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Resumo 

A cultura do mirtilo (Vaccinium sp) entre 2012 e 2014 praticamente 

quadruplicou a área plantada e a região Centro parece ser a sua zona de eleição em 

Portugal. Quanto à comercialização o mercado dos pequenos frutos, no último ano na 

Europa, subiu 7% e o mirtilo tem uma cota importante. Mas, para se ter sucesso com 

uma cultura entre outros fatores tem que se plantar a variedade certa no local adequado. 

As variedades plantadas são importadas e não se conhece o seu comportamento 

às condições edafo-climáticas de cada zona; no sentido de estudar a adaptabilidade de 

quatro variedades de mirtilo: ‘Bluecrop’, ‘Chandler’, ‘Duke’, e ‘Goldtraube’ à região de 

Vila Nova de Poiares (Coimbra), no ano de 2015 fez-se a sua monitorização. Avaliou-se 

a lenha de poda, a evolução dos estados fenológicos, o crescimento dos lançamentos e a 

produção em quantidade e qualidade (peso do fruto, forma, firmeza, teor de sólidos 

solúveis e acidez titulável). As variedades ‘Duke’ e ‘Goldtraube’ mostraram-se mais 

vigorosas (maior comprimento e diâmetro dos ramos e mais ramificações). A ‘Duke’ 

teve uma floração tardia e maturação precoce (inicio da colheita a 29 maio), a 

‘Goldtraube’ teve uma maturação mais tardia e mais concentrada. Assim, consideramos 

as variedades ‘Bluecrop’ e ‘Duke’como precoces e a ‘Chandler’ e ‘Goldtraube’ como 

mais tardias para a região. A variedade mais produtiva foi a ‘Goldtraube’ mas com 

frutos mais pequenos (1,6 g) e a ‘Bluecrop’ a menos produtiva e com frutos de tamanho 

médio; os calibres maiores foram observados na ‘Chandler’. Os frutos da variedade 

‘Duke’ eram mais firmes e ligeiramente mais doces. 

Da monitorização no decorrer de um ano verificou-se que as variedades 

‘Chandler’, ‘Duke’, e ‘Goldtraube’ parecem ser promissoras e a variedade ‘Bluecrop’ 

mostrou-se pouco produtiva. 
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Abstract 

Study of the adaptation of four blueberry varieties to the Centre region 

The blueberry crop (Vaccinium sp) between 2012 and 2014 almost quadrupled 

the acreage and the Centre region seems to be its election zone in Portugal. As for the 

marketing of small fruit market in the last year in Europe, rose by 7% and the blueberry 

has an important quota. But to succeed with a culture and other factors have to plant the 

right variety in the right place. 

The planted varieties are imported and do not know their behaviour to the soil 

and climatic conditions of each area; in order to study the adaptability of four varieties 

of blueberries 'Bluecrop' 'Chandler', 'Duke' and 'Goldtraube' the region of Vila Nova de 

Poiares (Coimbra), in the year 2015 made up their monitoring. We evaluated the wood 

pruning, the evolution of phenological states, the growth in launches and production in 
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quantity and quality (fruit weight, shape, firmness, soluble solids content and titratable 

acidity). The varieties 'Duke' and 'Goldtraube' were more powerful (greater length and 

diameter of the branches and further branches). The 'Duke' had a late flowering and 

early maturation (beginning of the harvest to 29 May), the 'Goldtraube' was a later and 

more concentrated ripening. Thus, we consider the varieties 'Bluecrop' and 'Duke' early 

and 'Chandler' and 'Goldtraube' as the later to the region. The most productive variety 

was 'Goldtraube' but with smaller fruits (1.6 g) and 'Bluecrop' less productive and 

medium-sized fruits; the larger calibers were observed in the 'Chandler'. The fruits of 

variety 'Duke' were firmer and slightly sweeter. 

Monitoring the course of a year it has been found that varieties 'Chandler,' 

'Duke,' and 'Goldtraube' appear to be promising and the variety 'Bluecrop' was found to 

be productive. 

 

Keywords: Vaccinium sp, vigour, growth stages, productivity, quality. 

 

Introdução 

A cultura do mirtilo tem vindo a crescer no mundo, tanto em produção como em 

consumo (Moura et al., s.d). 

