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Resumo 

A área de produção de mirtilos tem aumentado, no nosso País, nos últimos anos. 

As cultivares instaladas, bem como as técnicas de produção utilizadas, associadas às 

condições edafoclimáticas vão influenciar a qualidade do produto final. Assim, com este 

trabalho, pretendeu-se caracterizar a qualidade comercial de diferentes cultivares de 

mirtilo (10 Norte, 8 de Sul e 2 Rabbiteye) produzidas na Estação Agrária de Viseu. 

Foram colhidas amostras de 20 cultivares diferentes: Aurora, Bluecrop, Bluegold, 

Chandler, Draper, Duke, Elliot, Huron, Legacy, Liberty (de norte);Biloxi, Camellia, 

Misty, O'Neal, Rebel, Sharpblue, Star e Suziblue (de sul) Powderblu’ e‘Ochlockonee 

(rabbiteye). A colheita de amostras foi realizada no estado de maturação comercial 

sendo colhidos 100 frutos, ao acaso, por cultivar. 

Em laboratório foram realizadas as seguintes medições: peso (balança de 

precisão), diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, ºBrix (refratómetro portátil), 

acidez titulável (expressa em percentagem de ácido málico), cor da epiderme 

(colorímetro) equipado com um iluminante D65, os dados foram convertidos para 

tonalidade (h°) e croma (C*), firmeza (texturómetro). Para a análise dos resultados foi 

usado o programa “SPSS 22”. 

Da análise dos resultados verificámos que as diferentes cultivares apresentaram 

diferenças significativas nos diversos parâmetros avaliados. 

Foi realizada a Análise de Componentes Principais (PCA) para integrar a 

informação das diferentes variáveis analisadas para todas as cultivares. Com base na sua 

contribuição percentual, foram determinados dois componentes principais, PC1 e PC2 

(KMO = 0.631). A cor e variáveis associadas constituem um grupo associado ao fator 1. 

As variáveis peso, diâmetro longitudinal, transversal e acidez identificam-se com o fator 

2. Mais de 58% da variância é explicada pela componente principal 1 (PC1). 

Verificámos que as cultivares Camélia, Star e O’ Neal foram consideradas outliers. 

 

Palavras-chave: mirtilos, qualidade comercial, PCA. 

 

Abstract 

The blueberry production area has increased in our country in recent years. 

Different production techniques, cultivars and locations / climate conditions will 

determine commercial quality. This work aimed at characterizing the commercial 

quality of different blueberry cultivars (10 North, 8 South and 2 Rabbiteye) produced in 

the Estação Agrária de Viseu. Samples of 20 different cultivars were collected: Aurora, 

Bluecrop, Bluegold, Chandler, Draper, Duke, Elliot, Huron, Legacy, Liberty 
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(Northern);Biloxi, Camellia, Misty, O'Neal, Rebel, Sharpblue, Star e Suziblue (South) 

Powderblue e Ochlockonee (Rabbiteye). Sampling was conducted in the state of 

commercial maturity and 100 fruits per cultivar were randomly harvested. 

In the laboratory the following measurements were done: weight (precision 

scale), longitudinal diameter, transverse diameter, ºBrix (refractometer), titratable 

acidity (expressed as a percentage of malic acid), skin color (colorimeter) equipped with 

a D65 illuminant, the data were converted to hue (h °) and chroma (C *), firmness 

(texturometer). For the analysis of the results program “SPSS 22” was used. 

The results reveal that the different cultivars showed significant differences in 

several parameters evaluated. 

Principal Component Analysis (PCA) was used to analyze all variables for all 

cultivars. Two principal components were determined, PC1 and PC2 (KMO = 0.631). 

Color variables were mainly associated with the factor 1. Weight, longitudinal, 

transverse diameter and acidity identify with the factor 2. More than 58% of the 

variance is explained by the principal component 1 (PC1). We found that the Camellia 

cultivars, Star and O'Neal were considered outliers. 

 

Keywords: blueberries, commercial quality, PCA. 

 

Introdução 

A área de produção de mirtilos tem aumentado nos últimos anos, passando de 

211 ha em 2011 para 823 ha em 2014 (INE, 2015). Existem três principais grupos de 

mirtilos que originaram quase todas as cultivares conhecidas comercialmente e mais 

utilizadas no nosso país. O grupo de Norte, o grupo de Sul e o grupo Rabbiteye. 

A altura das plantas do grupo Norte, quando atingem a idade adulta, pode variar 

entre 1,5 e 3,0 m aproximadamente. Necessitam de mais de 800 horas de frio e as suas 

flores sobrevivem a temperaturas tão baixas quanto −30 °C. O fruto, que pode chegar a 

medir  

25,4 mm de diâmetro, atinge a maturação 60 a 100 dias após a queda das pétalas e a 

época de colheita dura 2 a 5 semanas (Strik & Finn, 2008; Gauthier & Kaiser, 2013). 

