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Resumo 

A cultura do abacaxi destaca-se no Brasil e o estado do Maranhão é um dos maiores 
produtores da região Nordeste, onde o município de Turiaçu, MA apresenta a exploração da 
cultivar Turiaçu como uma das principais atividades. Entretanto, poucos estudos de 
caracterização foram feitos sobre os frutos dessa cultivar, o que dificulta a expansão de seu 
cultivo. A caracterização biométrica dos frutos, em diferentes estádios de maturação, 
poderá fornecer informações importantes para decisões de logística e comercialização, 
como o momento mais apropriado para a colheita para um determinado tipo de mercado. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar características biométricas de frutos da cv. Turiaçu em 
diferentes pontos de maturação (PMs), avaliando-se os tratamentos: T1, Verdosos (0% 
amarelo); T2, 25% da casca amarela; e T3, 50% da casca amarela. Estes foram 
selecionados aleatoriamente para as avaliações das qualidades biométricas, como: massa do 
fruto (MF); massa da infrutescência (MI); relação do comprimento da coroa (CCo) e 
comprimento da infrutescência (CI), CCo/CI; e diâmetro longitudinal da região mediana 
(DLm) da infrutescência. Foi também avaliado o número de lesões corticosas (NL) presente 
nos frutos. Os frutos colhidos verdosos apresentaram menores MF (14,22%) e MI (15,34%) 
e menor NL (52,08%), o que indica que o PM interfere na quantidade de lesões corticosas. 
Conclui-se que, quanto menor o ponto de maturação menor será a qualidade biométrica do 
fruto, o que não é desejável, contudo também será menor o número de lesões corticosas, o 
que é altamente desejável. 
 
Palavras-chave: ponto de colheita, manejo cultural, qualidade pós-colheita. 
 
Abstract 

Biometric quality of 'Turiaçu' pineapple fruits associated with ripening stage. 
The pineapple crop stands out in Brazil and the state of Maranhão stands out in the 

Northeast Region, where the municipality of Turiaçu, MA presents an exploration of the 
'Turiaçu' pineapple as one of the main activities. However, few characterization studies 
were done on the fruits of this cultivar, which hinders the expansion of its cultivation. The 
biometric fruits characterization, at different maturation stages, may provide important 
information for logistical and commercial decisions, as the most appropriate harvesting 
time for a given type of market. The work objective was to evaluate the biometric 
characteristics of Turiaçu cultivar fruits at different maturation points (MPs), with the 
following treatments: T1, green (0% yellow); T2, 25% of the yellow bark; And T3, 50% of 
the yellow bark. These fruits were randomly selected for evaluations of biometric qualities, 
such as: fruit mass (FM); infrutescence mass (IM); ratio of Crown length (CL) and 
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infrutescence length (IL), CL / IL; and the infrutescence longitudinal diameter of the 
median region (DMR). The number of corticosteroid lesions (CL) present in the fruits was 
also evaluated. The fruits harvested greenish presented lower FM (14.22%) and IM 
(15.34%) and lower CL (52.08%), which indicates that MP interferes in the amount of 
corticosteroid lesions. We conclude that the fruit with the lower maturation point had the 
lower biometric quality, which is not desirable, but the number of cork bark lesions was 
also be lower, which is highly desirable. 
 
Keywords: harvest point, cultural management, post-harvest quality. 
 
Introdução 

A cultura do abacaxi ocupa a terceira posição entre as frutas tropicais produzidas no 
Brasil, com ampla distribuição no território brasileiro.  No ano de 2014, 26 das 27 unidades 
federativas do país cultivavam abacaxi comercialmente, o que demonstra sua relevância no 
cenário nacional. As cultivares mais conhecidas e cultivadas no Brasil são a ‘Pérola’, 
preferida pelos consumidores, e a ‘Smooth Cayenne’ (Cock & Leal, 2012; IBGE, 2017).  

