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RESUMO 

 
No estado do Paraná, o cultivo de morango tem se mostrado uma alternativa de renda para a agricultura 

familiar, devido à rentabilidade econômica da cultura. Contudo, diversos fatores devem ser considerados 

durante as safras a fim de garantir a qualidade dos morangos. No período pós-colheita, a elevada 

suscetibilidade do morango à ação de microrganismos e a sensibilidade à manipulação reduzem o shelf-life 

do fruto. Nesse contexto, este trabalho teve o objetivo de relatar uma experiência vivenciada em um 

treinamento aplicado a produtores de morango do município de Guarapuava, Paraná. O treinamento 

objetivou capacitar os produtores de morango para o processamento e conservação do fruto no período 

pós-colheita. Como estratégia pedagógica para fixação e aproveitamento das informações contempladas no 

treinamento, confeccionou-se um livro de receitas com todos os conteúdos abordados. A exposição do 

conteúdo teórico durante o treinamento estimulou o levantamento de dúvidas pelos participantes, o que é 

essencial no processo de aprendizagem e assimilação de informações. Além disso, a troca de informação 

mútua entre os participantes e a equipe executora durante a elaboração de receitas proporcionou o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos práticos preexistentes dos agricultores. As atividades desenvolvidas 

atenderam às principais dificuldades dos agricultores familiares na conservação e aproveitamento de 

morangos no período pós-colheita. Além disso, o material educativo é uma estratégia fundamental para a 

autonomia dos produtores na continuidade das atividades em suas propriedades. A perspectiva 

interdisciplinar desta pesquisa permite uma aproximação da comunidade científica aos problemas 

vivenciados pelos agricultores familiares e, assim, promovendo o desenvolvimento comunitário. 
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1. INTRODUÇÃO 

No estado do Paraná, o cultivo de morango tem se mostrado uma alternativa de 
renda para a agricultura familiar, devido à rentabilidade econômica da cultura. O município 
de Araucária foi o mais produtivo do estado, com produção média de 4.200 toneladas do 
fruto, em 2017. Destacam-se ainda os municípios de Jaboti (3.700 toneladas), São José 
dos Pinhais (3.010 toneladas) e Pinhalão (2.250 toneladas). Especificamente no terceiro 
planalto paranaense, os municípios com maior produção do fruto foram Pinhão (450 
toneladas), Guarapuava (170 toneladas), Teixeira Soares (90 toneladas) e Irati (30 
toneladas) (SEAB, 2017). Contudo, diversos fatores devem ser considerados durante as 
safras a fim de garantir a qualidade dos morangos. As características do morango podem 
variar de acordo com o perfil genético das cultivares, sistema de cultivo e condições 
ambientais (ŠAMEC et al., 2016). No período pós-colheita, a elevada suscetibilidade do 
morango à ação de microrganismos e a sensibilidade à manipulação reduzem o shelf-life 
do fruto (MISRAN et al., 2015; SÓJKA et al., 2015). Todos esses fatores podem interferir 
na qualidade do morango e reduzir a aceitabilidade dos consumidores, o que resulta em 
perdas econômicas (AĞIR et al., 2015). Assim, a cultura do morangueiro demanda ações 
interdisciplinares que perpassem todas as etapas da cadeia produtiva, visando uma 
melhora na qualidade e na conservação dos frutos. 

A comercialização de morangos no estado do Paraná é feita principalmente no 
comércio local de cada município e também nas Centrais de Abastecimento de Curitiba e 
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de Londrina (RONQUE et al., 2013). Além disso, os morangos produzidos na região do 
terceiro planalto também são comercializados na Feira Agroecológica, que é realizada 
semanalmente nos municípios de Guarapuava e Irati, PR. A feira consiste em um projeto 
de extensão, instituído em 2009 pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Esse projeto visa ampliar as 
oportunidades de comércio dos morangos produzidos pela agricultura familiar da região. 
Os projetos de extensão são um dos três pilares que sustentam a Universidade, ao lado 
do ensino e da pesquisa. A relevância desses projetos se resume na aproximação que 
proporcionam entre a Universidade e a comunidade. Assim, partindo do pressuposto que 
o cultivo de morango é uma das práticas agrícolas de maior destaque no terceiro planalto 
paranaense (SEAB, 2017), observa-se a demanda por mais projetos de extensão 
direcionados à cultura. Dessa forma, as atividades de treinamentos e capacitações aos 
produtores podem ser uma ferramenta pedagógica viável para o fortalecimento da cultura 
do morangueiro. Nesse contexto, este trabalho teve o objetivo de relatar uma experiência 
vivenciada em um treinamento aplicado a produtores de morango do município de 
Guarapuava, Paraná. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência vivenciada em um treinamento aos produtores 
de morango do município de Guarapuava, Paraná. Participaram da atividade 13 
agricultores familiares de ambos os gêneros membros do projeto Feira Agroecológica. A 
ação extensionista objetivou capacitar os produtores para o processamento e 
conservação de morangos no período pós-colheita. A atividade foi realizada no Núcleo de 
Pesquisa em Hortaliças (NPH) da UNICENTRO e teve duração de 4 horas, sendo 40% da 
carga horária teórica e 60% prática. O treinamento foi ministrado por dois profissionais da 
Nutrição, que contaram com o apoio técnico de uma equipe interdisciplinar composta por 
profissionais da Nutrição, da Agronomia e da Engenharia de Alimentos. 

