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Prefácio

A produção de pequenos frutos tem vindo a aumentar acentuadamente em
Portugal, pela existência de excelentes condições ambientais que algumas regiões
possuem para produzir para o mercado de exportação, quando a Europa é deficitária, e
também pela maior consciencialização do consumidor dos efeitos benéficos que a
ingestão destes frutos detêm na saúde.
O setor dos pequenos frutos encontra-se com uma dinâmica extremamente forte
ao nível da produção, exportação e transformação, sendo uma das áreas da hortofruticultura que mais contribui para as exportações portuguesas. A fileira cresceu
fortemente em área, tendo contribuído muito em valor para o mercado de exportação.
Em 2015, a área de pequenos frutos ultrapassou os 2 600 hectares em que o mirtilo, só
por si, representava metade da área plantada (INE, 2016). No entanto, cabe às
framboesas o destaque em relação ao valor exportado, pois em 2015 ultrapassou os 85
milhões de euros (SIMA, 2016). No seu conjunto, o valor exportado de pequenos frutos
representou cerca de 100 milhões de euros.
Em 2000, O INIAV, I.P. e a APH decidiram que era importante a realização de
um evento técnico-científico que desse a conhecer os trabalhos de todos os
intervenientes neste sector surgindo, assim, a realização do I Colóquio Nacional da
Produção de Morango e Outros Pequenos Frutos. O sucesso foi tão grande, que estes
eventos passaram a realizar-se com uma periocidade de 4 em 4 anos, completando este
ano a sua quinta edição.
O V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos realizou-se nos dias 14
e 15 de outubro no auditório do INIAV, I.P. em Oeiras, numa organização conjunta do
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.), a Associação
Portuguesa de Horticultura (APH) e o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola
Nacional (COTHN). O tema central do colóquio foi “A Melhoria da Produção visando a
Integração nos Mercados” e teve como objetivo concentrar a discussão nos últimos
avanços técnicos e científicos no setor e dá-los a conhecer a todos os que se dedicam a
este ramo da horto-fruticultura, nomeadamente aos produtores, técnicos e consultores da
fileira. Pretendeu-se, igualmente, promover a cooperação entre instituições de ensino,
investigação e desenvolvimento e as empresas, no sentido de elevar o grau de partilha
de conhecimento dentro da fileira, induzindo a adoção das melhores práticas geradoras
de sustentabilidade colaborativa e de mais-valia competitiva.
Foram apresentadas 24 comunicações orais, das quais oito por convite, e 35
comunicações na forma de painel, repartidas pelos cinco temas do Colóquio: “Produção
de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia”, “Sanidade vegetal”, “Qualidade e
pós-colheita”, “Contributo dos pequenos frutos para a saúde humana” e “Organização
da produção e Comercialização”.
Em simultâneo decorreu uma apresentação de produtos sobre o tema “Inovação
na transformação de pequenos frutos”, em parceria com a AGIM (Associação para os
Pequenos Frutos e Inovação Empresarial). Estiveram presentes 10 empresas.
As Actas Portuguesas de Horticultura nº 26 incluem os trabalhos apresentados
durante o Colóquio.
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O êxito que o V Colóquio Nacional da Produção dos Pequenos Frutos alcançou,
só foi possível devido, mais uma vez, ao elevado empenho e esforço de diversas
pessoas, instituições e empresas. A todos os membros da comissão organizadora, da
comissão científica, ao secretariado, aos oradores (nacionais e estrangeiros), aos autores
das comunicações, aos patrocinadores e instituições que apoiaram a realização deste
evento e a todos os participantes, uma palavra especial de agradecimento.

Maria da Graça Palha
Pedro Brás de Oliveira
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Improving strawberry tray plant production technology in Ireland
Eamonn Kehoe
Teagasc, Kinsealy Research Centre, Malahide Road, Dublin 17, Ireland.

Strawberry plugs are quickly replacing traditional bare-root transplants in
Ireland. This is particularly the case for soilless culture in glasshouse and polythene
tunnel production. In the past when most of the strawberry plants had to be imported,
there were major problems of cost, disease levels and stock quality. Unfortunately, the
Irish strawberry propagators are limited in their supply of plants for extended season
production. The aim of the research was to establish a production protocol for new
strawberry tray plant producers. In the first experiment runner tips were harvested from
‘super elite’ strawberry mother plants cv. ‘Elsanta’ and planted into peat modules in a
cold glasshouse on a low growing bench.
The first experiment work looked at the effect of runner order and size, date of
runner harvest, and substrate types on the subsequent fruit yield characteristics. Runner
tips were harvested on a number of dates over the trial including the 5thand 19th of July
and the 2nd of August. They were graded into small, medium and large sizes. These
were rooted into one type of propagation tray and two types of peat substrate (fine and
coarse). It was found that early July was the optimum time to harvest the runners. The
average fruit weight was also highest from plants grown from the large grade runners
when grown in the fine peat substrate. The lowest and highest fruit yields over two
seasons ranged from 11.33 to 12.70 kg per m2. Final strawberry crown diameters ranged
from 14.31 to 19.11 mm. In the second year of harvest there was no significant
difference between any of the treatments.
In a second experiment the strawberry runners were grown in peat modules
using a hanging gutter system. Strawberry runners were harvested according to their
primary, secondary and tertiary position on the stolon. These were transplanted into the
same type of propagation tray on the 5th and 19th of July. There were a number of
substrates and substrate blends used. These included both coarse and fine peats,
composted green waste (CGW), a 1:1 coir (coco peat)-fine peat blend and a CGWcoarse peat blend. Yields were significantly higher for plants propagated using primary
runners and grown in fine and coarse peats, the 1:1 coir-fine peat mix and the 1:1 CGWcoarse peat mix. This was no difference between any of the treatments in the 2nd year of
harvest. The lowest and highest fruit yields over two seasons ranged from 8.34 to 10.91
kg per m2.
Strawberry crown dissection (flower mapping) showed the regular pattern of
flower development throughout the growing season. It serves as a useful guide of flower
development for the nurseryman and for the fruit grower buying the plants. The fruit
grower may be able to optimise his production plans with this information.
As a result of this research, a number of new strawberry ‘tray plant’ nurseries
have been set up which supply both the home and export markets. Consequently,
strawberry plant imports have been cut by at least half and it is also some 50 percent
cheaper to produce home grown ‘tray plants’ compared to importing ones. Yields, fruit
quality and stock quality were also improved.
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Fertirrega de pequenos frutos
Ana Barata Fernandes
Hubel Agrícola, Parque Hubel Pechão, acbarataf@hubelagricola.pt

