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Qualidade físico química de frutos de laranja Valência
provenientes de cultivos orgânico e convencional
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química de frutos de
laranja Valência [Citrus sinensis (L.) Osbeck] provenientes de cultivos orgânico e convencional. Amostragens de frutos foram realizadas no período de julho a dezembro de 2008 e de 2009
em duas localidades, Borborema/SP e Itapólis/SP. Em cada localidade foram amostrados frutos
de um pomar convencional e de um pomar orgânico. Imediatamente após a colheita, os frutos
foram avaliados quanto à qualidade físico-química (massa, cor da casca, sólidos solúveis, acidez titulável, ratio e teor de ácido ascórbico). Houve aumento do ratio (sólidos solúveis:acidez
titulável) ao longo dos meses de colheita, o que retrata o processo de maturação dos frutos.
Considerando os frutos provenientes de Borborema/SP, observou-se que os frutos do sistema
convencional apresentaram maior massa quando comparados aos do sistema orgânico. Em Itápolis/SP os frutos do pomar orgânico apresentaram melhor coloração da casca em relação aos do
pomar convencional. As demais variáveis de qualidade avaliadas não diferiram entre os sistemas
de cultivo na maioria dos meses amostrados. Pelos resultados obtidos conclui-se que a qualidade
físico-química da laranja não é afetada pelo sistema de cultivo, exceto a massa do fruto, que é
menor quando proveniente de pomar orgânico, nos primeiros anos de produção.
Palavras-chave: Citrus sinensis, sistemas de cultivo.
SUMMARY
Physicochemical quality of Valencia sweet orange fruits from organic and conventional crops
The purpose of this work was to evaluate the physicochemical quality of Valencia sweet
orange [Citrus sinensis (L.) Osbeck] fruits from organic and conventional crops. Samples of
fruit were carried out during July-December 2008 and 2009 in two locations, Borborema/SP
and Itápolis/SP. In each location were sampled fruits of a conventional and an organic orchard.
Immediately after harvesting, the fruits were evaluated for physicochemical quality (mass, skin
color, soluble solids, acidity, ratio and ascorbic acid). There was an increase of the ratio (soluble
solids: acidity) during the harvest months, which depicts the process of maturation. In Borborema/SP, the fruits from the conventional orchard presented bigger mass in relation to oranges
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from organic orchad. In Itápolis/SP, the organic fruit presented better skin color development
in relation to oranges from conventional orchard. The other quality variables assessed did not
differ between the cropping systems in most months sampled. Based on the results obtained,
it was concluded that the physicochemical quality of the Valencia orange fruits is not affected
by cropping system, except the mass, which is lower when derived from organic orchard in the
early years of production.
Index Terms: Citrus sinensis, cropping systems.

INTRODUÇÃO
A demanda crescente por alimentos saudáveis,
produzidos sem agressões ao meio ambiente, valorizando a diversidade biológica e sem o uso de adubos
químicos e defensivos agrícolas, é uma tendência que
favorece a criação de novas oportunidades, principalmente aos pequenos produtores rurais. O sistema de
cultivo orgânico de citros vem sendo adotado por produtores de vários estados brasileiros, sendo São Paulo
o maior produtor (Camargo et al., 2006). Apenas na
região de Itápolis, SP, há mais de 30 produtores que
processam e exportam suco de laranja orgânico para a
União Europeia e Estados Unidos. Entretanto, o principal entrave para a produção de laranja orgânica, segundo Sartori et al. (2006) é a falta de conhecimento científico para o cultivo orgânico da cultura, pois a maioria
das informações enfoca o cultivo orgânico em geral, de
hortaliças, soja e café.
De maneira geral, pesquisas relatam que vegetais orgânicos apresentam melhor qualidade nutricional em função de alguns aspectos, tais como: padrão
e taxa de crescimento dos vegetais; resposta da planta
às condições de estresse, impacto do nitrogênio no metabolismo e nos níveis de açúcares (Benbrook, 2009).
No entanto, ainda há muitas controvérsias a respeito
do efeito do sistema de cultivo sobre a qualidade dos
vegetais.
Roussos & Gasparatos (2009) e Juroszek et al.
(2009) observaram que o sistema de cultivo não afetou
significativamente a qualidade de maçãs e de tomates,
respectivamente. Por outro lado Barret et al. (2007) observaram maior conteúdo de sólidos solúveis, acidez
titulável e firmeza em tomates orgânicos, quando comparados com tomates do sistema convencional. Em citros, algumas pesquisas desenvolvidas em outros países
relatam alguns benefícios do cultivo orgânico, como por