Diversas outras cultivares locais e populações silvestres de abacaxi também 
ocorrem no Brasil, as quais são destinadas principalmente para o mercado local com 
impacto no autoconsumo dos produtores e/ou regional em fase de expansão (Harou et al., 
2016; Viana et al., 2013; Reinhardt et al., 2000). O abacaxi cv. Turiaçu é originário do 
município de Turiaçu, pertencente à Amazônia Maranhense, Nordeste do Brasil, tendo sido 
domesticado e selecionado por produtores rurais de base familiar. Esta cultivar se encontra 
em processo de aperfeiçoamento do sistema produtivo e manuseio pós-colheita (Araújo et 
al., 2012). 

Diversos fatores de pré-colheita tais como temperatura, umidade relativa do ar, 
luminosidade, textura do solo, nutrição mineral e orgânica, manejo do solo, poda, 
aplicações de produtos químicos, espaçamento de plantio, irrigação e drenagem, têm função 
decisiva para que as frutas expressem sua qualidade máxima. Tais fatores exercem forte 
influência em sua conservação e podem interferir na qualidade dos frutos (Mattiuz, 2007). 
Os atributos de qualidade dos frutos de abacaxi podem ser definidos a partir de vários 
parâmetros, sendo um destes o biométrico, relativo à massa, comprimento, diâmetro, 
rendimento de polpa, forma e cor (Andrade et al., 2015). A aparência e a forma são as 
primeiras características que o consumidor avalia na aquisição do fruto, seguido da 
avaliação da textura, aroma e sabor. 

A avaliação biométrica e caracterização de atributos dos frutos são definidos a partir 
das características peculiares da espécie e essas informações podem ser utilizadas para 
subsidiar outros estudos voltados para o melhoramento de espécies vegetais, conservação e 
exploração racional dos recursos naturais com valor econômico, além de fornecer 
informações que auxiliem na distinção de espécies do mesmo gênero (Gusmão et al., 2006; 
Vieira & Gusmão, 2008; Santos et al., 2015). A diversidade morfofisiológica de uma 
espécie é consequência de modificações acumuladas por um período de tempo, em resposta 
às diferentes condições ambientais, que são geneticamente incorporadas (Rodrigues et al., 
2006; Bezerra et al., 2012). 

Apesar da excelente qualidade sensorial dos frutos da cultivar de abacaxi ‘Turiaçu’, 
os quais são muito apreciados pelos consumidores, essa cultivar apresenta uma desordem 
fisiológica que afeta a sua aparência. Essa desordem fisiológica gera lesões corticosas na 
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casca dos frutos que são apontadas pelos produtores e comerciantes como um problema 
para sua comercialização, causando depreciação e consequente redução do preço dos frutos. 
Essas anomalias são caracterizadas por uma rachadura entre os frutilhos, que pode resultar 
em cavidade irregular (de forma não definida) com até 1 cm de extensão. Essas lesões, 
quando abertas, podem liberar ou não excrescência corticosa de coloração pardo-escura 
(Santos, 2013). No entanto, não se tem informações se o estádio de maturidade na colheita 
pode afetar o número de lesões. 

As informações contidas na literatura especializada sobre os padrões de qualidade 
para a colheita e comercialização dos frutos da cv. Turiaçu são escassos. Parte-se da 
hipótese de que quanto mais avançado for o estádio de maturação, maior serão os valores 
referentes aos atributos de qualidade biométrica dos frutos. Dessa forma, objetivou-se 
avaliar as características biométricas e presença de lesões corticosas dos frutos da cv. 
Turiaçu colhidos em diferentes pontos de maturação, produzidos no município de Turiaçu, 
MA. 
 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido durante a safra 2015/2016 em áreas de produtores 
familiares na Comunidade Rural de Serra dos Paz (01° 38' 58,6'' de latitude e 45° 29' 25,9'' 
de longitude), no município de Turiaçu, Maranhão. De acordo com a classificação climática 
de Köppen a região apresenta clima tropical semiúmido do tipo Aw (LABGEO, 2010). A 
temperatura média durante o ciclo da cultura foi de 27,6ºC, a umidade relativa do ar foi de 
85% e a precipitação acumulada média anual de 156,0 mm (INMET, 2017), conforme 
demonstrados na Figura 1.  