Resumo
A cultura de pequenos frutos encontra-se em expansão para complementar a
necessidade de fruta em diversas épocas do ano. Torna-se necessário melhorar as
produtividades para aumentar a rentabilidade destas culturas.
A influência da rega e da fertilização desde a plantação até ao final do ciclo de
vida das plantas pode fazer a diferença entre o sucesso e o prejuízo destas culturas.
Aqui é feita referência à cultura de framboesas no método hidropónico em estufa
metálica, com o sistema de fertirrega em que os nutrientes são fornecidos através da
solução de rega.
A atuação para correção de humidade, condutividade elétrica, drenagens torna-se
imediata, podendo alterar a fertilização logo na rega seguinte.
A manutenção das plantas sempre confortáveis pode melhorar a sua
produtividade.
Palavras-chave: Framboesa, hidroponia, rega, nutrição, produtividade.
Introdução
A crescente procura de pequenos frutos vermelhos no mercado impulsiona a
necessidade de novas técnicas para rentabilizar a sua produção e melhorar a
produtividade das culturas. O correto maneio das plantas permite manter e até aumentar
o seu potencial produtivo.
A produção de pequenos frutos pode fazer-se recorrendo a diferentes técnicas e
materiais, produção em ar livre ou em abrigo (variando o tipo de estruturas utilizadas,
estufas metálicas, estufas de madeira, tuneis) e cultura em solo ou em hidroponia.
Neste caso falamos da produção de framboesas em estufa e em hidroponia
(Fig. 1).
Utilizando o sistema hidropónico, em vaso com substrato inerte que apenas
confere suporte à zona radicular, toda a nutrição é fornecida à planta através da rega.
Diariamente a planta recebe os nutrientes necessários ao seu bom
desenvolvimento.
A qualidade da água representa uma peça fundamental para o maneio da rega,
pelo que devem ser feitas análises antes da instalação da cultura e anualmente após a
mesma.
Água com elevadas componentes sólidas (limo, argilas, areias) representam
problemas de entupimentos para os componentes do sistema de rega como bombas de
injeção de rega, gotejadores e filtros (constante necessidade de limpeza).
Águas com elevada condutividade elétrica podem limitar a produção de culturas
mais sensíveis à acumulação de sais, águas com CE demasiado baixa, implica um
dispêndio acrescido em fertilizantes.
As condições ideais para a cultura da framboesa são solo bem drenado, pH entre
5,5 a 6,5 e CE abaixo dos 3 mS/cm. (Oliveira et al., 2007)
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Um pH demasiado baixo pode levar à destruição da matéria orgânica presente e
das raízes, um pH demasiado alto limita a disponibilidade de elementos como o zinco e
ferro e pode levar a cloroses (Fig. 2).
Também a correta nutrição das plantas é um dos fatores de maior influência.
O excesso de alguns elementos pode interferir com a absorção de outros, como
no caso do excesso de fósforo que influencia negativamente a utilização de zinco
(Fig. 3). Uma nutrição demasiado azotada pode levar a excesso de vigor da planta e
entrenós mais longos (Hart et al., 2006).
Numa fase mais adiantada da cultura deve ser feita a redução de azoto para não
haver excesso de vigor na planta e causar fruta mole, assim um input de potássio ajuda
na firmeza da fruta.
As análises foliares ajudam a determinar que nutrientes poderão estar em défice
antes da planta mostrar sintomas. No caso destas culturas que são muito breves torna-se
difícil depender de análises, pois o desenvolvimento das plantas é muito rápido, assim
como as alterações que ocorrem na rega.
A clorose das folhas ou aparecimento de manchas pode indicar desequilíbrio
nutricional, isto pode acontecer localizado em algumas das folhas da planta ou de um
modo mais generalizado na planta. Nestes casos as análises são importantes para que
esta situação seja rapidamente corrigida, de modo a não se generalizar pelas plantas
desse sector de rega.
O objetivo deste trabalho é dar a conhecer alguns conceitos importantes na
produção de framboesas no método hidropónico, com fertirrega pela injeção direta de
adubos líquidos na conduta de rega, dando importância ao bom maneio nesta área para a
manutenção e aumento da produtividade das culturas.
Material e métodos
Breve descrição do Sistema de rega utilizado, pré-filtros de areia à saída dos
furos, filtros de malha metálica, bombas pressurizadas, bombas fertilizadoras de retorno
rápido, sondas de CE e pH; para cada sector, electroválvulas de 3 vias, á saída da central
de rega (Fig. 4) e 2 electroválvulas no cabeçal de campo, sistema de filtros de lamelas,
pilotos reguladores e sustentadores de pressão, tubo 16 com gotejadores de estaca
simples.
A metodologia utilizada foi o acompanhamento e observação visual da cultura
de framboesa ao longo do seu ciclo fenológico, bem como a utilização de valores
nutricionais de referência para a cultura (quadro 1) e ajustamento diário no sistema de
rega com base nos dados obtidos por amostragem de wet sensor e leitura de drenagens.
Resultados e discussão
Os planos de fertirrega vão sendo alterados de acordo com as necessidades das
diferentes fases de desenvolvimento, para optimizar a nutrição das plantas.
Na fase inicial devemos estimular a criação de novas raízes (fósforo)
humedecendo abaixo das raízes superficiais e fornecer adubação azotada para promover
o desenvolvimento vegetativo.
Na floração é importante manter os níveis de humidade e a nutrição para
promover reservas e boa formação da fruta.
Em plena produção a humidade deve ser ligeiramente reduzida, mas sem nunca
submeter stress, assim asseguramos bom calibre e manutenção da qualidade da fruta.
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A utilização de bombas de injecção de fertilizante de retorno rápido permite um
fluxo constante na injecção de adubo que entra diretamente na conduta de rega,
permitindo mistura uniforme e controlo de CE e pH instantâneo.
A necessidade de rega vai sendo avaliada diariamente englobando os valores
fornecidos por sondas instaladas no campo que registam em tempo real o que se passa
no vaso de amostragem, assim como os valores de leituras de drenagem de uma
pequena amostragem representativa da cultura.
Todas as correções são feitas com a ajuda destes dados e também pela percepção
dos técnicos de campo.
Uniformidade de rega é obtida através da utilização da manutenção do sistema
de rega em carga e de gotejadores autocompensantes e autodrenantes, que apenas
debitam com uma determinada pressão mínima, garantindo que todos abrem e fecham
ao mesmo tempo e também que debitam a mesma quantidade mesmo que o tudo de rega
esteja com desnível. No próprio vaso conseguimos melhor distribuição de água pelo
substrato colocando a estaca do gotejador ao centro do vaso e com a utilização de 2
estacas consegue-se a optimização.
Para manter o sistema de rega em perfeito estado de funcionamento é importante
proceder á limpeza dos filtros, sendo esta efectuada com a periodicidade adequada ao
sistema utilizado e á estação do ano.
As plantas tem necessidade de uma determinada quantidade diária de adubo,
mas em dias de radiação muito alta e temperaturas elevadas existe necessidade de maior
número de regas, com objectivos fixos de CE daríamos à planta mais adubo do que esta
necessitava e consequentemente teríamos acumulação de sais no substrato. Neste caso o
software de controlo de fertirrega faz a integração dos valores de radiação instantânea e
por objectivos de acumulado de radiação, definidos pelos técnicos de campo, vai
fazendo a redução de CE na rega ao longo do dia.
Conclusões
Para a framboesa e outros pequenos frutos, o excesso de água é mais prejudicial
que a sua falta pois pode criar asfixia e apodrecimento das raízes.
É importante manter os níveis de humidade constantes, não submeter as plantas
a stress, pois isto compromete a formação do fruto e o potencial produtivo da planta.
O excesso de sais no substrato torna-se prejudicial, assim deve manter-se a
drenagem ao longo do dia e promover o sinergismo entre nutrientes e a manutenção do
pH para facilitar a disponibilidade dos mesmos.
Iniciar e terminar as regas às horas certas, assim como a redução de CE na
solução de rega permite uma boa eficiência no uso de água e fertilizante.
O correto maneio dos factores rega e nutrição, aliados a um bom controlo
ambiental podem aumentar as produtividades das plantas e o calibre da fruta.
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Quadros e figuras
Quadro 1 – Valores de referência de fertilização, ao longo do ciclo fenológico da
framboesa.