A planta do mirtilo tem um grande número de variedades, desenvolvidas a partir 

de espécies e subespécies do género Vaccinium, da família das Ericaceas (Henrique, 

s.d). No mundo existem três principais grupos de mirtilos cultivados para 

comercialização: Northern Highbush, Southern Highbush e Rabbiteye (Antunes et al., 

2008). 

O mirtilo (Vaccinium sp.) é uma baga de cor azul recoberta por uma cera 

denominada pruína, que cresce num pequeno arbusto que alcança 1 m a 2,5 m de altura 

(Oliveira, 2011). Encontra-se em regiões onde o Inverno é rigoroso, dado que necessita 

em média de 700 a 1000 horas anuais de temperatura abaixo dos 7 ºC (Henriques, s.d). 

O local, o solo, o clima e a disponibilidade de água são os principais fatores a 

considerar quando se pensa em cultivar plantas de mirtilo para produção de frutos. O 

conhecimento das fases de crescimento e das necessidades das plantas ajudam a 

proporcionar as condições corretas para se obterem boas produções (Serrado et al., 

2008). 

Segundo Moura et al., (s.d.) as determinações da acidez e do teor de sólidos 

solúveis, contribuem para a apreciação objetiva do sabor dos frutos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento fenológico, a produção e 

a qualidade dos frutos de quatro variedades de mirtilo (‘Duke’, ‘Bluecrop’, ‘Goldtraube’ 

e ‘Chandler’) na região centro. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado na empresa Quinta Vale do Forno em Vila Nova de 

Poiares, Coimbra, durante a campanha de 2015. 

Os estudos foram realizados em plantas de mirtilo do grupo Northern Highbush 

das variedades: ‘Duke’, ‘Goldtraube’, ‘Chandler’ e ‘Bluecrop’, com dois anos. 

De cada uma das variedades foram marcadas aleatoriamente dez plantas de cada, 

fazendo um total de quarenta plantas.   

A avaliação dos estados fenológicos foi realizada semanalmente (durante  

23 semanas) utilizando a escala de Baggiolini. 
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Para a medição dos lançamentos foram marcados dois lançamentos provenientes 

do colo e dois lançamentos provenientes de ramos laterais. Esta medição foi efetuada 

uma vez por semana (durante 6 semanas) com o auxílio de uma régua milimétrica. 

Para a contabilização da lenha de poda todo o material vegetal de cada planta 

marcada foi recolhido aquando da poda, devidamente identificado e levado para os 

laboratórios da ESAC onde se contabilizou: 

-Peso (g): antes da pesagem toda a lenha foi limpa para garantir que terra, musgo 

ou outro tipo de matéria não interferisse. As pesagens foram individuais por planta e 

variedade. Para a sua realização foi utilizada uma balança digital; 

Após a pesagem foram selecionados cinco ramos de cada planta de forma aleatória, para 

garantir uma amostra representativa do material vegetal, e apenas nesses ramos foi 

contabilizado o comprimento, diâmetro e o número de ramificações. 

-Comprimento (cm): foi colocada uma fita métrica na mesa do laboratório e 

todos os cinco ramos foram medidos; 

-Diâmetro (mm): foi utilizada uma craveira digital (electronic digital cliper), que 

foi colocada na base do ramo junto à zona de incisão da tesoura de poda; 

-Número de ramificações: foram colocados cada um dos cinco ramos sobre uma 

mesa e contabilizaram-se as ramificações presentes nesse ramo. 

O período de colheita estendeu-se durante 36 dias, entre maio e julho.  

A análise aos frutos foi realizada uma vez por semana; como as variedades 

precoces têm uma maturação mais escalonada foi possível realizar três análises, em 

contrapartida nas variedades tardias apenas foi possível realizar duas. Colhiam-se 150 g 

de mirtilos maduros de cada planta e de cada variedade diretamente para as cuvetes. 

Após a colheita as embalagens eram acondicionadas numa mala térmica e transportadas 

para os laboratórios da ESAC. No laboratório eram separados de forma aleatória quinze 

frutos, de cada planta e de cada variedade, para se proceder à análise da dureza, peso e 

diâmetros. Tanto para a análise da acidez titulável como para o teor de sólidos solúveis 

foram usados 150 g de frutos, que eram esmagados com o auxílio de pano-cru e 

obtinha-se uma amostra homogénea de polpa. 

