido o cálice e cada réplica foi triturada com o apoio de uma 

varinha mágica, obtendo-se o puré de morango para posterior análise. 

Firmeza 

No caso específico da medição da firmeza, procedeu-se à seleção de 15 morangos 

inteiros em fresco por amostra, sendo estes de calibre e estágio de maturação 
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semelhante. Aquando desta determinação, foi necessário ter em atenção alguns fatores, 

a realização da medição na zona equatorial do fruto e garantir que a sonda perfurava 

uma área sem aquénios, de modo a não interferir na análise da firmeza. O equipamento 

utilizado foi o texturómetro, Texture Analyser TA/XT (Stable MicroSystem, UK), 

recorrendo a uma sonda cilíndrica de 2 mm, com uma velocidade de 5mms -1 

Cor 

Seguindo o sistema de coordenadas CIE L*a*b*, para esta medição utilizou-se o 

colorímetro CR-400 (Konica-Minolta, Osaka, Japão). Cada coordenada corresponde a 

uma mediação específica, o L* determina a luminosidade, o a* a variação entre a cor 

verde e a cor vermelha, o b* a variação entre a cor azul e a cor amarela. Por outro lado, 

a coordenada hº, calculada através de h ° = arc tan b * / a *, remete para o ângulo de 

tonalidade, e a C*, calculada através de C * = (a * 2 + b * 2) ½, para a intensidade 

cromática do objeto a analisar.  A determinação da cor foi realizada apenas com a polpa. 

Sólidos solúveis (Grau Brix) 

Para determinação do teor de sólidos solúveis, medidos em grau Brix utilizou-se o 

refratómetro digital Bellingham + Stanley Ltd., Londres. Para se realizar a análise da 

amostra, colocou-se uma pequena quantidade de polpa no equipamento, procedendo-

se à leitura do valor. 

pH 

Na medição do pH de cada amostra utilizou-se o potenciómetro, à semelhança das 

análises anteriores. O potenciómetro utilizado era o C860 Consort Bélgica, tendo este 

uma compensação automática de temperatura de 20ºC. 

Microbiológicas 

Inicialmente separaram-se os morangos no local de analise (Frulact), cerca de oito, por 

sacos, devidamente etiquetados e específicos para utilização do Stomacher durante 90 

segundos. O recurso a este equipamento visa efetuar uma homogeneização, reduzindo 

o erro na posterior quantificação dos microrganismos presentes. 

Transferiu-se posteriormente, cinquenta gramas de amostra homogeneizada para um 

frasco com 450 mL de BPW (Buffered Peptone Water) estéril, que foi homogeneizado e 

reservado durante um período compreendido entre 30 e 60 minutos. 
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Quantificação de mesófilos totais: 

Procedeu-se à preparação de placas de incubação adicionando-se cerca de 15 mL de 

meio de cultura PCA (Plate Count Agar), fundido e mantido a 55ºC e agitou-se a placa 

para uniformizar a distribuição do meio. As placas foram fechadas e deixadas a arrefecer 

até temperatura ambiente. 

Para a quantificação dos mesófilos totais, utilizou-se a técnica de incorporação em agar, 

como especificado na norma ISO 4833-1:2013. Para tal, realizaram-se diluições 

decimais sucessivas em BPW estéril e transferiu-se 1 mL de suspensão correspondente 

a cada diluição para as placas de Petri com PCA previamente preparadas.  

As placas foram colocadas a incubar numa estufa a 30 ± 1ºC durante 72 horas. O 

procedimento foi realizado em duplicado e em condições de assepsia. 

Quantificação de bolores e leveduras 

A quantificação de bolores e leveduras seguiu a técnica de espalhamento em placas de 

agar, como descrito na norma ISO 21527:2008. A partir das mesmas diluições decimais 

sucessivas preparadas anteriormente, transferiram-se 200 µL de suspensão 

correspondente a cada diluição para uma placa de Petri preparada previamente com 

meio DRBC (Dichloran Rose Bengal Agar). Por fim, efetuou-se o espalhamento à chama 

com o auxílio de uma vareta de vidro flamejada e reservaram-se as placas de Petri em 

estufa a 25 ± 1ºC durante 5 dias. O procedimento foi realizado em duplicado e em 

condições de assepsia.  

4.2.3. Elaboração dos preparados 

A preparação dos morangos consistiu na sua higienização, remoção do cálice e 

posterior corte na dimensão 10x10x10 mm. Como a quantidade de morangos era um 

fator limitante, não havendo quantidade suficiente para se proceder à avaliação em 

fresco com os frutos de um determinado momento de colheita. Assim sendo, houve 

necessidade de juntar frutos provenientes de diferentes momentos de colheita, os quais 

foram preparados e conservados para a futura elaboração dos preparados. Após o 

corte, os morangos foram acondicionados em sacos específicos e devidamente 

etiquetados para serem conservados na câmara de congelação a uma temperatura de 

-20ºC. 
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Após a recolha da quantidade necessária de matéria-prima (mínimo de 800 g de 

morango fresco cubitado por tratamento), efetuou-se a elaboração dos preparados. 