Figura 1 – Cultura de Framboesa em estufa, em sistema hidropónico.
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Figura 2 – Efeito do pH na disponibilidade dos nutrientes.

Figura 3 – Resumo das compatibilidades entre os diferentes nutrientes.
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Figura 4 – Central de fertirrega e os seus diversos componentes.
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Influência do substrato na fenologia, na biometria e produtividade das
cultivares de morangueiro Camarosa, Rábida, San Andreas e Portola
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Resumo
Nos últimos anos tem-se registado um aumento de cultivares de morangueiro
pelo que interessa estudar a sua adaptabilidade a diversos tipos de substrato, visando a
otimização da produção. Além disso, numa fase em que há uma maior
consciencialização do produtor de morangos quanto aos riscos do uso indiscriminado de
produtos químicos, o substrato vem ajudar numa maior redução da quantidade de
químicos na cultura e assegurar a rentabilidade da atividade.
Com o objetivo de avaliar a qualidade e quantidade da produção, implementouse um ensaio em blocos casualizados com duas cultivares de dias curtos Camarosa e
Rábida e duas cultivares indiferentes San Andreas e Portola, cultivadas em dois
substratos, M1 de baixa condutividade elétrica e pH ligeiramente ácido e o Coco, com
bom arejamento e com um pH ligeiramente ácido.
Avaliou-se a produtividade e a qualidade dos frutos de cada cultivar/substrato,
considerando o número, peso e calibre da produção comercializável e da não
comercializável. A qualidade do fruto foi avaliada através do calibre, textura, cor,
acidez titulável, brix e sólidos solúveis, bem como através da análise sensorial feita no
pico de colheita.
Relativamente aos substratos, a produtividade das plantas do substrato composto
por fibra de coco foi superior ao das plantas do substrato M1 (P<0,05). A ‘Rábida’ no
substrato Coco produziu 893,5 g/planta, enquanto a ‘Camarosa’ produziu 630,1 g/planta
(P<0,05). Quanto às cultivares, estas apresentam diferenças significativas tanto ao nível
de produtividade como ao nível das características de qualidade e organoléticas.
Na qualidade do fruto, destacam-se as cultivares San Andreas, Portola e
Camarosa como as cultivares com melhores características físicas e as cultivares
Camarosa, Rábida e San Andreas como as cultivares com melhores características
químicas (ºBrix, pH e acidez).
Palavras-Chave: Vigor vegetativo, Fragaria×ananassa, produção, qualidade.
Abstract
The influence of substrate on strawberry plant phenology, vegetative
growth and yield of Camarosa, Rábida, San Andreas and Portola
In recent years, there was a considerable increase of the number of strawberry
cultivars and the study of their adaptability to different types of substrate, bearing in
mind the production optimization is necessary.
To evaluate the strawberry crop performance and fruit quality in a soilless
production system an experiment was established in a randomized block design, with
six replications and two treatments (4 cultivars and 2 substrates). Four cultivars,
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Camarosa and Rábida (short-day type) and San Andreas and Portola (day-neutral type)
and two substrates, M1 with low electrical conductivity and a pH slightly acid and Coco
with good aeration and a pH slightly acid were tested.
Fruit yield and quality of each cultivar/substrate was assessed, considering the
number, the weight and size of the commercial and the non-commercial production.
Fruit quality was evaluated measuring physical parameters (fruit size and weight,
firmness and CIELab color) and chemical parameters (pH, total soluble solids and
titrable acidity).
Concerning the substrates, plants grown in Coco substrate yielded more than
plants of M1 substrate (P<0.05). In the Coco substrate, ‘Rábida’ produced 893.5g/plant,
whereas ‘Camarosa’ produced 630.1 g/plant (P<0.05).
The cultivars showed up significant differences in fruit quality and organoleptic
characteristics. The cultivars San Andreas, Portola and Camarola were the most
relevant, considering that they had the best physical characteristics. Regarding the
chemical characteristics (ºBrix, pH and titrable acidity) Camarosa, Rábida and San
Andreas showed the highest values.
Keywords: Vegetative growth, Fragaria×ananassa, production, quality.
Introdução
O interesse pela produção de morango em substrato surgiu no final dos anos 70,
na Bélgica e na Holanda, depois de já terem sido realizados vários trabalhos de
experimentação noutras culturas, como o tomate e o pepino. Assim começaram a
desenvolver-se programas de investigação para dar resposta às exigências e
necessidades desta técnica, como o tipo de plantas a utilizar em função do calendário de
produção desejado, datas de plantação, nutrição, estudos sobre a quebra da dormência e
condução da planta (Guérineau, 2003).
Portugal é um país que apresenta condições climáticas excelentes para a
produção de morango de qualidade. No entanto, a área de morangueiro (cultura no solo)
