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RESUMO 

O presente experimento tratou sobre a eficiência da polinização de abelhas nativas 
no morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) em cultivo protegido, tendo como 
objetivo principal avaliar a eficiência de abelhas nativas na polinização visando o 
aumento de qualidade e produtividade dos frutos, e avaliar e demonstrar 
experimentalmente os efeitos da falta de polinização sobre a qualidade dos mesmos.  
O experimento foi realizado em Timbó Grande, Meio Oeste Catarinense. Foram 
introduzidas duas colmeias de abelhas nativas do gênero Plebeia (abelha mirim) na 
área de ambiente protegido. Utilizou-se a cultivar San Andreas, planta de dia neutro, 
possuindo frutos vermelhos, grande e longos. Para impedir a visitação das abelhas 
para a polinização foi utilizado sacos de papel branco. Foram ensacadas as flores de 
15 plantas que permaneceram aproximadamente 30 dias protegidas, restringindo 
qualquer tipo de visitante floral. Outras 15 plantas foram marcadas com postits para 
avaliar a eficiência da polinização natural. A demonstração do efeito da falta de 
polinização sobre a qualidade dos frutos foi realizada por meio da pesagem e 
medida do tamanho de cada um dos frutos, seguida da classificação em: A) muito 
deformado; B) deformado e; C) bem formado. Foi observado que, nas plantas sob 
polinização livre 11% de frutos estavam deformados e 89% de frutos bem formados. 
Já quando as plantas foram ensacadas, foi observado que 42,8% dos frutos 
apresentaram-se deformados e, 57,2% dos frutos muito deformados. Não foi 
observado nenhum fruto bem formado nas plantas que foram ensacadas. Conclui-se 
então que a cultivar a San Andreas é altamente dependente da polinização uma vez 
que os frutos protegidos e sem polinização apresentaram deformações e tamanho 
pequeno. Em relação à polinização natural, observou-se a efetividade da polinização 
pelas abelhas mirins introduzidas no cultivo. 
 
Palavras chave: Cultivo protegido. Qualidade de frutos. Meliponicultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Summary 

This experiment tried on the pollination efficiency of native bees in greenhouse 
cultivated strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), with the main objective to 
evaluate the efficiency of native bees in pollination in order to increase quality of the 
fruits and yield, and evaluate and experimentally demonstrate the effects of lack of 
pollination on their quality. The experiment was carried out in Timbó Grande, 
Midwest of Santa Catarina state. Two beehives of native bees (Plebeia spp., known 
as “Mirim bee”) were introduced into the protected environment area. It was used 
San Andreas cultivar, which have large and long red fruits. To prevent the bee 
visiting for pollination, white paper bags were used to cover the flowers. Were 
bagged flowers of 15 plants which remained approximately 30 days protected, 
restricting any type of floral visitor. Another 15 plants were marked with postits to 
evaluate the efficiency of natural pollination. Demonstration of the effect of lack of 
pollination on fruit quality was performed by weighing and measuring the size of each 
fruit, followed by the classification in: A) very deformed; B) deformed and; C) well 
formed. It was observed that in open pollinated plants, 11% of fruits were deformed 
and 89% of fruits were well formed. When the plants were bagged, was observed 
that 42.8% of the fruits were deformed and 57.2% of the fruits were very deformed. 
We conclude then that San Andreas cultivar is highly dependent on pollination due 
the protected and non-pollinated fruits presented deformations and small size. In 
relation to natural pollination, the pollination effectiveness of Mirim bees introduced in 
the crop was observed. 
 
Palavras chave: Greenhouse cultivation. Fruit quality. Meliponiculture.  
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1. INTRODUÇÃO  

O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) é uma planta pertencente à 

família das rosáceas, nativa das regiões de clima de temperado da Europa, exigente 

nas condições físicas e nutricionais do solo e se desenvolve melhor em solos 

arenosos argiloso, bem drenado e rico em matéria orgânica (ANTUNES, 

CARVALHO, SANTOS, 2011). 