Todos os preparados tinham a mesma formulação, apresentada na tabela 4. 

Tabela 4- Formulação base do preparado de morango (por 100g) 

Ingrediente Quantidade (g) 

Morango fresco cubitado 80,0 

Água quente (Entre 80ºC e 90ºC) 18,0 

Açúcar 1,60 

Pectina LMA (E440II) 0,30 

Sorbato de Potássio granulado (E202) 0,10 

Foi necessário inicialmente pesar a matéria-prima de forma a obter os 80% (m/m) de 

fruta, de seguida colocou-se numa panela com capacidade de 2 kg e posteriormente 

numa placa de aquecimento de forma a proceder à descongelação do material. Neste 

processo teve-se cuidado com os frutos cubitados de forma a não destruir a sua 

integridade. Após a descongelação adicionou-se o açúcar e o sorbato dissolvido em 

parte da água quente. Quando a mistura atingiu a temperatura de 40ºC, adicionou-se a 

pectina dissolvida na restante água a adicionar, anteriormente aquecida e com o auxílio 

de uma varinha mágica. Após a última adição controlou-se a temperatura até esta atingir 

os 90ºC. Atingindo essa temperatura, cronometraram-se quatro minutos, mantendo-se 

a temperatura constante para proceder à pasteurização do preparado. Finalizada a 

pasteurização determinou-se por pesagem a quantidade de preparado obtida e 

adicionou-se a água de modo a recuperar as perdas por evaporação.  

Para controlo, mediram-se alguns parâmetros, como o grau Brix, pH e a viscosidade 

sendo que estes deveriam estar aproximadamente nos valores de 7,2°, 3,9 e 13 cm/min, 

respetivamente. O preparado final arrefeceu à temperatura ambiente até atingir os 30ºC 

para posteriormente se controlar a viscosidade e embalar. O embalamento foi em 

embalagens de 1 kg, estéreis. 
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4.2.3. Avaliação do perfil sensorial dos 

preparados de morango 

A avaliação do perfil sensorial dos preparados de morango foi realizada com o apoio da 

empresa SenseTest. Foi constituído um painel de provadores com 19 provadores (semi-

treinados, os quais já tinham experiência de realização de análise sensorial descritiva, 

mas sem treino específico na avaliação sensorial de morango fresco ou de preparados 

de morango. 

A definição do perfil sensorial teve como base a utilização de um boletim de prova 

(Figura 8) . As fichas de prova foram elaboradas com base na revisão da literatura (ver 

secção 5.1), com 14 atributos avaliados (identificados posteriormente) numa escala 

linear de 10 cm, selecionada através da NP ISO 8586-1 2001. 

 

Figura 8-Boletim de prova utilizada na análise sensorial 

Numa primeira fase realizaram-se duas sessões de treino com o objetivo de  familiarizar 

os elementos do painel com o boletim de prova, tendo-se utilizado para o efeito três 

preparados de morango produzidos na Frulact, produzidos com utilização das cultivares 

Fortuna, Diamante e San Adreas (a partir de fruta aprovisionada pela empresa), de 

modo a garantir uma variabilidade dos atributos em análise.  

Nesta fase de treino foram selecionados 13 provadores para as sessões de avaliação.  
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As provas sensoriais decorreram nos laboratórios da SenseTest, sendo esta específica 

para ensaios sensoriais, de acordo com a NP 4258:1993. A realização neste local 

específico visa minimizar a influência de fatores físicos e psicológicos na avaliação dos 

provadores. É de salientar que as condições eram constantes ao longo de todas as 

provas, por exemplo, uma luz mais próxima da natural possível. 

Estava à disposição de cada provador, os talheres necessários (Figura 9), neste caso 

colheres, guardanapos de papel, um copo com água, uma cuspideira e bolachas de 

água e sal. O provador foi informado que as bolachas de água e sal e a água seriam 

apenas para utilizar entre cada prova de amostras de forma a libertar o sabor da boca 

e minimizar a influência na amostra a ser provada a seguir. 