tem-se mantido estacionária, ao contrário dos restantes países da bacia mediterrânea.
Este fato é consequência de diversos fatores, entre eles, o elevado investimento inicial, o
desajustamento de algumas tecnologias de produção nas regiões de produção, a
dificuldade na aquisição de mão-de-obra, nomeadamente para a colheita do fruto e a
dificuldade de comercialização face ao aumento cada vez mais acentuado de morango
importado (Palha, 2001).
A gama de cultivares de morangueiro utilizadas a nível nacional é relativamente
restrita, sendo a ‘Camarosa’ a predominante. Porém, vários organismos que se dedicam
ao melhoramento do morangueiro têm lançado no mercado novas cultivares. Algumas
destas novas cultivares têm possibilidade de competir ou exceder a cultivar Camarosa,
uma vez que a igualam em termos de precocidade, possuem boas características
organoléticas, ao longo de todo o ciclo de cultivo, sem esquecer outros fatores como a
produção e a resistência a doenças (Cano, 2003).
A qualidade do fruto é expressa num conjunto de propriedades e características
que determinam o grau de excelência e estabelecem o nível de satisfação do
consumidor. É definida por um conjunto de características intrínsecas e extrínsecas. Na
qualidade do morango, para além das características genéticas, há vários fatores que
influenciam: edafo-climáticos (solo, temperatura, radiação solar, precipitação) culturais
(adubação, rega, tratamentos fitossanitários e colheita) e de pós conservação (Sousa e
Curado, 2005).
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O principal objetivo deste trabalho foi comparar as diferentes cultivares de
morangueiro Camarosa, Rábida, San Andreas e Portola em dois substratos distintos (M1
e Coco), relativamente ao vigor vegetativo das plantas, à produção e qualidade do fruto.
Material e métodos
O ensaio foi realizado no complexo de estufas do INIAV, localizado em
Oeiras, com um delineamento experimental de 2 fatorial (2x4) e com 6 repetições. Os
substratos utilizados foram o CH-M1, composto por casca de pinheiro compostada
(40%), turfa (40%) e fibra de coco (20%) desenvolvido especialmente para o morango e
o substrato CH-Coco, um substrato proveniente da desfibração do fruto da planta Cocus
nucifera (Hubel Verde) e as cultivares foram Camarosa e Rábida, cultivares de dias
curtos (DC), e Portola e San Andreas, cultivares indiferentes ao fotoperíodo.
Antes da plantação, mediu-se o diâmetro da coroa das plantas com uma craveira
e determinaram-se o peso verde e seco da parte aérea e das raízes, em 12
plantas/cultivar. A plantação foi realizada, com uma densidade de 14 plantas/m2, a 28 de
Novembro para as cultivares Camarosa, Rábida e San Andreas e um mês depois para a
cultivar Portola.
Determinaram-se alguns estados fenológicos e o vigor vegetativo através de
medições biométricas das plantas (número de coroas, diâmetro total das coroas e área
foliar), no final do ciclo vegetativo.
Na análise da produtividade, os frutos foram divididos em 4 classes: categoria
extra: Ø≥ 35 mm, categoria I e II: 25mm ≤Ø≤35 mm, categoria III: Ø ≤25mm e refugo.
Na qualidade do fruto determinaram-se as características físico-químicas do fruto: peso,
comprimento e diâmetro, firmeza (Digital Firmness Tester (DFT100)), sólidos solúveis
totais (refratómetro ATAGO), pH (através do potenciómetro pH Meter Basic 20 CrisonMicro), acidez titulável (titulação potenciométrica em meio aquoso) e cor (determinada
num colorímetro Minolta CR 300).
Os dados foram tratados estatisticamente com o programa Statistix 9, sendo
submetidos a uma análise de variância (ANOVA). Posteriormente, realizou-se um teste
de comparação das médias (Tukey), a um nível de significância de 5%.
Resultados e discussão
Uniformidade das plantas à plantação
As plantas da cultivar Rábida eram maiores, apresentando um maior diâmetro de
coroa e um maior peso verde da raiz relativamente às cultivares Camarosa e San
Andreas (quadro 1). A ‘Portola’, plantada mais tarde, apresentou em relação às restantes
cultivares, um maior peso tanto da raiz como da parte aérea da planta. A cultivar San
Andreas foi aquela que menor diâmetro de coroa, peso da raiz e parte aérea registou.
Floração e frutificação
Não houve diferenças entre as cultivares Camarosa, Rábida e San Andreas na
iniciação floral que ocorreu 70 dias após a plantação (quadro 2). A cultivar Portola
iniciou a floração mais tarde (81 dias).
Verificou-se um efeito do substrato no início da frutificação, que iniciou mais
cedo (4 dias) nas plantas cultivadas em substrato Coco.
Vigor vegetativo
A interação cultivar x substrato não foi significativa, tanto para o diâmetro como
para o número de coroas (quadro 3). O diâmetro da coroa variou entre cultivares. A
‘Camarosa’, ‘San Andreas’ e ‘Portola’ apresentaram um maior diâmetro (valor médio
40,6 mm) e a ‘Rábida’ um menor diâmetro (29,1 mm).
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No final do ciclo vegetativo, todas as cultivares apresentaram a mesma área foliar
em ambos os substratos (quadro 3).
Produção precoce e total
Na produção precoce (o somatório do peso dos frutos colhidos por planta de