A cultura do morangueiro está inclusa no grupo das pequenas frutas e, dentro 

desse grupo, é a de maior expressão econômica, estando entre as mais apreciadas 

em diversas regiões do mundo (OLIVEIRA, ROCHA, SCIVITTARO, 2011). Como é 

comercializado principalmente in natura, a compra pela aparência segue sendo um 

dos atrativos para cativar o consumidor, que está cada vez mais exigente se 

tratando da qualidade do fruto (SOUZA, 2014). Em vista disso, a polinização por 

abelhas é um fator de produção na cultura do morangueiro com a finalidade de 

certificar a produtividade e qualidade na área de produção (MALAGODI- BRAGA, 

2018). 

A polinização é quando ocorre transferência do pólen entre a parte masculina 

das flores (anteras) e o estigma da parte feminina (pistilo), processo que favorece a 

fertilização e reprodução dos frutos (FONSECA, JOLY, 2017). 

A flor do morangueiro possui um número elevado de pistilos, sendo 

importante uma eficiente polinização deles para que sejam obtidas frutas de 

qualidade. Quando as condições (baixas temperaturas, excessivo vigor da planta, 

pouco arejamento, ausência de insetos entre outros) não são favoráveis para ocorrer 

uma boa polinização, parte dos pistilos não é fecundada, o que irá originar frutos 

deformados (BUCCI et al., 2010).Portanto, flores  que foram inteiramente fertilizadas 

produzem morangos bem formados, com maturação precoce e com peso (massa 

fresca) aproximadamente proporcional ao número de pistilos (órgãos femininos) 

onde a fecundação ocorreu. Sendo assim, naturalmente, não há o crescimento da 

polpa do morango sem que ocorra a fecundação e esta não ocorre sem que haja a 

polinização (MALAGODI- BRAGA, 2018). 

No morangueiro Klaat, et al; 2014 concluiu que quando a flor se autopoliniza 

ou é polinizada pelo vento, os frutos apresentam menor massa fresca e como 

consequência baixo valor comercial quando comparados com a polinização pelas 

abelhas. A ausência de agentes polinizadores no morangueiro é muito significativa, 



 

o déficit de polinização pode chegar a 50%, dependendo da cultivar (WITTER et al.; 

2012). 

Sendo assim este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de abelhas 

nativas na polinização do morangueiro visando o aumento de qualidade e 

produtividade, além de demonstrar experimentalmente os efeitos da falta de 

polinização sobre a qualidade dos frutos. 
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2. EFICIÊNCIA DA POLINIZAÇÃO DE ABELHAS NATIVAS NO MORANGUEIRO 

(Fragaria x ananassa Duch.) 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO MORANGUEIRO   

A cultura do morangueiro está inclusa no grupo das pequenas frutas 

(framboesa, amora e mirtilo) e dentro desse grupo, é a de maior expressão 

econômica, estando entre as mais apreciadas e cultivadas em ampla escala 

geográfica (OLIVEIRA, ROCHA, SCIVITTARO, 2011).  

O Brasil é considerado o maior produtor da América do Sul, verificando-se 

anualmente o aumento da área cultivada (FAGHERAZZI 2017). As áreas de cultivo 

do morangueiro está se expandindo por outros estados, com produção de 105 mil 

toneladas de morango, o que corresponde a 33% de toda a produção da América 

Latina (ANTUNES, REISSER, SCHWENGBER, 2016). 

Os principais estados produtores nacionais de morango são: Minas Gerais, 

Paraná e Rio Grande do Sul em torno de 75 % da produção total (FAGHERAZZI, 

2017).  O Estado de Minas Gerais é o principal produtor, com 54,52% do total 

produzido no País (ANTUNES, REISSER, SCHWENGBER, 2016). 

Em Santa Catarina a produção maior está concentrada na Região 

Metropolitana de Florianópolis, perto do município de Rancho Queimado com cerca 

de 43 % da produção (MOLLINA, 2016). 