 

Figura 9-Apresentação das condições de prova 

A análise sensorial realizada aos preparados de morangos em estudo, foi dividida em 

seis sessões. As três sessões iniciais correspondiam à cultivar San Andreas e as 

restantes à cultivar Portola. Cada sessão consistia na entrega de oito amostras ao 

provador, em que cada uma correspondia a um dos seis tratamentos em estudo e a 

duas amostras de referência produzidas com as cultivares Rociera e San Andreas 

(comercial). Visto que o número total de tratamentos era elevado (doze), tornou-se 

necessário dividir a prova em duas sessões de diferentes cultivares em triplicado, 

mantendo-se os preparados obtidos a partir dos cultivares comerciais.  

Os preparados foram colocados em taças transparentes, todas iguais, com capacidade 

de 30 gramas, previamente etiquetadas, com códigos com 3 dígitos, aleatórios. Em 

todas as provas o código de cada amostra era diferente, sendo que as amostras foram 

as mesmas ao longo de cada sessão de repetição. 
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Figura 10-Apresentação das amostras na visão do provador antes de iniciar a prova 

A prova era preparada 30 minutos antes da hora de início, retirando-se os preparados 

da cadeia de frio e distribuindo-os pelas respetivas taças, procedendo-se 

posteriormente à sua distribuição por cabine. 

Antes de iniciar a prova sensorial cada provador foi informado e elucidado acerca da 

prova que se preparava para realizar. Sendo entregue de seguida, em simultâneo, as 

oito amostras de preparado, as fichas de prova e uma folha com a definição dos atributos 

a avaliar. Esta última folha foi elaborada no decorrer das provas de treino acrescentando 

ao atributo uma definição concreta aplicada ao painel (Tabela 5). 

Tabela 5-Tabela com atributos e definições concretas aplicadas ao painel 

Atributo Definição 

Intensidade da cor vermelha Intensidade da tonalidade vermelha 

Uniformidade dos pedaços Integridade / estabilidade dos pedaços, mais 

desfeitos ou mais inteiros 

Brilho Aparência brilhante da calda e dos pedaços 

Relação calda/pedaços Quantidade de calda/pedaços 
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Consistência aparente Consistência aparente do preparado usando a 

colher (agregação dos pedaços à calda) 

Intensidade do odor a morango Intensidade do odor característico a morango 

Intensidade de odor global Intensidade de odor global 

Viscosidade da calda Viscosidade da calda na boca (aderência nos 

lábios) 

Consistência na boca Velocidade de desagregação da massa 

Firmeza dos pedaços 1ª força aplicada aos pedaços do morango 

Intensidade de sabor doce Intensidade do sabor doce durante a mastigação 

Intensidade de sabor ácido Intensidade do sabor ácido durante a mastigação 

Intensidade de sabor a morango Intensidade do sabor a morango durante a 

mastigação 

Intensidade de sabor global Intensidade de sabores global durante a 

mastigação 

 

Sendo uma prova extensa e exaustiva atendendo ao número de atributos e quantidade 

de amostras, no final de cada sessão, todas as fichas de prova foram verificadas. Esta 

verificação consistia em evitar a falha de respostas ou respostas inválidas. 

A identidade de todos os provadores é confidencial sendo que estes foram codificados 

com um número. 
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As avaliações de cada atributo, para cada amostra, por cada provador, foram medidas 

e transcritas para base de dados (Figura 11). 

 

Figura 11- Ilustração da ficha de prova com medições de respostas 

4.3. Análise estatística 

Recorre-se à estatística descritiva para obter os valores de média, desvio padrão e 

número de amostras, tendo assim uma avaliação individual de cada parâmetro, sendo 

possível retirar uma avaliação conjunta de todos.  

Como a partir da estatística descritiva não é possível obter diferenças estatisticamente 

significativas recorreu-se à aplicação de uma ANOVA. No caso dos parâmetros físico-

químicos, a dois fatores, sistema de produção e modalidade de nutrição, com blocos, 

as cultivares. Para os sensoriais, recorreu-se a uma ANOVA a três fatores, provador, 

produto e sessão, sem interação (modelo aditivo). 

Relativamente à ANOVA aplicada aos dados físico-químicos e microbiológicos, aplicou-

se ainda a correção através do teste de Tukey. 

No caso dos dados sensoriais ainda se aplicou a análise de Procrusto Generalizada 

(GPA – General Procrustes Analysis), utilizando o programa XLSTAT, obtendo assim 

resultados ao nível da avaliação de cada provador, em cada amostra em atributos 

específicos. 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Fase 1- Revisão sistemática da literatura relativa aos 

descritores sensoriais do morango 

Da pesquisa bibliográfica sistemática, foi possivel identificar 25 artigos descrevendo 

atributos de morango fresco e 13 artigos descrevendo atributos sensoriais de 

preparados (smothies e purés) à base de morango. Da leitura atenta destes documentos 

resultou a identificação de 53 e de 72 atributos distintos, respetivamente, os quais foram 

agrupados de acordo com a dimensão sensorial a que pertenciam: aparência, odor, 

textura e sabor. 