Foram colhidos 45 frutos de abacaxi da cv. Turiaçu com pedúnculo e encaminhados 
para o Laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita (LAPOC) da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA). Os frutos foram colhidos em três estádios de maturação: T1 – verdoso 
(0% de cor amarela na casca); T2 – pintado (25% dos frutilhos amarelos); e T3 – colorido 
(até 50% dos frutilhos amarelos). 

Os frutos foram avaliados individualmente quanto aos atributos biométricos, 
utilizando-se 15 repetições por tratamento. As avaliações biométricas foram: massa total do 
fruto (MF) e da infrutescência (MI)  em quilograma; rendimento  de polpa  (RP)  em 
porcentagem; comprimento total do fruto (CT), da coroa (CCo) e da infrutescência (CI) em 
centímetros; relação do comprimento da coroa por comprimento da infrutescência 
(CCo/CI); diâmetro  da  área  mediana  (DLm)  em  centímetros; relação entre o diâmetro 
do ápice (DLa) e o diâmetro da base (DLb), DLa/DLb; resíduos gerados de casca (RCa), 
coroa (RCo) e total (RT), em porcentagem; e número de lesões corticosas presentes nas 
cascas dos frutos (NL). Para tais análises utilizou-se balança semianaítica e paquímetro 
digital. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente cazualizado. As médias das 
variáveis avaliadas dos frutos foram submetidos à analise de variância (ANOVA) e, quando 
diferentes estatisticamente, foram submetidas ao teste de Tukey e apresentadas com 
respectivo erro padrão da média (±EPM). As análises estatísticas foram geradas no 
software estatístico MITAB®16 (MINITAB, 2014), sendo utilizado o nível de 5% de 
probabilidade.  
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Resultados e Discussão 
Os frutos colhidos verdosos (T1) apresentaram piores qualidade biométricas. Esses 

apresentaram as menores massas de frutos (até 14,22% menor) e infrutescência (até 15,34% 
menor) e menores comprimentos de frutos (até 10,70% menor) e infrutescência (até 7,90% 
menor) (Tabela 1). Contudo estes apresentaram as menores coroas (até 15,33% menor) e 
menor quantidade de lesões (NL), característica desejável. 

Os frutos colhidos com 50% de casca amarela (T3) foram os que apresentaram as 
maiores massas. É provável que a maior massa apresentada pelos frutos do T3 seja devido 
ao tamanho da infrutescência (CI) apresentada por estes frutos, 7,9% maior. Segundo 
Sampaio et al. (2011) o mercado interno de frutas frescas tem preferência por frutos médios 
a grandes. Os resultados encontrados no atual trabalho foram inferiores os encontrados por 
Araújo et al. (2012), em que os frutos de abacaxi ‘Turiaçu’ apresentaram peso médio de 
1,62Kg. Todos os frutos do experimento apresentaram massas superiores ao da cultivar 
‘Vitória’ (1,057 kg) (Cardoso et al. 2013) e com massas menores do que as cultivares ‘EC-
93’ (1,99 kg) e ‘EC-105’ (1,75 kg) (Caetano et al., 2015). De acordo com a Instrução 
Normativa do MAPA (Brasil, 2002) o ponto de colheita não interferiu na classificação dos 
frutos, onde todos os tratamentos apresentaram-se como Classe 2 (maior que 1,20 kg até 
1,50 kg), o que leva a crer que não iria fazer diferença, em termos financeiros, para os 
produtores. 

Assim como o rendimento de polpa, a produção de resíduos não apresentam 
diferença estatística para o ponto de colheita. A casca é a fonte principal de resíduos, em 
média representa de 25% a 30% do fruto.  As Agroindústrias são as principais interessadas 
em informações desse nível, pois são elas responsáveis por não permitir que estes resíduos 
contaminem o meio ambiente. Os resíduos destacam-se por seus elevados teores de 
açúcares, fibras e por um razoável conteúdo proteico (Martin et al. 2012). 