Segundo dados da FAOSTAT (2017), em 2000 a área mundial cultivada com 

morangueiro era de 314,8 mil hectares e em 2014 passou para 373,4; e a 

produtividade média que era de 14,1 passou para 21,7 toneladas por hectare e a 

produção se moveu das 4,4 para 8,1 milhões de toneladas. Neste período de 15 

anos verificou-se um acréscimo de 18,6 % na área cultivada, de 54 % na 

produtividade e 84 % na produção.  

Conforme informações oficiais da FAOSTAT (2017), em 2014 a produção 

mundial de morango ficou concentrada na Ásia, com cerca de 48 % da produção 

mundial, seguidos da América (26 %), Europa (20 %), África (5,5 %) e Oceania com 

apenas 0,5 %.  

Fagherazzi (2017) destaca que os principais produtores mundiais de morango 

são os Estados Unidos e a Espanha, com uma área de 4.300 hectares e uma 

produção anual de 155 mil toneladas de morango.   
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O cultivo de morango em sistema semi-hidropônico suspenso apresenta boa 

produtividade com rápido retorno econômico. A rentabilidade se destaca. Para cada 

R$ 1 empregado na atividade, existe um retorno da ordem de R$ 1,04 no primeiro 

ano e R$ 3,44 no segundo. Outro aspecto importante do sistema é a produtividade, 

que fica na média de um quilo por planta/ciclo (EPAGRI, 2017). 

2.2 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA  

Pertencente à família Rosácea, o morangueiro é um pseudofruto, ou seja, a 

parte comestível se origina do desenvolvimento do receptáculo floral.   

A planta do morangueiro é constituída de um rizoma ou coroa, sistema 

radicular e sistema foliar. A coroa é classificada como órgão de reserva da planta, 

que tende a lignificar e que contêm nela tecidos vasculares que proporciona a 

formação de raízes, folhas, novas coroas secundárias, estolões e inflorescência 

(BARUZZI, 2005). 

O morangueiro apresenta um sistema básico de raízes perenes que 

desenvolvem tecidos secundários a partir do câmbio vascular e felogênio que 

ajudam para a natureza perene da planta (DIAS, 2011). Possui estolões ou caules 

que se manifestam a partir das gemas basais das folhas, crescem sobre a superfície 

do solo e tem tendência de emitir raízes e dar origem a novas plantas (HOFFMAN e 

BERNADI 2006). 

As folhas resultam da coroa de forma helicoidal com forma e cor variada de 

acordo com a cultivar, são trifoliadas com um par de estípulas triangulares na base. 

Possuem de 300 a 400 estômatos/mm² fazendo com que a planta seja muito 

sensível a falta de água, baixa umidade relativa, alta temperatura e intensidade e 

duração da luz (SANHUEZA et al. 2005). 

As inflorescências são hastes de diversificados tamanhos, que no ápice são 

desenvolvidas por um conjunto de flores. Uma flor é composta de um cálice, 

constituída de cinco ou mais sépalas; uma corola, formada de 5/8 pétalas; 

numerosos estames (órgãos masculinos), receptáculo floral, anteras, pistilos (órgão 

feminino) feitas cada um de ovário e um ovulo. Se fecundado cada pistilo origina um 

novo fruto aquênio ou semente. Sendo assim, o morango é considerado uma 

infrutescência (BARUZZI, 2005) 

O morango resulta no desenvolvimento do receptáculo floral que armazena 

açúcares, vitaminas e amadurece como se fosse um “fruto” verdadeiro; porém o 
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morango é um pseudofruto. De fato, os frutos verdadeiros, denominados aquênios, 

ficam ao redor da polpa (MALAGODI-BRAGA 2018). 

 

Figura 1- Planta completa do morangueiro. 

 
Fonte: Flaya, (2019).  

2.2  POLINIZAÇÃO  

A polinização (Figura 2) é a deposição do pólen da antera no estigma da flor, 

possibilitando a fecundação e, consequentemente, a formação das sementes e 

frutos (MALAGODI-BRAGA 2018). No processo de polinização os grãos de pólen 

devem alcançar os estigmas para que ocorrera fecundação dos óvulos e formação 

adequada do receptáculo floral (JAICOX, 1970 apud BARBOSA 2009). 