Adicionalmente, procedeu-se à sub-categorização, dentro de cada dimensão sensorial 

e procedeu-se à sistematização da informação com recurso a rodas sensoriais (Figura 

12). A roda dos processados à base de morango serviu de base à elaboração do boletim 

de prova utilizado para a construção do perfil sensorial. 
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Figura 12-Rodas sensoriais para a avaliação de morango fresco (em cima) e de preparados de morango (em baixo). 

Relativamente às rodas sensoriais, a do morango fresco é constituída por três anéis: O 

anel interior corresponde à tipologia do atributo (aparência, odor, sabor e textura), sendo 

seguido pela sub-tipologia e pelos atributos no anel exterior. 



FCUP 
Avaliação sensorial do impacto das condições de produção na qualidade de preparados de morango 

32 
 

 

 

Partindo da roda para os preparados de morango e com o apoio das equipes de 

investigação da FCUP, da Frulact e da Sense Test, construiu-se o boletim de prova para 

a definição do perfil sensorial, com os seguintes atributos: 

5.2. Fase 2 

5.2.1. Avaliação do morango em fresco 

Firmeza 

Com base na análise e interpretação da Figura 9 podemos observar que no presente 

estudo a cultivar que produziu frutos com maior firmeza de uma forma geral, até à data 

de colheita, foi Portola, destacando-se ainda mais no sistema de produção solo, com a 

modalidade de nutrição bioestimulante. Relativamente à cultivar San Andreas, os seus 

frutos apresentavam uma firmeza inferior, contudo foi na modalidade de nutrição cálcio 

que atingiu valor mais baixo. 

 

Figura 13-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na firmeza de San Andreas e Portoloa, produzidas em 
semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão. 
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Tabela 6- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na firmeza de San Andreas e Portola, produzidas em semi-
hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/- desvio padrão, letra diferentes indicam difereças 
estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de Tukey, entre cultivares, sistema de 
produção e modalidades de nutrição. 

Firmeza (N)           

  Nível Média Erro  N Valor p 

Cultivar  
San Andreas 0,61 0,15 36 

0,000 
Portola 0,75 0,21 39 

Sistema de produção  
Hidroponia 0,62 0,15 36 

0,001 
Solo 0,74 0,28 39 

Modalidade de nutrição 
  

Controlo 0,69 0,15 24 

0,000 Bioestimulante 0,77 0,22 24 

Cálcio 0,59 0,17 27 

Através da Tabela 6, denota-se que existe diferenças estatisticamente significativas ao 

nível da cultivar, sistema de produção e modalidade de nutrição. Sendo que a 

modalidade de nutrição bioestimulante apresentou frutos com uma maior firmeza (0,77 

N) (tabela 6), contrariamente, a modalidade de nutrição cálcio que apresentou os 

resultados inferiores (0,59 N). 

Como mencionado por Lisboa, a cultivar Portola de uma forma geral produz frutos mais 

firmes comparativamente a outras cultivares, inclusive a cultivar avaliada em 

simultâneo, San Andreas. 

Cor 

Coordenada L* 

A coordenada L* determinada a luminosidade presente na amostra, numa escala de 0 

a 100, equivalendo o 0 a preto e o 100 a branco. Através da observação e interpretação 

da Figura 14, todas as amostras analisadas apresentam valor inferiores, a 50, menos 

de metade da escala aplicada a esta medição. Os valores entre amostras são bastante 

próximos, tendo a cultivar Portola, do sistema hidropónico com o tratamento controlo, 

apresentado um valor ligeiramente superior. 
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Figura 14-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada L* do parâmetro cor, de San Andreas e 
Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 7-  Efeito da cultivar San Andreas e Portola, na coordenada L* produzidas em semi-hidroponia e solo, com três 
modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, 
letra diferentes indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de 
Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição.  

Lº           

  Nível Média Erro  N Valor p 

Cultivar 
  

San Andreas 30,8 2,1 36 
0,000 

Portola 33,9 2,8 39 

Sistema de produção 
  

Hidroponia 32,9 3,4 36 
ns 

Solo 31,9 2,5 39 

Modalidade de nutrição 
  
  

Controlo 32,3 3,2 24 

ns Bioestimulante 32,3 2,3 24 

Cálcio 32,5 3,2 27 

 

Com base na Tabela 8 é possível evidenciar que existem diferenças estatisticamente 

significativas no fator cultivar, contudo a cultivar Portola foi a que apresentou morangos 

em que na medição da cor, a coordenada L* apresentava valores superiores, 33,9. 

