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1 RESUMO  

 

 Este trabalho, tem por objetivo analisar e comparar os resultados de 

caracterização físico – química de morangos de origem orgânica e convencional no 

Distrito Federal (DF). Acrescentando assim o acervo literário de relatos concretos da 

influência do manejo de agricultura aplicada, por meio da quantificação laboratorial de 

sólidos totais, cinzas, umidade e ácido ascórbico. Tendo em mente que os morangos 

são parte de uma produção marcante no DF e centro-oeste, espera-se que os 

resultados também possam influenciar na produção e procura de orgânicos, o qual 

contribui para sustentabilidade e inclusão social, além de gerar saúde para quem 

produz e consome.  

 

2 INTRODUÇÃO  

 

 A produção agrícola convencional, a qual fundamenta a maior parte da 

produção atual, se baseia em grandes monoculturas, ricas em insumos tóxicos, e que 

ocupam grandes áreas. Por esta razão tem sido alvo de grandes discussões, pois não 

é suficientemente segura à saúde humana e nem sustentável, levando a crer que o 

manejo orgânico é ainda a melhor alternativa, pois gera inclusão social e é totalmente 

sustentável (FALEIRO, ANDRADE e JUNIOR, 2011). 

 No DF o morango além de ser uma fruta de grande aceitação, rico em ácido 

ascórbico e de fácil acesso, ele é parte da cultura local, sendo realizado anualmente 

a Festa do Morango nos períodos de safra, em Brazlândia, a cidade que comporta a 

maior produção (CHAVES, 2011). 

Nesse contexto, avaliaremos para fins de comparação das características 

físico-química os valores de umidade, cinzas, sólidos totais e ácido ascórbico de 

morangos de sistema convencional e orgânico. 

 

  



3 OBJETIVOS  

 

 Determinar os valores de cinzas, umidade, sólidos totais e ácido ascórbico, por 

meio de análise laboratorial.  

 Verificar se há diferenças nas caraterísticas físico – químicas entre as amostras 

orgânicas e convencionais.  

 Discorrer as vantagens do consumo de orgânicos em relação aos 

convencionais por meio nos dados colhidos. 

 

4 METODOLOGIA  

 

 Refere-se a um experimento analítico que será realizado no laboratório da 

Universidade Paulista – Campus Brasília, Distrito Federal, no período de junho a 

novembro de 2018.  

 Serão utilizadas para amostras frutos de morango de agricultura orgânica e 

convencional, escolhidos aleatoriamente em feiras orgânicas, e convencionais do 

Distrito Federal, preferencialmente no período de safra. 

Com os valores obtidos cruzaremos os dados para comparação das 

características citadas e sua importância.   

 

5 DESENVOLVIMENTO  

 

É certo que a população mais jovem tem crescido, e trazido com sigo um novo 

olhar em relação a alimentação, e cada vez mais tem se difundido um estilo de vida 

mais saudável e sustentável, porém ainda é uma problemática o conhecimento 

popular sobre a vantagem de um produto orgânico sobre um convencional (VIELA, et 

al, 2006). 

No Distrito Federal existe uma grande produtividade e consumo de morangos, 

os quais são muitas vezes compatíveis botanicamente aos insumos químicos, fazendo 

com que sejam fixados à sua casca e sementes quando aplicados para seu 

desenvolvimento, por tanto é considerável que se façam estudos a respeito da 

qualidade de tais, pois o uso inadequado de insumos químicos pode levar a graves 

intoxicações e mudanças significativas da qualidade nutricional dos morangos 

(DAROLT,2008).  



6 RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Uma comparação feita com variedades de alimentos convencionais e orgânicos 

produzidos em sistema de cultivo orgânico demonstraram, em média, 26% a mais de 

ácido ascórbico em relação aos diversos alimentos produzidos em sistema 

convencional. Enquanto que o morango orgânico é superior em pelo menos em 2,05% 

de teor de vitamina C em comparação ao convencional (NIKEL, et al, 2015) 
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