Para a polinização eficiente das culturas agrícolas, as abelhas nativas são as 

mais indicadas, devido à alta densidade podendo ser mantidas em determinada área 

(CRUZ e CAMPOS, 2009).  

Os polinizadores são fundamentais tanto para as plantas silvestres como para 

as cultivadas. Só na agricultura, são responsáveis pela polinização de 75% das 

espécies vegetais cultivadas pelo homem. Como é o caso do maracujá, sem as 

mamangavas a planta não produz a flor se não ocorrer a polinização, ou seja, não 

tem a formação de frutos, acarretando prejuízos ao produtor, pois este é obrigado a 

fazer a polinização manual o que irá aumentar os custos de produção (MARQUES et 

al; 2015). Outra fruta dependente da polinização é a acerola (Malpighia punicifolia L.) 

a formação dos frutos só ocorre se haver a polinização pelas abelhas, pois pelo 

vento esta não é eficiente (OLIVEIRA, NICODEMO, OLIVEIRA, 2015). 

A hierarquia floral também é um fator a ser considerado ao avaliar a 

importância da polinização por insetos, pois as flores primárias e secundárias, por 

exibirem maior número de pistilos e como consequência maior número de óvulos 
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para serem fecundados, apresentam uma dependência maior dos insetos para 

serem polinizadas completamente. Por essa razão, o acréscimo na produção de 

frutos promovido pela polinização por insetos, deve ser atribuído principalmente 

nessas flores (ZEBROWSKA, 1998 apud BARBOSA, 2009). 

As flores podem se autopolinizar devido às características morfológicas e 

fisiológica, mas, raramente o pólen atinge todos os estigmas, e se o estigma não for 

polinizado ou se ele for removido após a polinização, não há crescimento local do 

receptáculo, acarretando em morangos deformados (McGREGOR, 1976 apud 

BARBOSA, 2009). 

No morangueiro a polinização depende do transporte do pólen pelo vento e 

por insetos, sendo crítica para a produção econômica. Em condições naturais, 

geralmente a polinização é deficiente. Pistilos com problemas de polinização 

resultam em frutos deformados. O pólen é liberado durante dois ou três dias, entre 

as 9 e às 17 horas. Para que haja polinização, a temperatura deve ser no mínimo 

12° C e umidade relativa inferior a 94% (SANHUEZA et al.; 2005).Quando a flor do 

morangueiro se autopoliniza ou é polinizada pelo vento, os frutos apresentam menor 

massa fresca e como consequência baixo valor comercial quando comparados com 

a polinização pelas abelhas (KLAAT et al.; 2014). 

Figura 2- Ilustração de como ocorre à polinização. 

 
Fonte: Estadão, (2015) 

2.4 ABELHAS NATIVAS  

 As abelhas são de suma importância uma vez que grande parte das plantas 

com flores são dependentes da polinização. Das aproximadamente 300.000 

espécies conhecidas, 87% dependem da polinização. Se tratando das hortaliças, 

frutas ou sementes das 87 das culturas cultivadas em várias regiões do mundo, 

apenas 28 delas não são dependentes da polinização (SILVA et al., 2014).  
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 Da ordem Hymenoptera, as abelhas possuem pelos ramificados distribuídos 

por todo o corpo e são unicamente dependentes das flores para a alimentação da 

sua cria (MARQUES et al, 2015).  

 As abelhas dependem das flores para a aquisição de recursos como pólen, 

néctar e óleo e no caso de proporcionar a polinização cruzada ao visitarem as flores 

para coletar esses recursos e as vantagens genéticas originários desse processo, 

faz desse modo uma relação abelha-planta, ou seja, associação de trocas de 

benefício (FREITAS, CRUZ, 2010). 