Relativamente aos fatores sistemas de produção e modalidade de nutrição, é possível 

afirmar com base na tabela 8 que estes não possuem diferenças significativas na 

coordenada L*.  
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Assim sendo, ao analisar a Figura 14, e a Tabela 7, verifica-se que de uma forma geral 

os frutos da cultivar Portola comparativamente à cultivar San Andreas apresentam um 

valor de luminosidade superior, 33,9 e 30,8 respetivamente. 

 

Coordenada a* 

Pelo sistema de coordenadas CIE L* a* b*, a coordenada a* corresponde à variação 

entre a cor vermelha e a cor verde, correspondendo o valor positivo a proximidade da 

cor vermelha e o negativo a proximidade de cor verde. 

A Figura 15 explicita que todos os frutos em avaliação apresentam uma cor mais 

próxima do vermelho, tendo todos valores positivos, destacando-se ligeiramente os 

frutos da cultivar San Andreas, nos dois sistemas de produção e nas três modalidades 

de nutrição. 

 

Figura 15-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada a* do parâmetro cor, de San Andreas e 
Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 
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Tabela 8- Efeito da cultivar San Andreas e Portola, na coordena a* produzidas em semi-hidroponia e solo, com três 
modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, 
letra diferentes indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de 
Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição. 

aº           

  Nível Média Erro  N Valor p 

Cultivar 
  

San Andreas 36,1 3,3 36 
0,000 

Portola 32,1 4,04 39 

Sistema de produção 
  

Hidroponia 34,4 4,9 36 
ns 

Solo 33,7 3,4 39 

Modalidade de nutrição 
  
  

Controlo 34,4 4,7 24 

ns Bioestimulante 34,3 4,4 24 

Cálcio 33,5 3,6 27 

 

Na Tabela 8 observa-se que à semelhança da coordenada L*, na coordenada a* o fator 

cultivar apresenta diferença estatisticamente significativas.  

Neste parâmetro a cultivar San Andreas apresenta um valor superior em comparação a 

Portola, evidenciando assim a primeira ter uma cor mais vermelha. 

Coordenada hº 

Como mencionado na metodologia, para ser possível obter o valor da coordenada hº é 

necessário recorrer a fórmula h ° = arc tan b * / a *, sendo assim os valores dessas 

coordenadas têm uma influenciam direta. O valor obtido remete para a tonalidade, a cor 

da amostra em si, sendo que através da análise da Figura 16 verifica-se que que forma 

geral em ambas as cultivares, independentemente da modalidade de nutrição e em 

específico no sistema de produção, os morangos apresentam uma tonalidade mais 

vermelha.  
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Figura 16-Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na coordenada h* do parâmetro cor, de San Andreas e 
Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 9- Efeito do sistema de produção, solo e semi-hidroponia com as cultivares San Andreas e Portola, , com três 
modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, 
letra diferentes indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de 
Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição. 

hº           

  Nível Média Erro  N Valorp 

Cultivar 
  

San Andreas 32,7 2,4 36 
ns 

Portola 32,2 2,5 39 

Sistema de produção 
  

Hidroponia 30,9 2,3 36 
0,000 

Solo 33,9 1,6 39 

Modalidade de nutrição 
  
  

Controlo 31,7 2,7 24 

ns Bioestimulante 32,8 2,6 24 

Cálcio 32,7 2,1 27 

Analisando a Tabela 9 foi possível concluir que existe diferenças estatisticamente 

significativas ao nível do sistema de produção, sendo que os frutos provenientes de 

plantas do sistema de produção solo apresentaram um valor de hº superior. 

Assim sendo, e como constatado a cima, os morangos do sistema de produção solo 

apresentam um valor do parâmetro hº superior o que lhe confere uma tonalidade 

vermelha mais acentuada. 

Sólidos solúveis (Grau Brix) 

O valor do teor de sólidos solúveis expresso em grau Brix está diretamente relacionado 

com a doçura do fruto. Através da análise da Figura 17 conferimos que todos os frutos 

c c 

a a 

bc 
ab 

ab ab 

ab abc 
abc b 
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em análise apresentam valores diferentes de ºBrix. A cultivar Portola, no sistema de 

produção hidroponia, com a modalidade de nutrição controlo, evidencia-se com um valor 

de Grau Brix ligeiramente superior comparativamente às restantes. 