janeiro a abril), o efeito do substrato e da interação cultivar x substrato não foi
significativo. A maior produção precoce verificou-se na cultivar Rábida (589,7 g/planta)
e na cultivar San Andreas (563,3 g/planta).
A produção total foi influenciada pela cultivar e pelo substrato (quadro 4). A
maior produtividade ocorreu igualmente na ‘Rábida’ e ‘San Andreas’, 897,55g/planta e
836,1g/planta, respetivamente. A ‘Camarosa’ apresentou uma menor produção de
frutos. Todas as cultivares conduzidas no substrato Coco produziram mais
comparativamente ao substrato M1.
A cultivar Rábida, que foi mais precoce, foi também a que apresentou uma
produção total mais elevada, produzindo 12,6 kg/m2.
Produção mensal
O ciclo de produção de frutos teve início no final do mês de janeiro, nas
cultivares Rábida e San Andreas. É importante salientar, mais uma vez, que as plantas
da cultivar Portola foram plantadas com um mês de atraso em relação às restantes e
portanto refletiu-se no atraso da sua produção. A ‘Camarosa’ só começou a produzir em
fevereiro, tal como a ‘Portola’.
Todas as cultivares terminaram o seu ciclo de produção em junho (fig. 1). Ao
longo do ensaio, a produção foi aumentando até ao més de maio, à exceção da cultivar
San Andreas que teve o seu pico de produção no mês de abril, com uma produção de
frutos de 200 g/planta. A produção de maio foi maior na ‘Portola’ com valores
superiores a 300 g/planta, no substrato Coco.
Produção por calibre
O tamanho do fruto com aptidão comercial não foi significativamente afetado
pelo substrato, sendo significativo entre cultivares. As cultivares Portola e San Andreas
apresentaram uma maior percentagem de frutos com calibre >35mm que as restantes. A
cultivar Camarosa apresentou uma menor percentagem de frutos com calibre >35mm
(fig. 2).
Relativamente à percentagem da produção não comercial (refugo), a cultivar
Camarosa foi também a que apresentou maior valor. Este fato deveu-se à ocorrência de
oídio, sendo esta cultivar bastante suscetível a este fungo, e de ataques periódicos de
afídeos ao longo do ensaio.
A percentagem de frutos não comercializáveis, na maioria das cultivares ocorreu
no início da produção devido às baixas temperaturas, registadas naquele período e que
levaram à deformação do fruto. Fisiologicamente, esta deformação tem como causa a
não fecundação dos óvulos, que levou a que o recetáculo não se desenvolvesse, levando
ao aborto dos aquénios e produzindo frutos sem valor comercial (Hancock,1999).
Qualidade do fruto
Observando o quadro 5, verificou-se que os frutos da cultivar San Andreas
tinham uma forma mais arredondado (diâmetro longitudinal/diâmetro equatorial),
seguidos das cultivares Camarosa, Portola e Rábida. Relativamente ao peso e firmeza,
os frutos com maiores valores foram da cultivar Portola, com peso de 27,8 g e firmeza
28,5 unidades Durofel.
Segundo Kallio et al. (2006), os teores de açúcares do morango, principais
constituintes dos sólidos solúveis, são considerados importantes fatores para a qualidade
tanto pelos consumidores como também pela indústria de alimentos. O teor de sólidos
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solúveis em morango situam-se geralmente entre os valores 7-12%, dependendo
também da cultivar. No ensaio, a cultivar com maior grau brix foi a Camarosa,
contrastando com a cultivar Portola que apresentou valores mais baixos. A acidez
titulável variou entre 3,3-8,8 de ácido cítrico monihidratado, apresentando a ‘Camarosa’
os frutos com maior acidez e os da ‘Portola’ com menor acidez.
As variáveis acidez e ºbrix diferiram apenas de cultivar para cultivar, não tendo
sido influenciadas pelo substrato, como se pode observar no quadro 6.
Conclusões
A produtividade do morangueiro está diretamente relacionada com os fatores de
crescimento e desenvolvimento da planta, bem como com o substrato onde se
desenvolve. De acordo com os resultados obtidos, as cultivares Rábida e Portola,
apresentaram diâmetros de coroa à plantação superiores às restantes cultivares, o que se
refletiu ao longo do desenvolvimento das plantas. O fato da ‘Camarosa’ ser a cultivar
com maior número e diâmetro de coroa, não se refletiu numa maior produção.
O substrato não influenciou a produção precoce. A maior precocidade registouse nas cultivares Rábida e San Andreas, que apresentaram igualmente a maior produção
total. No entanto, as cultivares produziram mais no substrato Coco do que no substrato
M1.
Ao nível da qualidade do fruto, o substrato não influenciou nenhuma das
características físico-químicas. Não é possível definir uma cultivar como a melhor em
todas as características. No entanto, as cultivares San Andreas, Portola e Camarosa
destacaram-se por apresentarem frutos com melhores características físicas e as
cultivares Camarosa, Rábida e San Andreas com melhores características químicas
(ºBrix, pH e acidez).
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Quadros e Figuras
Quadro1- Média e desvio padrão do diâmetro da coroa à plantação e dos pesos
verde e seco da raiz e da parte aérea nas cultivares Camarosa, Rábida, San Andreas
e Portola.
Diâmetro da
coroa (mm)