2.4.1 Abelha jataí (Tetragonisca angustula) 

As abelhas são os principais polinizadores do morangueiro devido ao seu 

comportamento na flor, frequência e constante visita, que resulta em uma 

distribuição ampla e uniforme do pólen, produzindo frutos mais pesados e bem 

formados (MALAGODI-BRAGA, 2018). 

A abelha Jataí sem ferrão é considerada um inseto de pequeno porte, que 

possui uma ampla distribuição geográfica. Braga (2001 apud Antunes et al. 2007) 

concluiu que a abelha Jataí se adaptou bem as condições da cultura de 

morangueiro, a temperatura e a umidade relativa do ar, características de estufa, 

assim como a quantidade limitada do alimento. As flores visitadas por essa abelha 

originaram morangos bem formados e o número de frutos deformados caiu de 85% 

para 5%. 

2.4.1 Abelha mirim (Plebeia sp.) 

Plebeia droryana (Mirim Droryana) 

É a menor das abelhas nativas. Seus ninhos podem ser encontrados muitas 

vezes em muros, frestas de parede entre outros lugares. Rende muito pouco mel, 

entretanto ele é estudado como um agente polinizador de culturas como o 

morangueiro, cebola junto de outras espécies cultivadas e nativas (CASTRO, 

GEHRKE, 2015). 

Witter et al, 2012 concluíram em trabalho que a abelha mirim se adapta bem à 

casa de vegetação e é capaz de forragear nas flores de morangueiro durante todo o 

dia, por isso indica potencial para realizar a polinização da cultura em ambiente 

protegido, principalmente na cultura do morangueiro.  
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Plebeia remota (Mirim Guaçu) 

É um importante polinizador de palmeiras e outras espécies nativas 

(CASTRO, GEHRKE 2015) 

2.5 CULTIVO PROTEGIDO  

O uso do sistema de cultivo sem solo e em ambiente protegido é uma das 

práticas adotadas para a cultura do morangueiro (MIRANDA, et al, 2014).  

O tipo de estrutura utilizado para a proteção do morangueiro são estufas 

simples e de baixo custo, com inúmeros modelos e materiais (madeira, aço 

galvanizado, cloreto de polivinil flexível (PVC), dentre outros) (GONÇALVES, et al, 

2016). Estufa do tipo “guarda-chuva” é o modelo mais usado para cultivo protegido 

de morango em substrato nela se tem apenas a cobertura superior com plástico 

transparente no qual se tem uma ampla ventilação do ambiente de cultivo (ILHA, 

2013). 

A utilização do cultivo protegido tende à proteção da cultura, ou seja, contra 

ventos, chuvas e granizos, geadas, baixas temperaturas e menor incidência de 

pragas e doenças (ANTUNES, REISSER, 2007). 

2.5.1 Sistema semi-hidropônico 

O cultivo em substrato apresenta características em três pontos básicos, mas 

de grande relevância: a estrutura para a proteção da cultura; o substrato utilizado 

para o cultivo e a solução nutritiva empregada para fornecer os nutrientes às plantas 

(ILHA, 2013)  

Este sistema consiste em canteiros elevados, os pés de morango são 

plantados em bolsas denominados “slabs”, e recebem água e nutrientes pela 

fertirrigação por gotejamento. Esse cultivo utiliza insumos e requer menor aplicação 

de agroquímicos em comparação ao cultivo no solo e desse modo não tem risco de 

dano ambiental (TEIXEIRA, et al, 2017). É capaz também de reduzir a presença de 

doenças e pragas, agregando a qualidade e produtividade de morango (MOLINA, 

2016). Possibilita a produção durante os dozes meses do ano, viabilidade de 

produção na mesma área, sem precisar fazer a rotação de cultura (GONÇALVES, et 

al, 2016). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O experimento foi realizado na propriedade de Adilson Wendt, situado na 

linha Santa Maria, interior de Timbó Grande, Santa Catarina, localizado na região 

Sul com altitude de 959 metros, seguido das coordenadas geográficas: latitude 26° 

37’4’’ Sul e longitude 50° 40’ 26’’. O clima predominante na região é temperado. 