 

Figura 17--Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no teor de Sólidos solúveis, expresso em ºBrix de San 
Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 10- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no teor de Sólidos solúveis, expresso em ºBrix de San 
Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

º Brix 

  Nível Média Erro  N Valor p 

Cultivar 
  

San Andreas 8,88 1,17 36 
ns 

Portola 8,46 1,15 39 

Sistema de produção 
  

Hidroponia 8,65 1,18 36 
ns 

Solo 8,67 1,17 39 

Modalidade de nutrição 
  
  

Controlo 9,04 0,96 24 

ns Bioestimulante 8,49 1,53 24 

Cálcio 8,47 0,92 27 

O morango para ter um sabor aceitável deverá apresentar um valor mínimo de grau Brix 

de 7,0. (Kader, 1991). Com base na análise da Tabela 10 é possível verificar que todos 

frutos em análise satisfaziam essa condição, sendo que o valor médio mais baixo de 

ºBrix foi de 8,46 para a cultivar Portola. Contudo é de salientar que não existem 

diferenças estatisticamente siginifcativas. 

 

ab ab 
ab 

ab ab ab b b b b 

a a 
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pH 

A Figura 18 ilustra o pH médio dos frutos analisados, ao analisa-la é possível averiguar 

que o valor é próximo entre todas as amostras, sendo que denota-se um destaque por 

parte dos morangos produzidos no sistema hidropónico. 

 

Figura 18- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) no pH de San Andreas e Portoloa, produzidas em semi-
hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 11- Efeito do sistema de produção, solo e semi-hidroponia  e das cultivares  San Andreas e Portola, , com três 
modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio padrão, 
letra diferentes indicam difereças estatisticamente significativas (p<0,05) através do teste ANOVA com correção de 
Tukey, entre cultivares, sistema de produção e modalidades de nutrição. 

pH 

  Nível Média Erro  N Valor p 

Cultivar 
  

San Andreas 3,47 0,11 36 
0,009 

Portola 3,53 0,11 39 

Sistema de produção 
  

Hidroponia 3,56 0,11 36 
0,000 

Solo 3,45 0,08 39 

Modalidade de nutrição 
  
  

Controlo 3,49 0,11 24 

ns Bioestimulante 3,52 0,13 24 

Cálcio 3,50 0,09 27 

Com base na Tabela 11 podemos averiguar que existem diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da cultivar e do sistema de produção. Sendo que de uma forma 

geral o valor médio de pH de Portola é de 3,54, ligeiramente superior ao de -San 

Andreas, 3.48. Ao nível dos sistemas de produção, os frutos provenientes do sistema 

hidropónico em média apresentam um valor de 3,57, superiores ao solo, 3,45. 

b b 

a 

b 
ab 

b b 

a a a 

ab 
ab 
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Segundo Green (1971), o valor médio de pH do morango maduro é de 3,3, sendo assim 

podemos concluir que os morangos analisados apresentam um valor médio superior, 

variando entre 0,13 e 0,35. 

Microbiológicas 

Mesófilos totais 

Através da Figura 19 é possível verificar a quantidade de colonias de mesofilos totais 

presentes nos morangos analisados. Denota-se que as amostras que apresentam 

maiores concentrações médias de mesófilos são as produzidas no sistema de produção 

de solo, destacando-se ainda mais no caso da cultivar Portola. 

 

Figura 19- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC de mesófilos presentes em San 
Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 12- Efeito das cultivares San Andreas e Portola e sistema de produção, solo e semi-hidroponia com três 
modalidades de nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio 

 

Nível Média Erro Desvio N Índice valor p Dif.

Cultivar San Andreas 438,61 418,97 36 b

Portola 1782,14 2605,18 28 a

Sistema de produção Hidroponia 411,00 581,17 30 a

Solo 1569,41 2378,18 34 b

Modalidade de nutrição Controlo 1110,00 2069,19 22 a

Bioestimulante 1556,82 2303,67 22 a

Cálcio 351,00 229,18 20 a

n.s

Mesófilos

< 0,05

< 0,05
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Com base na Tabela 12 é possível verificar que existem diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da cultivar e sistema de produção. 

Ao nível da cultivar destaca-se a cultivar San Andreas com um menor valor médio de 

UFC de mesófilos, nomeadamente 438,61 UFC, contrariamente a Portola, como 

mencionado acima. 

Em termos de sistema de produção, é no solo que se verifica uma maior incidência 

destes microrganismos. 

A modalidade de nutrição não apresenta diferenças estatisticamente significativas 

podendo isto dever-se ao facto de haver uma grande dispersão de dados. 

Bolores 

Com base na Figura 20 verificamos que a cultivar San Andreas destaca-se por ter uma 

maior quantidade média de UFC de bolores. 
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Figura 20- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC de bolores presentes em San 
Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 13- Efeito das cultivares San Andreas e Portola produzidas nos sistema de produção, solo e semi-hidroponia com 
três modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio 

 

Ao analisar os valores provenientes da Tabela 13 verificamos que o fator cultivar é 

apresenta diferenças estatisticamente significativas na formação de UFC de bolores. 