Peso verde

Peso seco

Raiz
Parte aérea
Raiz
Parte aérea
9,1 ± 0,36
3,7 ± 0,06
1,9 ± 0,09
0,7 ± 0,01
0,4± 0,02
Camarosa
10,8 ± 0,45
4,6 ± 0,11
1,9 ± 0,13
0,9 ±0,02
0,3± 0,02
Rábida
8,9 ± 0,42
3,8 ± 0,18
1,9 ± 0,05
0,7 ±0,04
0,3±0,01
San Andreas
9,8 ± 0,46
8,1 ± 0,56
2,1 ± 0,11
2,2 ±0,20
0,5±0,03
Portola
Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey (α≤ 0,05).

Quadro 2- Efeito da cultivar e do substrato no número médio de dias até ao início
da floração e início da frutificação.
Início da Floração
(dias*)

Início da Frutificação
(dias)

Cultivar
Camarosa
69,8 B
118,4 A
Rábida
69,8 B
115,7 A
San Andreas
69,8 B
117,4 A
Portola
81,0 A
115,2 A
Substrato
M1
72,5 A
118,7 A
Coco
72,7 A
114,7 B
Prob (F)
Cultivar
<0,001
0,342
Substrato
0,139
0,006
*dias após a plantação; Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem
significativamente pelo teste de Tukey (α≤ 0,05).