Já em relação às lesões corticosas, os frutos que apresentaram a menor quantidade 
foram os verdosos, o que indica que o menor ponto de maturação proporciona uma menor 
quantidade de leões corticosas. Contudo a quantidade de lesões presente nesses frutos ainda 
é muito elevada, caracterizando um potencial problema para a comercialização desses. De 
acordo com Santos (2013), as lesões corticosas não são causadas pela broca do fruto. 
Análises em diversas amostras de frutos maduros colhidos em áreas de produtores não 
apresentaram larvas dessa praga, o que indica que essas lesões são causadas por outro fator. 
Bonfim Neto (2010) associa este problema à deficiência de boro. Essas lesões são um 
limitador de mercado, dificultando a comercialização do produto, devido a depreciação que 
este sofre, e gerando desconfiança junto aos consumidores em relação à qualidade do 
produto. 
 
Conclusões 

Estádios de maturação mais avançado respondem pelo aumento na qualidade 
biométrica dos frutos da cultivar de abacaxi Turiaçu, com destaque para valores de 
massa e dimensões. O elevado número de lesões presentes nos frutos confirma ser um 
problema relevante para a aparência da cv. Turiaçu, independentemente do ponto de 
colheita. Esse distúrbio fisiológico é menos marcante nos frutos colhidos no ponto 
verdoso.   
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Figura 1 - Condições climáticas ocorridas durante o período experimental (Abril 2015 à 
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Tabela 1 - Valores médios de atributos de qualidade biométrica de frutos de abacaxi 
‘Turiaçu’ colhidos em três estádios de maturação. n=15, ± erro padrão da média 
(EPM). 

Variável Verdoso Pintado Colorido p-valor CV% 
MF, (Kg) 1,18 ± 0,03 b 1,33 ± 0,04 a 1,37 ± 0,05 a 0,0034 13,44 
MI, (Kg) 0,82 ± 0,03 b 0,92 ± 0,04 ab 0,97 ± 0,04 a 0,0268 17,53 
CT (cm) 29,2 ± 0,4 b 31,4 ± 0,6 a 32,7 ± 0,5 a >0,000

1 
7,65 

CCo (cm) 11,6 ± 0,4 b 12,6 ± 0,4 ab 13,7 ± 0,5 a 0,0052 14,24 
CI (cm) 17,5 ± 0,3 b 18,8 ± 0,3 a 19,0 ± 0,3 a 0,0032 7,21 
CCo/CI 1,67 ± 0,03 a 1,67 ± 0,03 a 1,72 ± 0,03 a 0,2619 6,14 
DLm 
(mm) 

100,80 ± 1,04 
a 

98,51 ± 1,80 a 97,90 ± 1,38 a 0,3318 5,64 
DLa/DLb 
(mm) 

0,90 ± 0,02 a 0,88 ± 0,02 a 0,87 ± 0,02 a 0,5398 8,52 
RP (%) 69,35 ± 0,70 a 69,36 ± 1,08 a 69,97 ± 0,99 a 0,8663 5,11 
RCa (%) 24,70 ± 0,63 a 25,01 ± 0,96 a 24,89 ± 0,79 a 0,9640 12,22 
RCo (%) 5,95 ± 0,22 a 5,63 ± 0,25 a 5,13 ± 0,30 a 0,0908 18,51 
RT (%) 30,65 ± 0,70 a 30,64 ± 1,08 a 30,03 ± 0,99 a 0,8663 11,67 
NL 

 

23 ± 2 b 48 ± 4 a 48 ± 8 a 0,0013 58,80 
Letras iguais e minúsculas na linha não diferem estatisticamente pelo teste de média de Tukey ao nível de 
5%. Onde: IC  =  intervalo  de  confiança  a  95%  de  confiança;  t  =  ‘t’  calculado  pelo teste  t; Pr  >   = 
probabilidade  calculada;  CV = Coeficiente  de variação;  MF = massa total  do fruto;  MI = massa  da 
infrutescência; CT = comprimento total do fruto; CCo = comprimento da coroa; CI = comprimento da 
infrutescência; CCo/CI = razão entre o comprimento da coroa e o da infrutescência; DLm = Diâmetro 
longitudinal da região mediana da infrutescência; DLa/DLb = razão entre as médias dos diâmetros 
longitudinais do ápice (DLa) e da base (DLb); RP = rendimento de polpa; RCa – resíduo gerado pela casca; 
RCo = resíduo gerado pela coroa; RT = resíduo total; NL = número de lesões. 