O ambiente protegido utilizado foi do tipo estufa plástica construída com vara 

de eucalipto, com teto semicircular e área de 450 m², cobertura com filme plástico de 

100 µm de espessura, dotado de aditivos anti-ultravioleta. 

 

Figura 4- Área de cultivo protegido onde o experimento foi recomeçado.  

 
Fonte: A autora, (2019). 
 

As mudas foram transplantadas em sacos de polietileno denominadas “slabs”, 

com coloração externa branca e interna preta, possuindo dimensões 1,38 m x 0,22 

cm (comprimento x largura). Os “slabs” foram dispostos em bancadas de madeira 

horizontais construídas sobre palanques de sustentação, nos quais foram fixadas 

travessas e ripas, que formaram três bancadas medindo cada uma 1,15 m de 

largura, com espaçamento entre si de 0,25 cm e com aproximadamente 1 m do 

chão, instaladas sob estrutura do tipo túnel alto, construída em madeira e plástico 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Bancadas com “slabs” com plantas de morango dentro da estufa. 

 
      Fonte: A autora, (2019). 
 

Foram utilizados slabs da marca Rohrbacher e estão preenchidos com 

aproximadamente 20 kg de substrato composto por: cascas de pinus compostada e 

vermiculita. A fertirrigação (tabela 1) foi realizada por meio de uma fita gotejadora e 

a solução nutritiva foi distribuída igualmente entre todas as plantas, a qual foi 

monitorada por meio de condutivimetro e o pH através do peagâmetro. 

 

Tabela 1- Produtos e dose utilizada na fertirrigação. 

NUTRIENTES DOSE/1000 l 

Rexene Ferro Q48  10g 

Micro rexene equilíbrio 30g 

Fosfato monopotássico 00-52-34 200g 

Krista K  300g 

Magnésio ultra  360g 

Calcinit  480g 

Fonte: A autora, (2019). 
3.2  CULTIVARES ESTUDADAS  

Foi utilizada a cultivar San Andreas, que é uma cultivar própria para consumo 

in natura, planta de dia neutro, possui frutos vermelhos, grandes e longos, com peso 

médio de 31,6 g; firmeza e sabor semelhante a Albion; polpa mais escura e 

vermelha do que Albion; época e padrão de produção semelhante ao Albion 

(ANTUNES, CARVALHO, SANTOS, 2011) e é protegida pelo SNPC (Serviço 

Nacional de Proteção de Cultivares)- MAPA (Ministério da Agricultura e 
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Abastecimento), ou seja as plantas devem ser adquiridas ou importadas de viveiros 

autorizados e que estejam acompanhadas do Termo de Conformidade da Produção 

(VIDAL, SANTOS 2017).  

3.3 TESTES DE POLINIZAÇÃO  

Foram introduzidas duas colmeias de abelhas nativas do gênero Plebeia 

(abelha mirim) na área de estudo.  

 

Figura 6. Colmeias das abelhas mirins adentro da estufa.  

 
Fonte: A autora, (2019). 
 

Para impedir a visitação das abelhas para a polinização, foi utilizado sacos de 

papel branco, foram selecionadas 15 plantas, onde apenas as suas flores foram 

ensacadas sem nenhuma abertura, restringindo totalmente a visitação das abelhas, 

as quais permaneceram 30 dias ensacadas. E outras 15 plantas foram marcadas 

com postits para avaliar a eficiência da polinização natural.  

 

 

 

 

 



21 

Figura 6. Plantas de morango, com apenas as flores ensacadas em estágio balão para impedir a 
polinização. 

  
Fonte: A autora, (2019). 
 

Foi observada a visitação das abelhas sobre as flores do morangueiro, 

contabilizando o tempo de visita de uma abelha em uma flor.   

 

Figura 7. Momento da visitação da abelha mirim na flor do morangueiro em ambiente protegido. 

  
Fonte: A autora, (2019). 
 

No dia 20/10/2019 foi realizada a colheita dos frutos no período da tarde. 