As cultivares pertencentes ao grupo de Sul são híbridos complexos originados 

por cruzamentos entre V. corymbosum L. e a espécie perenifólia V. darrowi nativa da 

Flórida, Estados Unidos da América (Strick & Finn, 2008). São cultivares com menores 

necessidades em horas de frio (200 a 300 horas) e maior tolerância ao calor quando 

comparadas com as cultivares de Norte (Krewer & NeSmith, 2006; Strick & Finn, 

2008). 

As plantas do grupo Rabbiteye desenvolvem-se bem em muitos tipos de solos 

ácidos, com teores de matéria orgânica relativamente baixos (Krewer & NeSmith, 

2006). As plantas podem atingir até 3 m, na idade adulta, e necessitam de 350 a 650 

horas de frio. A floração, nestas plantas, ocorre uma semana, a uma semana e meia mais 

cedo do que nas cultivares de Norte, apresentando produtividades na ordem das 6 a 8 

t/ha (Krewer & NeSmith, 2006; Strick & Finn, 2008). 

A escolha das cultivares na zona Centro, à semelhança de outras zonas do país, 

tem sido um pouco empírica. Com este trabalho, pretendeu-se caracterizar a qualidade 

comercial de diferentes cultivares de mirtilo (10 de Norte, 8 de Sul e 2 Rabbiteye) 

produzidas na Estação Agrária de Viseu, de modo a verificar quais estão mais adaptadas 

a esta região. 
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Material e métodos 

No presente trabalho pretendeu-se caracterizar a qualidade comercial de 

diferentes cultivares de mirtilo (10 Norte, 8 de Sul e 2 Rabbiteye) produzidas na Estação 

Agrária de Viseu. 

Foram colhidas amostras de 20 cultivares diferentes: Aurora, Bluecrop, 

Bluegold, Chandler, Draper, Duke, Elliot, Huron, Legacy, Liberty (de norte); Biloxi, 

Camellia, Misty, O'Neal, Rebel, Sharpblue, Star e Suziblue (de sul) Powderblue e 

Ochlockonee (rabbiteye). A colheita de amostras foi realizada no estado de maturação 

comercial sendo colhidos  

100 frutos, ao acaso, por cultivar. 

Os diferentes frutos foram colhidos no estado de maturação em que as bagas são, 

normalmente, comercializadas, ou seja, no estado de plena maturação, quando os frutos 

se apresentam com a totalidade da coloração desenvolvida mas sem perda de 

turgescência. As colheitas foram efetuadas entre as 7h30 e as 9h da manhã. Para cada 

cultivar colheram-se  

100 frutos, selecionadas aleatoriamente em várias plantas, em diferentes pontos do 

mesmo campo. Depois de colhidas, as amostras foram transportadas em caixas para o 

laboratório da Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV). 

Para a determinação das características biométricas, peso e calibre, 

selecionaram-se aleatoriamente 50 frutos representativos de cada amostra em estudo. 

Com o auxílio de uma balança de precisão determinou-se o peso de cada baga e através 

de uma craveira mediram-se os diâmetros. Do conjunto de medidas foram depois 

calculados os valores médios e os respetivos desvios padrão. 

Para a determinação das coordenadas de cor (L*, a* e b*) utilizou-se um 

colorímetro portátil (CR 400, Konica Minolta) equipado com um iluminante D65, os 

dados foram convertidos para tonalidade (h°) e croma (C*). As observações foram 

realizadas em 10 frutos representativos de cada amostra. Foram realizadas duas 

medições na região equatorial dos frutos. 

Para a determinação dos atributos de textura selecionaram-se aleatoriamente 30 

frutos. As análises foram feitas com um texturómetro (TA.XT, Stable Micro Systems) 

cujos resultados foram tratados com o software Exponent TEE (Stable Micro Systems). 

Do perfil de textura obtido foi possível determinar a firmeza. 

Os valores de teor de humidade foram determinados com um Analisador de 

Humidade de Halogéneo (HG 53, Mettler Toledo International, Inc.). Efetuaram-se três 

repetições de cada cultivar (n=3) com as amostras a pesar 1 grama (g) cada. 

A acidez titulável foi determinada em conformidade com a Norma NP – 1421, e 

expressa em percentagem de ácido málico. Foram realizadas três repetições de cada 

amostra (n=3). 

O teor de sólidos solúveis, ou °Brix, foi determinado em conformidade com a 

Norma NP – 1421. As leituras foram realizadas com um refratómetro portátil (HI 96801 

HANNA INSTRUMENTS). Foram realizadas três repetições de cada amostra (n=3). 

 

Resultados e discussão 

Os resultados obtidos revelam que o efeito da cultivar teve foi significativo em 

todas os parâmetros analisados.  