-Dureza (%): foi utilizado o aparelho Agrosta com a ponteira 25. A medição foi 

realizada uma vez em cada fruto. Este processo é destrutivo para o mirtilo; 

-Peso (g): os mirtilos foram pesados individualmente numa balança digital; 

-Diâmetro (mm): para avaliar a forma do fruto procedeu-se à medição do 

diâmetro equatorial e longitudinal, foi utilizada uma craveira digital; 

-Teor de sólidos solúveis (ºBrix): uma amostra da polpa homogénea foi colocada 

no prisma de um refratómetro digital; 

-Acidez Total Titulável (% ácido málico): foram utilizadas duas tomas da polpa 

homogénea de 10 mL a que se adicionaram 50 mL de água destilada. Foi realizada de 

acordo com a NP EN 12147 1999.  

 

Resultados e discussões 

As variedades ‘Duke’ e ‘Goldtraube’ apresentam ramos mais compridos 

enquanto que, as variedades ‘Bluecrop’ e ‘Chandler’ tinham ramos mais curtos (fig. 1).  

Quando analisamos o diâmetro dos ramos verifica-se que em média os mais 

compridos eram também os mais grossos (fig. 2). 

A variedade ‘Goldtraube’ foi a que apresentou maior número de ramificações; 

mais de quatro por ramo. A ‘Bluecrop’ e a ‘Chandler’ ramificaram menos (fig. 3). 
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Analisando o peso da lenha de poda verificou-se que a variedade ‘Goldtraube’ 

foi a que apresentou o maior peso de todas as outras variedades, resultado do 

comprimento, diâmetro dos ramos e número de ramificações.  

Assim verificámos que as variedades ‘Duke’ e ‘Goldtraube’ são as mais 

vigorosas (fig. 4). 

Com a monotorização dos estados fenológicos observou-se que a variedade 

‘Duke’ tem floração tardia mas a maturação é precoce, a variedade ‘Goldtraube’ 

apresenta maturação tardia e concentra muito a produção (2 semanas). Verificou-se 

também que as variedades ‘Duke’ e a ‘Bluecrop’ são variedades precoces e as restantes 

são variedades tardias (quadro 1). 

Para os lançamentos provenientes do colo verificou-se que estes atingiram 

valores mais elevados, detendo a ‘Goldtraube’ e a ‘Duke’ os valores máximos de 19 cm. 

O crescimento semanal em todas as variedades foi ligeiro, em média 1 cm.  

À semelhança do ano anterior a variedade que registou maior comprimento dos 

lançamentos (do colo e das ramificações) foi a ‘Goldtraube’, pelo contrário a ‘Chandler’ 

foi a que cresceu menos, isto confirma que a Goldtraube é a variedade em estudo mais 

vigorosa e a ‘Duke’ e a ‘Bluecrop’ registaram crescimento de lançamentos intermédios 

(figs. 5 e 6). 

A colheita dos frutos iniciou-se a 29 de maio para as variedades ‘Duke’ e 

‘Bluecrop’ e estendeu-se até 29 de junho, estando as plantas um mês em produção 

foram feitas 9 a 10 colheitas. As variedades ‘Goldtraube’ e ‘Chandler’ mostraram-se 

mais tardias, a primeira colheita ocorreu a 14 de junho e concentrou-se mais a 

maturação o que levou que apenas se efetuassem 5 a 7 colheita (quadro 2). 

Nas variedades ‘Duke’ e na ‘Bluecrop’, foi na primeira colheita que se obteve 

maior quantidade de frutos diminuindo com o decorrer do tempo. Na ‘Goldtraube’ 

realizaram-se apenas cinco colheitas e concentrou a sua produção na segunda e terceira; 

na ‘Chandler’ as colheitas com maior quantidade de fruto foram as últimas (fig. 7). 

Das quatro variedades a ‘Goldtraube’ foi a mais produtiva com 2666 g o que 

representa uma produtividade média de 1,93 t/ha; pelo contrário a variedade ‘Bluecrop’ 

foi a menos produtiva, 1758 g, sendo a produtividade média de 1,28 t/ha (fig. 8). 

Ao avaliar o peso médio por fruto verificou-se que nas variedades precoces os 

valores vão aumentando desde a primeira até à terceira colheita. O oposto aconteceu nas 

variedades tardias.  