O conteúdo do treinamento foi planejado com base nos conhecimentos técnico das 
áreas da Nutrição e Engenharia de Alimentos. Os tópicos abordados durante a atividade 
foram: higienização do morango in natura; técnicas de higienização de equipamentos e 
utensílios; técnicas de armazenamento de morango in natura e elaboração de receitas 
com morango. Os primeiro tópicos contemplados no treinamento foram sobre as técnicas 
de higienização do morango in natura e dos equipamentos e utensílios. Após explanação 
teórica destes conteúdos, foram explicadas as técnicas de higienização de morangos a 
utensílios na prática dos agricultores. Para essa atividade foram utilizados morangos in 
natura, talheres, bacias, xícaras, copos e tábua de cortar alimentos. O tópico seguinte 
também foi abordado de maneira teórica com demonstrações práticas sobre as técnicas 
de armazenamento de morango in natura. Foram contempladas as técnicas de 
armazenamento de morango: em temperatura ambiente; em geladeira; congelamento do 
fruto com açúcar; congelamento em formas de gelo, em assadeira e/ou congelamento 
com calda e; vantagens e desvantagens do uso de recipientes de vidro, aço inoxidável, 
plástico e/ou saco plástico de polietileno. 

Na segunda etapa do treinamento, os participantes foram convidados a participar 
de forma prática na elaboração de receitas convencionais e/ou com um diferencial 
tecnológico à base de morango. As preparações foram desenvolvidas pelos participantes 
com o auxílio dos responsáveis pela atividade. Foram elaborados 2 tipos de sorvete de 
morango, 2 geleias de morango com diferentes teores de açúcar, 1 geleia de morango 
com pimenta, 1 geleia de morango com laranja, bem como, morangos desidratados em 
forno micro-ondas e em estufa. Foram realizados testes preliminares de todas as 
preparações. Aquelas que demandavam maior tempo de preparo e manipulação foram 
elaboradas previamente pela equipe executora do terinamento, a fim de otimizar o tempo 
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da atividade e possibilitar a visualização e a degustação dos produtos finais. Como 
estratégia pedagógica para fixação e aproveitamento das informações contempladas no 
treinamento, confeccionou-se um livro de receitas (Apêndice 1) com todos os conteúdos 
abordados. O material foi entregue aos agricultores familiares no início do treinamento. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O morango é um fruto com elevada suscetibilidade à patologias devido ao seu 
elevado conteúdo de açúcares, nutrientes e atividade de água ideal para o crescimento de 
organismos patogênicos (SÓJKA et al., 2015). A multiplicação de microrganismos no 
morango pode levar à perda de pigmentação e alterações nos atributos sensoriais do fruto 
(JESUS et al., 2018), o que acarreta em baixa comercialização (AĞIR et al., 2015). Assim, 
ressalta-se a relevância dos tópicos sobre higienização e conservação de morangos in 
natura abordados no treinamento. A higienização de morangos com hipoclorito de sódio 
ou água sanitária são métodos de desinfecção práticos e de baixo custo. Esses métodos 
visam reduzir/eliminar o número de microrganismos da superfície do morango em nível 
seguro para consumo, bem como, elevar o shelf-life do fruto. Além disso, a abordagem de 
técnicas de armazenamento de morangos in natura por diferentes métodos objetivou 
ampliar as possibilidades de conservação dos frutos em períodos de entressafra. O 
feedback positivo dos participantes para esses tópicos demonstra que a atividade 
alcançou os objetivos propostos. A exposição dos métodos despertou dúvidas sobre os 
produtos mais indicados para higienização, sobre o binômio quantidade × tempo, bem 
como, as temperaturas ideais para congelamento e descongelamento de morangos. 
Essas indagações demonstram que o interesse dos participantes pelo conteúdo foi 
despertado, o que é essencial no processo de aprendizagem e assimilação de 
informações (GRUBER et al., 2014). Resultados similares foram observados por Luciara 
et al. (2010), que realizaram uma ação extensionista com feirantes do município de 
Chapecó, Santa Catarina. Os autores utilizaram uma oficina culinária como ferramenta 
educativa para minimizar o desperdício de alimentos e agregar qualidade aos produtos 
comercializados, por meio do aproveitamento integral dos alimentos. 