Na figura 1 podemos observar o efeito da cultivar no peso; diâmetro 

longitudinal; diâmetro transversal e matéria seca. O efeito da cultivar é significativo 

para a variável peso (g) dos frutos (p<0,000), sendo que a ‘Camellia’ foi a que 

apresentou maior peso (2,72 g), e a ‘Bluegold’ (1,42 g) a ‘Bluecrop’ (1,36 g), e a 
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‘Powderblue’ (1,33 g) o menor. O mesmo se verifica para as variáveis diâmetro 

longitudinal e transversal (mm) dos frutos (p<0,000), a cultivar Camellia foi a que 

apresentou maior diâmetro longitudinal (17,75 mm), e as cultivares Powederblue, 

Bluegold e Bluecrop menor. Relativamente ao diâmetro transversal as cultivares Rebel, 

Camellia e Suziblue foram as que apresentaram maior diâmetro e as cultivares Bluecrop 

e Liberty as que apresentaram menor. 

O teor de matéria seca também é influenciado significativamente pela cultivar, 

Assim, a ‘Aurora’, a ‘O’Neal’ e a ‘Star’ foram as que apresentaram teores mais baixos. 

A ‘Biloxi’, a ‘Sharpblue’ e a ‘Powderblue’ as que apresentaram maior teor em matéria 

seca. Skrede et al. (2011) referem valores médios de teor de matéria seca, para 

cultivares de mirtilo, na ordem dos 13,6 %, o que é bastante mais baixo do que os 

obtidos neste estudo. 

Na figura 2 podemos observar o efeito da cultivar no teor de açúcares; acidez 

titulável; firmeza e parâmetros da cor L*, ºh e C*. Verifica-se que o efeito é 

significativo na acidez titulável (p<0,000), deste modo as cultivares Aurora, Bluegold, 

Elliot e Draper foram as que apresentaram menor valor, e as cultivares Biloxi, O’Neal e 

Ochlockonee maior acidez titulável. 

O teor de açúcares também é influenciado pela cultivar assim, a ‘Draper’ foi a 

que apresentou um menor teor de açúcares (11) e a ‘Sharpblue’ a que apresentou maior 

(18). 

A firmeza foi influenciada significativamente pela cultivar, deste modo a 

‘Bluecrop’ foi a menos firme e a ‘Draper’, a ‘Bluegold’ e a ‘Suziblue’ as mais firmes. 

Os parâmetros da cor também foram influenciados significativamente pela cor, 

deste modo a ‘Elliot’ apresentou menor valor ºh e ‘O’Neal’ maior tonalidade. A média 

de valores de °h obtido para as cultivares Rabbiteye foi de 272,07 e para as cultivares do 

norte de 272,10. Este resultados vão de encontro aos observados por Silva et al. (2005) 

que referem que cultivares Rabbiteye (269) apresentam valores médios de °h muito 

semelhantes a cultivares do norte (267). 

O efeito da cultivar mostrou-se significativo no L (p<0,000), deste modo a 

cultivar Powderblue foi a que apresentou maior valor, e as cultivares O’ Neal e Star 

menor. Silva et al. (2005) referiram que cultivares Rabbiteye apresentam valores médios 

mais baixos de L (18,2) quando comparadas com os valores médios de cvultivares do 

norte (20,4). No entanto no nosso trabalho não obtivemos a mesma relação ou seja, as 

cultivares Rabbiteye (42,24) apresentaram valores mais elevados do que as do norte 

(37,35). 

O efeito da cultivar foi significativos no C (p<0,000), deste modo a cultivar 

Liberty foi a que apresentou maior valor, e as cultivares Star, O’ Neal, Suziblue e 

Draper menor. 

Na figura 3 podemos identificar as cultivares consideradas outliers. As cultivares 

Camellia, O’Neal e Star cujos valores estandardizados são superiores a 2 em valor 

absoluto são consideradas outliers. 

 

Conclusões 

Com este trabalho conseguimos observar que é possível produzir, em Viseu, 

mirtilos dos três grupos Norte, Sul e Rabbiteye, com características interessantes. Como 

exemplo referem-se as cultivares de Sul: Sharpblue, com um teor de açúcares muito 

elevado; a ‘Suziblue’ que se revelou uma das mais firmes, e a ‘Camellia’ com maior 

peso médio do fruto. Convém, no entanto, realçar que o resultado obtido com as 

variedades de Sul, bastante interessantes pela precocidade que manifestam, está 
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estreitamente condicionado pelas condições meteorológicas, ocorridas entre a pré-

floração e o vingamento do fruto. 
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Figura 1 – Efeito da cultivar no: a) peso fresco; b) diâmetro longitudinal; c) diâmetro 

transversal; d) peso seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 



V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos 

Sessão III - Qualidade e pós-colheita 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26  215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Efeito da cultivar no: a) teor de açúcares; b) acidez titulável; c) firmeza; d) 

parâmetro da cor L*, e) parâmetro da cor ºh; f) parâmetro da cor C* 
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Figura 3 – Identificação de outliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