exemplo, maior conteúdo de ácido ascórbico em pomelo (Lester et al., 2007) e tangerina (Beltrán-González et
al., 2008) e maior conteúdo de minerais em tangerinas
(Pérez-López et al., 2007). No Brasil, há uma lacuna na
literatura no que diz respeito ao impacto do manejo incentivado na agricultura orgânica sobre a qualidade físico-química de laranjas. Diante disso, o presente trabalho
teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química
(massa, cor da casca, rendimento em suco, sólidos solúveis, acidez titulável, ratio e ácido ascórbico) de laranjas
Valência [Citrus sinensis (L.) Osbeck] provenientes de
cultivos orgânico e convencional.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas amostragens dos frutos de laranjeira Valência mensalmente, de julho a dezembro
de 2008 e de 2009, em duas localidades, Borborema/
SP e Itapólis/SP. Em cada localidade foram amostrados
frutos de um pomar convencional e de um pomar orgânico, cujos manejos são descritos nas Tabelas 1 e 2.
Os frutos de laranjeira Valência foram colhidos
manualmente e acondicionados em engradados plásticos higienizados. A colheita foi realizada de modo
aleatório, coletando-se em cada pomar trinta frutos da
porção mediana de 20 árvores.
Após a colheita, os frutos foram encaminhados
ao laboratório e avaliados quanto à qualidade físico-química, sendo: a) massa (g): pesagem direta em balança
semi-analítica; b) cor da casca: determinada em colorímetro Minolta CR400, realizando-se leituras em lados
opostos da região equatorial do fruto. Os resultados foram expressos em ângulo de cor (ºh); c) rendimento em
suco (%): calculado com base na fórmula: massa do suco
x 100 / massa fruto; d) sólidos solúveis: leitura direta em
refratômetro digital com correção automática de temperatura, sendo os resultados expressos em ºBrix; e) acidez

Citrus Research & Technology, Cordeirópolis, v.32, n.2, p.103-108, 2011

Qualidade físico química de laranjas Valência provenientes de cultivos orgânico e convencional

titulável: por meio de titulação com NaOH, de acordo
com metodologia descrita por Carvalho et al. (1990),
sendo os resultados expressos em % ácido cítrico; f)
ratio: obtido por meio da razão entre o teor de sólidos
solúveis e acidez titulável; g) ácido ascórbico: por meio
de titulação com DCFI (2.6 diclorofenol indofenol de sódio), de acordo com metodologia descrita por Carvalho et
al. (1990). Os resultados foram expressos em mg 100g-1.
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Em cada época de amostragem foram utilizadas
três repetições de dez frutos cada, para cada pomar.
O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, em esquema fatorial (sistema de cultivo
x meses de colheita) para cada local de produção, com
três repetições por amostragem. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey (1%).

Tabela 1. Histórico dos pomares de Borborema/SP nos anos 2008 e 2009
Sistemas de cultivo
Idade (anos)
Nº de plantas
Espaçamento (m)
Adubação

Manejo fitossanitário

Manejo de plantas daninhas

Convencional
7
1170
7X3
Formulação química 19-10-19
de NPK; adubação foliar com
micronutrientes
Fungicida oxicloreto de cobre, pyraclostrobin; enxofre; acaricida
abamectin, propargito, fenbutatin
oxide + enxofre e dicofol; inseticida
carbosulfan, ethofenprox + enxofre e
lambda-cyhalothrin
Glifosato e roçagem

Orgânico
9
1000
7X5
esterco de galinha; gesso agrícola;
ulexita; fosfato natural; adubação
foliar com micronutrientes
Calda sulfocálcica e bordaleza;
Beauveria bassiana + óleo mineral

Roçagem

Tabela 2. Histórico dos pomares de Itápolis/SP nos anos 2008 e 2009
Sistemas de cultivo
Idade (anos)
Nº de plantas
Espaçamento (m)
Adubação

Manejo fitossanitário

Manejo de plantas daninhas

Convencional
19
400
6x4
Esterco de galinha; gesso agrícola;
adubação química 25-20-00 de NPK;
adubação foliar com micronutrientes
Fungicida oxicloreto de cobre,
carbendazim, Pyraclostrobin,
Trifloxystrobin; enxofre; acaricida
espirodiclofeno e propargite
Glifosato e roçagem

Orgânico
19
1000
7x5
esterco de galinha;
adubação foliar com micronutrientes
Calda sulfocálcica; enxofre