A variedade com frutos maiores foi a ‘Chandler’ com 3,2 g, pelo contrário na 

Goldtraube os frutos eram mais leves com 1,6 g (fig. 9). Os frutos da ‘Chandler’ 

registaram um tamanho acima da média visto que Sousa (2007) refere a massa dos 

mirtilos a variar entre 1,06 a 1,77 g. 

Pelo contrário a ‘Goldtraube’ produziu os frutos mais pequenos o que também 

está de acordo com o publicado que classifica o tamanho das bagas com S-M. 

Analisando os diâmetros equatorial e longitudinal verifica-se que a variedade 

‘Chandler’ é a que apresenta frutos maiores o que se traduz também em maior peso. Nas 

variedades precoces (‘Duke’ e ‘Bluecrop’) verificou-se um aumento da densidade dos 

frutos da 1ª para a 3ª colheita, o que não se verifica nas tardias. 

Quanto à dureza e de acordo com o Agrosta, os valores de referência para o 

mirtilo, variam de 25 a 70%. Na primeira e segunda colheita os valores obtidos 

encontravam-se dentro do intervalo indicado. Na terceira colheita os valores medidos 

foram mais baixos, isto deveu-se à colheita não se ter realizado nas condições ótimas. 

Os frutos mais firmes foram da variedade ‘Duke’ (fig. 10). 
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Ao avaliar a qualidade pós-colheita dos mirtilos verificou-se que teor de sólidos 

solúveis variou entre 11,3 a 16 ºBrix (fig. 11). Os valores obtidos foram todos 

semelhantes aos referidos por Sousa (2007). De forma geral o teor de sólidos solúveis 

não variou muito entre as diferentes variedades. 

Os resultados obtidos na acidez total titulável variaram entre 0,51 a 0,73 % de 

ácido málico e são próximos dos apresentados por Sousa (2007), as diferenças 

observadas podem ser relativas à variedade e às condições de produção (fig. 12). 

 

Conclusão 

Para esta região as variedades precoces são a ‘Duke’ e ‘Bluecrop’ e as tardias 

são a ‘Chandler’ e ‘Goldtraube, o que confirma a sua classificação. 

A ‘Goldtraube’ mostrou ser a variedade mais vigorosa mas também a mais 

produtiva seguida da ‘Duke’, ‘Chandler’ e por último a ‘Bluecrop’. 

Os frutos da variedade ‘Chandler’ eram os mais pesados e de maior diâmetro 

comparativamente aos da ‘Goldtraube’ que eram mais leves e de menores dimensões. 

Quanto à qualidade dos frutos, no que se refere ao teor de sólidos solúveis e 

acidez total, em todas variedades, os valores estavam dentro dos de referência. 

As variedades ‘Goldtraube’, ‘Duke’ e ‘Chandler’ parecem estar bem adaptadas à 

região, enquanto que a variedade ‘Bluecrop’ mostrou-se pouco produtiva. Como os 

resultados se referem penas a uma campanha devem ser tidos com algumas reservas e 

nas campanhas seguintes a monotorização realizada deve ser continuada. 
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Quadro 1- Monotorização dos estados fenológicos de cada uma das variedades 

 

 
 

 

 

Quadro 2 - Data das colheitas de fruto por variedade 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 4 - Comprimento dos ramos por variedades 
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Figura 5 - Diâmetro dos ramos por variedades 

 

 

 
 

Figura 6 - Número de ramificações por ramo por variedades 

 

 

 
 

Figura 7 - Peso da lenha de poda por variedades 
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Figura 8 - Evolução do comprimento dos 

lançamentos provenientes do colo de cada uma das 

variedades 

 

 
 

Figura 9 - Evolução do comprimento dos lançamentos 

provenientes das ramificações de cada uma das 

variedades 

 

 

 
 

Figura 10- Peso obtido por variedade 
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Figura 11 - Produções obtidas por variedade 

 

 

 
 

Figura 12 - Avaliação do peso, diâmetro longitudinal e 

equatorial de cada uma das variedades 

 

 

                        
Figura 13 - Avaliação da dureza por variedade   Figura 14 - Teor de sólidos solúveis 

por variedade 
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Figura 15 - Acidez total titulável por variedade 

 

  