Assim sendo, salienta-se o facto de Portola se destacar com um valor médio de de 

15191,2 UFC comparativamente a San Andreas que apresenta um valor médio de 

9925,0 UFC. 

À semelhança dos mesófilos, a modalidade de nutrição também não se revela 

estatisticamente significativa. 

 

 

Nível Média Erro Desvio N Valor índice p Dif.

Cultivar San Andreas 9925,0 12837,6 30 a

Portola 15191,2 29761,5 34 b

Sistema de produção Hidroponia 31366,7 45331,5 12 a

Solo 1412,5 689,1 8 a

Modalidade de nutrição Controlo 10387,5 11563,3 20 a

Bioestimulante 21543,1 28286,1 36 a

Cálcio 1382,1 1298,2 28 a

Bolores

< 0,05

ns

ns
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Leveduras 

A Figura 21 evidencia a quantidade média de UFC de leveduras presentes nos 

morangos analisados. É de notar que com uma maior quantidade de colónias se destaca 

a cultivar San Andreas, no sistema de produção de solo. 

 

Figura 21- Efeito da nutrição (controlo, bioestimulante e cálcio) na quantidade de UFC de leveduras presentes em San 
Andreas e Portoloa, produzidas em semi-hidroponia e solo. Os valores representam média das réplicas +/ desvio padrão 

Tabela 14-Efeito das cultivares San Andreas e Portola e sistema de produção, solo e semi-hidroponia com três 
modalidades de nutrição( controlo, bioestimulante e cálcio). Os valores representam média das réplicas +/-desvio 

 

A Tabela 14 elenca o facto de as cultivares e os sistemas de produção apresentarem 

diferenças estatisticamente significativas no que toca à quantidade média de leveduras 

presentes nos morangos. 

Dentro da cultivar, destaca-se Portola com uma média de UFC de leveduras cerca de 

sete vezes superior a San Andreas. 

Nível Média Erro Desvio N Valor índice p Dif.

Cultivar San Andreas 15113,3 30515,2 30 a

Portola 100204,7 216647,8 32 b

Sistema de produção Hidroponia 187800,0 294444,6 10 b

Solo 3431,3 4387,3 8 a

Modalidade de nutrição Controlo 57977,5 165308,5 20 a

Bioestimulante 103625,0 209125,5 34 a

Cálcio 4882,1 6731,1 28 a

< 0,05

< 0,05

ns

Leveduras
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Nos sistemas de produção, à semelhança dos bolores, também se denota uma maior 

quantidade de UFC no sistema hidropónico. 

Perfil Sensorial 

A aplicação das provas de análise sensorial mencionadas visava traçar um perfil 

sensorial para os preparados de morango em estudo. 

Com base na Figura 22, podemos descrever o consenso do painel de provadores para 

a cultivar Portola. 

 

Figura 22-Mapas de avaliação do consenso do painel para a cultivar Portola 

Quanto mais próximos se encontrarem os pontos vermelhos e quando todos os 

provadores se posicionam sobre o anel circunscrito pelas duas elipses, maior é o 

consenso do painel relativamente ao atributo em analise. Verifica-se que os atributos 

que apresentaram um maior consenso entre os provadores são a intensidade da cor, o 

brilho, a consistência aparente, a viscosidade da calda e a firmeza dos pedaços.  
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Figura 23-Mapas de avaliação do consenso do painel para a cultivar San Andreas 

Com base na Figura 23, verifica-se uma maior concordância do painel no que toca aos 

atributos intensidade da cor vermelha, brilho, relação calda/ pedaços e intensidade do 

sabor ácido. 

Analisando ambos os consensos do painel, denota-se um melhor consenso nos 

atributos avaliados para a cultivar Portola. 

Os parâmetros físico-químicos anteriormente analisados revelavam que Portola tinha 

uma maior firmeza, o que se refletiu na avaliação do painel. No caso do sabor ácido, em 

que foi registado um pH entre sensivelmente 3,5, ocorreu um maior consenso em San 

Andreas. 

Relativamente ao sabor doce apesar dos valores analisados serem superiores ao valor 

mínimo (7ºBrix), os provadores demonstraram diferentes aptidões de discriminação do 

atributo, não sendo evidente a sua doçura. 
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Ao nível da cor (atributo visual) confirma-se, como era de esperar, que existiu 

consensualidade por parte dos inquiridos. 

Comparando os dois consensos, Figura 22 e 23, também se verifica que os atributos 

onde houve maior dispersão de resultados foram na uniformidade dos pedaços, odor a 

morango, intensidade do sabor doce, intensidade de sabor a morango e intensidade de 

sabor global. Estes resultados menos precisos devem-se ao facto de o painel não ter 

tido as sessões de treino suficientes de forma a estarem familiarizados com o preparado 

e os atributos a avaliar. 