Roçagem
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se efeito do sistema de cultivo em relação ao parâmetro massa do fruto nas laranjas cultivadas em Borborema/SP. A massa dos frutos provenientes do sistema orgânico foi menor em todos os meses
amostrados (Tabela 3).
O nitrogênio é o nutriente extraído em maior
quantidade por laranjas (Rodriguez, 1991), sendo responsável pelo tamanho e massa dos frutos. No cultivo orgânico a fonte de nitrogênio utilizada (esterco de
galinha) não disponibiliza prontamente o nitrogênio, o
que pode ter influenciado no tamanho dos frutos.
Outros fatores também determinam o tamanho
final do fruto; entre eles devem-se destacar os fatores
genéticos, a posição do fruto no broto e a competição
entre os órgãos em desenvolvimento. O tamanho pode
variar entre margens bastante amplas para uma mesma
variedade (Fonfría et al.,1996).
As demais variáveis de qualidade avaliadas não
diferiram entre os sistemas na maioria dos meses amostrados (Tabela 3). Resultados contrários foram observados por Beltrán-González et al. (2008) em relação à qualidade do suco do fruto cítrico da variedade Hermandina.
Os autores verificaram influência do sistema de cultivo
em relação ao teor de vitamina C, conteúdo de minerais,
carotenoides e coloração do suco, que foram maiores no
suco proveniente de frutos do sistema orgânico.
Nas laranjas cultivadas em Itápolis/SP observouse efeito do sistema de cultivo em relação ao parâmetro
cor da casca do fruto (Tabela 4). As laranjas do sistema
orgânico apresentaram menor ângulo de cor (ºh), indicando maior desenvolvimento da coloração da casca.
O desenvolvimento da coloração da casca em
citros está relacionado com a amplitude térmica. Para
plena manifestação dos carotenoides e degradação da
clorofila, são ideais dias quentes seguidos por noites
frias. Temperaturas na faixa de 20 a 25ºC durante o dia
e 10 a 15ºC durante a noite são ideais para o desenvolvimento da coloração da casca de citros (Jacomino et
al., 2008). A diferença no desenvolvimento da coloração da casca observada entre as localidades (Borborema e Itápolis) e entre os sistemas de cultivo provavelmente está relacionada ao micro-clima característico
de cada pomar.
As demais variáveis de qualidade avaliadas não
diferiram entre os sistemas na maioria dos meses amos-

trados (Tabela 4). Em relação à massa, na maioria dos
meses de colheita, de setembro a dezembro, a massa das laranjas cultivadas em Itápolis/SP não diferiu
conforme o sistema de cultivo. Resultados diferentes
foram observados em Borborema/SP, provavelmente
devido à diferença de idade dos pomares entre as duas
localidades (Tabela 1 e 2). Segundo Altieri (2002), com
a estabilização do sistema orgânico após alguns anos
de cultivo, como foi o caso do pomar de Itápolis/SP
(19 anos), a produção verificada no sistema orgânico
é igual ou maior que a produção verificada no sistema
convencional. A análise físico-química do solo e análise química foliar das plantas também contribuiriam
para o entendimento do papel nutricional em relação
aos atributos físico-químicos dos frutos.
De acordo com Benbrook (2009) no sistema de
cultivo convencional, o rápido crescimento e o maior
tamanho dos frutos, bem como o maior tamanho médio das células conduzem ao efeito de ‘diluição’, frutos
com menor teor de açúcar. Esse fato não foi constatado
no presente trabalho.
De forma geral, durante a maturação dos frutos, ocorrem variações simultâneas na concentração
de açúcares e ácidos, fazendo com que o conteúdo de
sólidos solúveis permaneça praticamente constante ou
apresente apenas tendência gradual de aumento. Os
ácidos acumulam-se durante o desenvolvimento inicial
do fruto, e alcançam um conteúdo máximo, o qual permanece praticamente constante a partir desse ponto. A
redução na concentração de ácidos, que ocorre durante
a maturação, é devida principalmente à diluição ocasionada pelo crescimento do fruto, visto que a redução
no conteúdo de acidez titulável é pequena (Medina et
al., 2005).
Em laranjas o teor de sólidos solúveis, o ratio
(sólidos solúveis:acidez) e o rendimento em suco
são bons indicativos da maturação dos frutos. De
acordo com as normas de classificação, padronização e identidade da laranja para o Programa Brasileiro para a melhoria dos padrões comerciais e
embalagens de hortigranjeiros a laranja Valência
é considerada aceitável para o consumo (matura)
quando contém 44% de suco, 10 ºBrix e ratio de
9,5 (Hortibrasil, 2006). No presente trabalho, considerando o município de Borborema/SP, observa-se
que as laranjas do sistema orgânico anteciparam a
maturação (Tabelas 3).
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Tabela 3. Características físico-químicas de laranjas Valência produzidas em sistema orgânico (O) e convencional
(CO), no município de Borborema/SP
Variáveis2
Massa
Cor da casca
Rend. Suco
SS
AT
Ratio
AA