Foram colhidos 53 frutos oriundos de plantas sob polinização livre e 28 frutos de 

plantas ensacadas. Das flores que estavam ensacadas apenas se utilizou 10 das 15 

plantas que foram selecionadas, porque devido a umidade que vinha do substrato os 
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frutos oriundos das 5 plantas estavam mofados e podres, sendo descartados do 

experimento. 

 Depois de realizada a colheita os frutos foram lavados e secados. Com o 

auxílio de uma balança digital de precisão, com capacidade de 10 kg e precisão de 

1,0g (marca Wellmix®). Os frutos foram devidamente pesados um a um, tanto da 

polinização natural quanto dos ensacados e logo em seguida os frutos foram 

respectivamente medidos com reforço de uma régua de 15 cm. 

Figura 8 – Pesagem dos frutos do morangueiro oriundos da polinização natural e dos frutos sem 
polinização. 

 
Fonte: A autora, (2019). 
 
Figura 10 – Medida do comprimento dos frutos do morangueiro tanto da polinização natural quanto 
dos frutos ensacados. 

 
Fonte: A autora, (2019). 
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 Depois que foram pesados  e medidos, os frutos foram classificados 

visualmente em ambas as etapas do experimento de acordo com Barbosa (2009), o 

qual classifica os frutos de morango em: 1) muito deformados; 2) deformados e; 3) 

bem formados.  

 

Figura 11 - Classificação de morangos em desenvolvimento. A: muito deformado; B: deformado C e 
D: bem formados.  

  
Fonte: Barbosa, (2009). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foi observado que, nas plantas sob polinização livre, apenas 6 frutos 

apresentaram característica de fruto deformado, o que representa 11% de frutos 

deformados e 89% de frutos bem formados. A massa média dos frutos considerados 

bem formados foi de 15,0 gramas, enquanto dos deformados foi de 9,0 gramas. Os 

frutos bem formados apresentaram diâmetro médio de 4,09 cm, enquanto os 

deformados o diâmetro médio de 3,6cm.  

Já quando as plantas foram ensacadas, foi observado que 42,8% dos frutos 

apresentaram-se deformados e, 57,2% dos frutos muito deformados. Não foi 

observado nenhum fruto bem formado nas plantas que foram ensacadas. A massa 

média dos frutos deformados foi de 3,46 gramas, enquanto a dos frutos muito 

deformados foi de 2,56 gramas. O diâmetro dos frutos deformados e muito 

deformados fora de 1,9 cm e 2,1 cm, respectivamente.  

 

Figura 12. Ilustração dos frutos resultantes do ensacamento impedindo a polinização, sendo: A) 
frutos muito deformados; B) e C) frutos deformados. 

 
Fonte: A autora, (2019). 

 

Pelos dados expressos na tabela 2, pode-se analisar que realmente a falta de 

polinização afeta na produção de morangos, causando grandes prejuízos ao 

produtor, porque mais de 50 % dos frutos colhidos estavam pequenos, leves e muito 

deformado, ou seja, esses frutos no mercado in natura são sem valor porque não 

são os preferíveis pelo consumidor. Já os frutos sob polinização natural foram de 

qualidade melhor, quando comparado com as plantas ensacadas. 
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Tabela 2. Dados das plantas sem polinização e com polinização natural.  
 % de frutos 

bem 

formados 

% de frutos 

deformados 

% de frutos 

muito 

deformados 

Massa 

média por 

fruto (g) 

Diâmetro 

médio por 

fruto (cm) 

Polinização 

natural 
89 11 0 14,3 4,02 

Plantas 

ensacadas 
0 42,8 57,2 2,9 2,1 

Fonte: A autora, (2019). 
 