Quadro 3- Efeito da cultivar e do substrato no número e diâmetro das coroas
e na área foliar.
Número
Cultivar
Camarosa
Rábida
San Andreas
Portola
Substrato
Coco
M1
Prob (F)
Cultivar
Substrato

Coroas*
Diâmetro (mm)

Área Foliar
(cm2)

3,5 A
2,3 A
2,4 A
2,6 A

42,8 A
29,1 B
39,9 A
39,0 AB

1838,8 A
1642,2 A
1697,5 A
1747,3 A

3,0 A
2,4 A

40,2 A
35,3 A

1843,2 A
1619,7 A

0,186

0,005

0,885

0,1419

0,073

0,2187

Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo
teste de Tukey (α≤ 0,05).
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Quadro 4 -Produção precoce (g/planta) das cvs Camarosa, Rábida, San Andreas e
Portola no substrato coco e M1.
Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey (α≤
0,05).
Produção precoce
(g/planta)

Produção total
(g/planta)

Cultivares
Camarosa
Rábida
San Andreas
Portola

362,1 B
589,7 A
563,3 A
391,9 B

631,4 C
897,5 A
836,1 AB
780,9 B

8,8 C
12,6 A
11,7 AB
10,9 B

Substrato
Coco
M1

483,4 A
470,1 A

820,7 A
752,3 B

11,5 A
10,5 B

<0,001
0,455
0,214

<0,001
0.024
0,6375

<0.001
0,021
0,629

Prob (F)
Cultivar
Substrato
Cultivar x substrato

Produção total
(kg/m2)

Quadro 5 – Efeito da cultivar e do substrato na cor dos frutos.
Cor
Ton
(hueº)

Sat

Rábida

Substrato
M1
Coco
M1
Coco

21,5 E
22,6 DE
25,1 BC
24,6 CD

24,8 D
24,7 D
32,7 A
31,5 ABC

25,1 C
25,6 C
32,3 A
31,3 A

San Andreas

M1
Coco

24,7 BCD
26,8 AB

29,8 C
31,3 ABC

29,2 B
31,9 A

Portola

M1
Coco

27,6 A
26,8 AB

32,3 AB
30,1 BC

Cultivar
Camarosa

L

32,1 A
31,0 AB

Prob (F)
Cultivar
<0,001
<0,001
<0,001
Substrato
0,176
0,156
0,343
Cultivar x Substrato
0,012
0,003
<0,001
Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey
(α≤ 0,05).
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Quadro 6 - Efeito da cultivar e do substrato nas características químicas do fruto
°Brix, pH e acidez titulável.
Cultivar
Camarosa
Rábida
San Andreas
Portola
Substrato
Coco
M1
Prob. F
Cultivar
Substrato

º Brix

pH
8,2
7,3
6,3
5,1

A
B
C
D

Acidez (g/L)
6,7
3,5
3,4
3,3

A
B
B
B

8,8
6,5
6,4
4,4

6,8
6,6

4,3
4,2

6,5
6,5

<0,001
0,388

<0,001
0,289

<0,001
0,882

A
B
B
C

Em cada coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste
de Tukey (α<0.05)

Quadro7 – Efeito da cultivar e do substrato nas características físicas: forma, firmeza e peso
dos frutos.
Cultivares
Camarosa
Rábida
San Andreas
Portola
Substrato
Coco
M1
Prob (F)
Cultivar
Substrato

Forma*

Firmeza**

Peso (g)

1,4 B
0,8 D
1,6 A
1,3 C

32,8 A
31,6 A
28,5 B
33,0 A

15,9 C
26,2 B
27,8 AB
30,2 A

1,2
1,3

31,5
31,4

25,7
24,4

<0,001
0,321

<0,001
0,979

<0,001
0,167

*Forma = diâmetro longitudinal/diâmetro equatorial; **Firmeza (unidades Durofel); Em cada
coluna os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey
(α≤ 0,05)
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San Andreas

Rábida
400
Produção (g/planta)

300
200

100

San Andreas coco

200

100

Rábida coco

Portola

Junho

Maio

Abril

Fevereiro

Janeiro

San Andreas M1

Março

0

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

0

300

Rábida M1

Camarosa

400

0
Junho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

0

100

Maio

Portola M1

100

Camarosa M1

200

Abril

Portola coco

Camarosa coco

Fevereir
o

200

300

Janeiro

Produção (g/planta)

300

Produção (g/planta)

400

Março

Produção (g/planta)

400

Figura 1- Média da produção total mensal nas cultivares Camarosa, Rábida, San Andreas e Portola no substrato Coco e M1Actas Portuguesas de Horticultura nº 26
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Camarosa coco
14.9%