 

Figura 24 Mapa percetual (biplot) obtido pela projeção via Análise de Procrusto Generalizada, dos componentes fatoriais 

de caracterização dos preparados de morango Portola e dos dois preparados de referência: Pole 1 – San Andreas 

(comercial) e Pole 2 – Rociera.  

É possível afirmar que houve identificação de diferenças nos diferentes preparados de 

Portola pois na Figura 24 verificamos quatro grupos bem demarcados de amostras, 

correspondentes a cada um adas referências, bastante diferenciadas entre si e dois 

grupos de amostras de Portola, sendo que estas se encontram mais próximas dos 

atributos em que melhor foram avaliadas. No caso específico de Portola, detetamos que 

a amostra Portola-Hidroponia_controlo e ambas as amostras com aplicação de 

bioestimulnate, foram as que apresentaram avaliações superiores ao nível dos atributos 

‘intensidade do sabor ácido’, ‘firmeza dos pedações’ e ‘uniformidade dos pedaços’. Em 

contraste, as amostras de Portola produzidas com aplicação de cálcio e amostra 

controlo produzida em campo, apresentam um ‘brilho’, uma ‘intensidade da cor 

vermelha’ e uma ‘intensidade de sabor a doce’ mais elevados. 
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Figura 25- Mapa percetual (biplot) obtido pela projeção via Análise de Procrusto Generalizada, dos componentes fatoriais 
de caracterização dos preparados de morango San Adreas e dos dois preparados de referência: Pole 1 – San Andreas 
(comercial) e Pole 2 – Rociera. 

Através da análise e interpretação da Figura 24 e 25, verificamos que tanto para San 

Andreas e Portola, as avaliações dos preparados ficaram bastante distantes das 

amostras de referência, alterando-se os atributos mais relevantes associados a cada 

conjunto. Este facto permite identificar diferenças marcadas entre as cultivares Portolae 

San Andreas. 

Pela análise da figura 25, verifica-se que para a cultivar San Andreas existe uma elevada 

proximidade entre as amostras, sendo que a avaliação das mesmas foi bastante 

homogénea ao nível dos atributos, não se conseguindo identificar, nestas dimensões, 

um impacto dos diferentes tratamentos.  De notar, no entanto, que este cultivar 

apresenta uma cor, um brilho e uma intensidade de sabor genericamente bastante 

intensos. Essa exuberância sensorial, contrastante com as amostras de referência, terá 

dificultado a diferenciação do impacto dos tratamentos. 

Como mencionado anteriormente os atributos de maior interesse para a 

comercialização do morango em fresco e processado são a tonalidade, a firmeza, a 

doçura e o sabor característico do morango. Na Figura 24 denota-se que as amostras 

com melhor capacidade de corresponder a essa exigência são Portola, Solo, Controlo, 

Portola, Solo, cálcio e Portola hidroponia cálcio ao nível da cor. As restantes 

demonstraram uma melhor avaliação ao nível da firmeza dos pedaços. 
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Salienta-se ainda a falta de capacidade de discriminação por parte dos provadores nas 

amostras foi derivada pela falta de sessões de treino. Sendo assim, torna-se impossível 

fazer uma comparação entre as duas cultivares. 
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6. Conclusão  

O objetivo do presente estudo visava a identificação da cultivar, do sistema de produção 

e da modalidade de tratamento com melhor aptidão para a elaboração de um preparado 

de morango com as características sensoriais em destaque pelo consumidor (cor, 

firmeza, aroma e sabor característico a morango). 

Com aplicação das metodologias mencionadas e delineamento do perfil sensorial do 

morango, conclui-se que o painel de provadores demonstrou um maior consenso na 

avaliação dos atributos “intensidade da cor”, “brilho”, “consistência aparente”, 

“viscosidade da calda” e “firmeza dos pedaços”. Sendo que ao nível da cultivar denota-

se um destaque para a variedade Portola.  

Relativamente ao sistema de produção, o sistema hidropónico distingue-se para o 

atributo da firmeza. Ainda para a firmeza verifica-se que, ao nível da modalidade de 

nutrição, o tratamento que evidencia melhores resultados é o bioestimulante. 

Conclui-se assim, que num panorama geral a cultivar Portola evidencia melhores 

resultados comparativamente a San Andreas, sendo de salientar que os resultados da 

análise sensorial foram influenciados pelas reduzidas sessões de treino aplicadas ao 

painel. 

Para um trabalho futuro, seria aconselhável um treino mais extenso e intenso ao nível 

do painel de provadores. Possibilitando assim a obtenção de resultados mais concisos 

e assertivos no que toca à distinção entre fatores (cultivar, sistema de produção, 

modalidade de nutrição). 
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