Além da elevada perecibilidade, o morango é considerado um fruto extremamente 
sensível às lesões mecânicas, devido às práticas inadequadas de manuseio (MISRAN et 
al., 2015). Os danos mecânicos elevam a taxa respiratória do morango e aceleram o 
processo de maturação (JESUS et al., 2018), o que interfere nas características 
qualitativas dos frutos. Comumente, os morangos danificados são descartados devido à 
baixa qualidade para comércio in natura. Nesse aspecto, a utilização do morango na 
elaboração de preparações é uma alternativa eficaz para aumentar o consumo do fruto e 
reduzir os índices de desperdício (KOWALSKA et al., 2018), além de agregar valor 
comercial (CURI et al., 2016). A fase prática do treinamento compreendida na elaboração 
de receitas com morangos resultou em dois grandes eixos de interesse. A troca de 
informação mútua entre os participantes e a equipe executora proporcionou o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos práticos preexistentes dos agricultores. Isso porque, 
a média de experiência na prática de cultivo de morangos entre os participantes foi de 5 
anos, o que sugere uma vasta gama de conhecimentos vivenciados na prática por esses 
produtores. Assim, durante a execução das receitas, os participantes relataram 
experiências anteriores com algumas preparações, inclusive com a adição de outras 
variedades de frutas. Nesse contexto, a atividade objetivou articular os conhecimentos 
técnicos interdisciplinares das áreas das Ciências da Saúde, como a Nutrição, e das 
Ciências Agrárias, como a Engenharia e a Tecnologia de Alimentos, aos conhecimentos 
práticos dos agricultores. Soares et al. (2015) verificaram efeitos semelhantes em 
comunidades tradicionais do Amazonas. No estudo, foram realizadas oficinas culinárias 
com ênfase no reaproveitamento de resíduos e uso de plantas alimentícias não 
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convencionais. A experiência proporcionou o diálogo de saberes entre os educandos e a 
comunidade. O segundo desfecho de interesse do treinamento realizado no presente 
estudo está relacionado às contribuições das preparações com morango no complemento 
da renda mensal dos produtores. Segundo os participantes, as receitas com maior 
potencial para comercialização foram as geleias de morango com teores reduzidos de 
açúcar, compota de morango e morango desidratado. Similarmente, Gollner-Reis et al. 
(2013) relataram resultados positivos após a aplicação de oficinas culinárias entre 
agricultores de Alagoas, para o aproveitamento integral de alimentos. Os autores 
relataram que as ações permitiram uma nova forma de geração de renda para os 
agricultores, agregando valor à produção rural e promovendo o desenvolvimento 
sustentável. 

 O encerramento do treinamento se deu por meio de uma breve confraternização 
entre os participantes, na qual todas as preparações foram servidas para degustação. 
Durante a apreciação sensorial as receitas tiveram boa aceitabilidade entre os 
participantes. Isso demonstra que o morango é uma fruta bem aceita sensorialmente, 
tanto em sua forma natural, quanto como ingrediente em preparações. Ademais, o 
material complementar do treinamento objetivou viabilizar a elaboração das receitas pelos 
produtores no ambiente domiciliar. Assim, como resultado prático das atividades espera-
se que os conhecimentos abordados possam se perpetuar para além da Universidade. 
Além disso, contribuir para a autonomia e segurança dos agricultores familiares na 
manipulação do morango também no período pós-colheita. E de maneira complementar, 
reduzir os níveis de desperdício do fruto, bem como, elevar a renda mensal dos 
produtores por meio da comercialização de produtos à base de morango. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O treinamento ministrado aos agricultores familiares consolidou-se como uma 
estratégia pedagógica eficiente. As atividades desenvolvidas atenderam às principais 
dificuldades dos agricultores familiares na conservação e aproveitamento de morangos no 
período pós-colheita. Além disso, o material educativo foi uma estratégia fundamental 
para a autonomia dos produtores na continuidade das atividades em suas propriedades. 
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