Comparando os dois testes, pode-se analisar que a produção de frutos bem 

formados é o dobro do que das plantas ensacadas em todos os parâmetros, como 

por exemplo, para equivaler o peso de um fruto polinizado teria de ter mais ou 

menos sete frutos originários do ensacamento. Nas plantas ensacadas não ocorreu 

nenhum fruto formado, já na polinização natural quase atingiu 100% de frutos 

formados. Sendo assim o gráfico 1 nos mostra que realmente a polinização é muito 

eficiente, seja ela induzida pelo homem, vento ou animais, está é de muita eficácia, 

pois pode- ver que sob polinização a produção de frutos deformados é muito 

pequena comparadas aos sem polinização.   

 

Gráfico 1. Porcentagem da formação de frutos.  

 
Fonte: A autora, (2019). 
 

Diante do exposto Malagodi- Braga e Kleinert (2007), concluíram que após o 

produtor verificar a presença de frutos deformados em sua cultura, introduza ninhos 

89 

11 

0 

Polinização natural 

% de frutos bem formados 

% de frutos deformados 

% de frutos muito deformados 

0 

42,8 

57,2 

Plantas ensacadas 

% de frutos bem formados 

% de frutos deformados 

% de frutos muito deformados 
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racionais de abelhas em sua área de cultivo, maneje as floradas e conserve em sua 

área de produção faixas de vegetação natural. 

Figura 13. Frutos resultantes da polinização natural. Mais formados e de melhor qualidade. 

 
Fonte: A autora, (2019). 
 

Pelos resultados obtidos se conclui que a polinização é sim um fator de 

produção essencial na área de produção pois melhora a qualidade e produtividade 

dos frutos quanto as caraterísticas (peso e tamanho). Os frutos resultantes são mais 

preferíveis para o mercado in natura. O gráfico 2 a seguir representa bem esses 

valores, apesar dos frutos não diferirem entre si pelo diâmetro, ou seja, não dando 

uma diferença significativa do tamanho dos frutos, nota-se a eficiência da 

polinização se tratando do peso do fruto, frutos polinizados são num tamanho 

aceitável, pois são pesados e formados.  

 

Gráfico 2. Média do diâmetro e peso dos frutos. 

 
Fonte: A autora, (2019). 
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A visitação e o comportamento das abelhas nativas sobre as plantas do 

morangueiro, considerando o número de abelhas por planta, por minuto durante os 

períodos ótimos para o forragemento (dia ensolarado, temperatura acima de 18º C e 

pouco vento). 

Mas foram encontrados contratempos para a realização desta etapa do 

experimento. Primeiro que em nossa região a principal atividade da apicultura é 

realizado pelas Apis mellifera, a abelha com ferrão. Então foi difícil encontrar um 

meliponicultor que tinha atividade com abelhas nativas. Depois de muito esforço foi 

conseguido duas caixas rústicas que foram imediatamente levadas e colocadas 

adentro da estufa para que fosse possível concluir o experimento. Porém, o fator 

clima, com períodos chuvosos acompanhados de rajadas de vento, dificultaram a 

coleta dos dados necessários. Nessas condições não ocorre a atividade das 

abelhas, sendo que nas visitas realizadas nesses períodos não se constatou 

nenhuma atividade sobre as flores do morangueiro. 

Silva et al. (2013) concluiu que uma alteração mínima dos fatores ambientais, 

é o suficiente para modificar a frequência de forrageio das abelhas, principalmente a 

mudança da temperatura e luminosidade.  

Nas visitas realizadas quando se encontrava o tempo ensolarado, foi 

constatado a atividade de algumas abelhas mirins, quando estavam na flor. Em 

média, as abelhas mirins visitaram as fores por 23 segundos. O tempo de 

forrageamento por flor foi bastante variável, sendo o mínimo observado de 10 

segundos, podendo chegar até a 1 minuto, apresentando comportamento de um 

efetivo polinizador, tocando as estruturas reprodutivas das flores.  
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5. CONCLUSÃO 

· O experimento demonstrou que a cultivar San Andreas é altamente 

dependente da polinização. 

· Os frutos sem polinização apresentaram deformações e tamanho pequeno 

· Observou-se a efetividade da polinização pelas abelhas mirins introduzidas 

no cultivo, sendo os frutos mais atraentes quanto ao peso e tamanho. 
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