Sist.de
cultivo
CO
Org
CO
Org
CO
Org
CO
Org
CO
Org
CO
Org
CO
Org

Jul
185,88Ab
134,94Aa
90,48ABa
93,73ABa
45,58Aa
45,53Aa
9,78Aa
10,82Ab
1,33Ba
1,25CDa
7,37Aa
8,68Aa
49,44BCa
51,79ABa

Ago
200,31Ab
165,44ABa
95,12BCDa
91,26Aa
47,65ABa
46,05Aa
11,12Ba
12,33BCb
1,23Ba
1,29Da
9,09Aa
9,58Aa
52,27Ca
58,98Cb

Meses de colheita1
Set
Out
221,20ABb
255,59Bb
182,18Ba
182,07Ba
86,37Aa
92,57BCa
90,28Aa
93,01ABa
50,26Ba
46,72ABa
48,86Aa
45,16Aa
11,52Ba
11,17Ba
11,49Aba
11,30Aa
0,99Aa
0,86Aa
1,06BCa
0,79Aa
11,68Ba
13,06Ba
10,82Aba
14,18CDa
43,11Aa
46,56ABa
47,56Ab
48,58ABa

Nov
244,83Bb
161,19ABa
101Db
89,18Aa
46,81ABa
45,17Aa
11,48Ba
12,74Cb
0,87Aa
0,79Aa
13,21Ba
16,23Db
44,48ABa
46,58Aa

Dez
226,39ABb
154,89ABa
98,50CDa
97,99Ba
45,36Aa
48,26Aa
10,84ABa
11,54ABa
0,84Aa
0,95ABa
12,91Ba
12,27BCa
45,32ABa
52,83Bb

Valores médios dos anos (2008 e 2009)
Massa (g); Cor da casca (ºh); Rendimento em suco (%); SS: Sólidos solúveis (ºBrix); AT: Acidez titulável (% de ácido cítrico); Ratio: SS:AT; AA: Ácido
ascórbico (mg 100g-1).
Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, em nível de 1 % pelo teste de Tukey.
1
2

Tabela 4. Características físico-químicas de laranjas Valência produzidas em sistema orgânico (O) e convencional
(CO), no município de Itápolis/SP
Sist.de
cultivo
Massa
CO
Org
Cor da casca
CO
Org
Rend.suco
CO
Org
SS
CO
Org
AT
CO
Org
Ratio
CO
Org
AA
CO
Org
Variáveis2

Jul
125,08Aa
189,10Bb
98,25Bb
83,72ABa
37,60Aa
41,08Aa
11,59Aa
11,57Aa
2,01Db
1,41Ca
6,17Aa
7,10Aa
59,72Ca
60,30ABa

Ago
126,59ABa
152,83Ab
94,80ABb
84,04Aba
42,43Aba
43,02Aba
13,11BCa
12,73BCa
1,68Cb
1,18ABCa
7,70Aba
8,89Aba
63,53Ca
65,71Ba

Meses de colheita1
Set
Out
146,69ABCa 153,19ABCa
153,22Aa
173,88ABa
92,39ABb
90,97Aa
79,93Aa
88,31Ba
42,65ABa
44,44ABa
43,34ABa
45,63ABa
13,12BCa
13,79Cb
13,04Ca
12,56ABCa
1,26Ba
0,98Aa
1,22BCa
1,14ABCa
9,47Ba
12,97Cb
10,82BCa
10,84BCa
57,77BCa
58,52BCa
55,31Aa
53,85Aa

Nov
158,97BCa
161,40ABa
89,40Aa
89,41Ba
46,70Ba
48,58Ba
12,66ABb
11,79ABa
0,85Aa
1,00Aba
15,99Db
12,60CDa
47,13Aa
51,61Aa

Dez
168,72Ca
175,81ABa
95,24ABb
89,05Ba
46,54ABa
48,23ABa
12,76BCa
13,10Ca
0,82Aa
0,94Aa
14,95CDa
13,62Da
50,80ABa
59,50ABb

Valores médios dos anos (2008 e 2009)
Massa (g); Cor da casca (ºh); Rendimento em suco (%); SS: Sólidos solúveis (ºBrix); AT: Acidez titulável (% de ácido cítrico); Ratio: SS:AT; AA: Ácido
ascórbico (mg 100g-1).
Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, em nível de 1 % pelo teste de Tukey.
1
2
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CONCLUSÕES
Pelos resultados obtidos nesse trabalho concluise que a qualidade físico-química da laranja não é afetada pelo sistema de cultivo, exceto a massa do fruto,
que é menor quando proveniente de pomar orgânico,
nos primeiros anos de produção. Considerando que
diversos fatores, como as condições de solo e de microclima, interferem na qualidade dos frutos, sugere-se
novos estudos sobre a influência do sistema de cultivo
na qualidade de laranjas.
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