Camarosa M1
>35

35.9%

10.4%

35-25

14.1%
8.9%

refugo

>35

9.1%
4.4%

<25
refugo

36.2%

refugo

35-25
<25

33.2%

refugo

5.6%
5.1%

refugo

Portola M1
>35

4.7%
5.0%

>35

35-25

35-25
<25

>35
50.0%

Portola coco
>35

50.3%

8.8%
8.0%

35-25
<25

36.8%

refugo

39.4%

35-25
52.5%

>35
48.2%

San Andreas M1

San Andreas coco
10.7%
2.8%

8.0%

7%

35-25
<25

<25

38.7%

33.9%

>35
37.6%

Rábida M1

Rábida coco

34.0%

55.3%

<25

35-25
34.5%

55.8%

<25

refugo

refugo

Figura 2 - Distribuição da produção por classes de calibre nas cultivares ’Camarosa’, ‘Rábida’, ‘San Andreas’ e ‘Portola’ e nos substratos ‘Coco’ e ‘M1’.
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Efeito da fertilização azotada de viveiro na produção precoce de
primavera em lançamentos long cane de duas variedades de framboesa
remontante: Kweli e Imara
Sara H. Gôja1, Henrique M. Ribeiro1, Pedro B. Oliveira2
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Resumo
Em Portugal, a tecnologia de produção em lançamentos long cane é utilizada na
produção precoce de primavera. A fertilização azotada de viveiro pode influenciar o
crescimento dos lançamentos em viveiro e o armazenamento de reservas de azoto nas
raízes necessárias para o crescimento após plantação.
O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados do efeito da fertilização azotada
de viveiro no crescimento e na produção precoce de primavera em lançamentos long
cane. Plantas das variedades ‘Kweli’ e ‘Imara’ produzidas em vaso e sujeitas no
primeiro ano de crescimento a 9 diferentes tratamentos de fertilização azotada com
variações no nível de azoto mineral (125, 175 e 225 mg L-1) e na percentagem de azoto
amoniacal (8, 16 ou 24 %), foram armazenadas em câmara frigorífica durante um
período de 21 dias a 0-2 °C, transplantadas para o solo e em túnel no final de janeiro e
acompanhadas durante o período de colheita, entre maio e junho.
O aumento do nível de azoto na fertilização de viveiro conduziu a um aumento
do teor de azoto e fósforo nas raízes após o período de dormência e ao aumento do teor
de azoto nos substratos. No entanto, os diferentes tratamentos de fertilização de viveiro
não tiveram influência nos componentes de rendimento e estruturais da planta, nem no
peso final da produção.
As variedades apresentaram uma produção potencial semelhante, com uma
produção por lançamento satisfatória, tendo a variedade ‘Kweli’ produzido ao nível
comercial 1,8 kg m-2 e a variedade ‘Imara’ 1,6 kg m-2.
De acordo com os resultados, conclui-se que, para as condições do ensaio e para
os níveis de fertilização estudados, não se justifica a utilização de soluções nutritivas
com concentrações de azoto (N) superiores a 125 mg L-1, sendo recomendado que, em
estudos futuros, sejam testados níveis de azoto mais baixos, e que sejam utilizados
inibidores de nitrificação junto com a fertilização, no sentido de compreender melhor o
efeito do azoto amoniacal neste sistema.
Palavras-chave: Rubus idaeus, azoto, amónio, cultura protegida, produção precoce.
Abstract
Nitrogen nursery fertilization effect in long cane early spring production of two
primocane fruiting raspberries varieties: 'Kweli' and 'Imara'.
In Portugal, long cane technology is used for early production in the spring.
Nitrogen may influence cane growth at the nursery, and also the storage of nitrogen
reserves in the roots that are necessary for growth after planting.
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The aim of this study was to evaluate the results of the effect of nitrogen nursery
fertilization on growth and on early production of long cane in the spring. Plants of red
raspberry varieties ‘Kweli’ and ‘Imara’ produced in pots and fertigated at the nursery
with nine different treatments, with variations in the level of mineral nitrogen (125, 175
and 225 mg L-1) and percentage of ammonium on the mineral nitrogen (8, 16 or 24 %),
were stored in cold storage for a period of 21 days at 0-2 ° C, transplanted into the
ground in tunnel at late January and harvested during May and June.
Overall the different nitrogen treatments had no influence on the yield and
structural components of the plant, neither on the production. Although, increased
nitrogen level has led to an increase in nitrogen and phosphorus roots reserves after the
dormancy period, and also increased nitrogen content in substrates.
Both varieties showed a similar potential production, with an acceptable cane
production. At the commercial level, 'Kweli' produced 1.8 kg m-2 and ‘Imara’ produced
1.6 kg m-2.
It is concluded from the results and for the studied conditions that the use of a
nutrient solution with nitrogen concentrations (N) greater than 125 mg L-1 is not
justifiable, so it’s recommended to test lower nitrogen levels in the future and also to
use nitrification inhibitors in order to understand better the effect of ammonium in this
system.
Key words: Rubus idaeus, nitrogen, ammonium, protected culture, early production.
Introdução
O sistema de produção em lançamentos long cane - lançamentos de segundo
ano, com o primeiro ano de crescimento completo, provenientes de zonas com invernos
frios, ou, em alternativa, que tenham sido acondicionados em câmaras frigorífica, e que
estão no estado de dormência e com as necessidades de frio satisfeitas – é utilizado na
produção precoce de primavera (março – junho) em condições de cultura protegida e
normalmente em variedades não remontantes, e nos últimos anos tem vindo a evoluir
considervalmente (Lantin et al., 1971; Gillespie et al., 1999; Carew et al., 2000; Darnell
et al., 2006; Oliveira et al., 2016). A sua utilização tornou-se usual em Portugal e
noutros países do Mediterrânico, por beneficiarem de maiores épocas de crescimento e
permitirem produções mais precoces (Gillespie et al., 1999; Hall & Kempler, 2011).
Estudos têm sido desenvolvidos no Sudoeste Alentejano com o intuito de
otimizar as tecnologias de produção e estudar a adaptação das variedades à região
(Oliveira, 2006). Na Noruega já provaram que com uma gestão adequada é possível
obter rendimentos por planta superiores a 3 kg na produção de primavera em variedades
não remontantes (Sonsteby et al., 2009; Sonsteby et al., 2013). A utilização de
variedades remontantes, embora seja menos usual neste sistema (uma vez que estas
frutificam nos lançamentos do ano e comprometem a produção de segundo ano), pode
constituir uma vantagem económica quando combinada com a tecnologia de produção
tardia descrita em Oliveira et al. (1998), permitindo a obtenção de duas produções
anuais na mesma planta em alturas de elevado preço de mercado, no final do inverno
(no lançamento long cane) e em novembro (no lançamento do ano). Em Portugal, as
recentes variedades ‘Kweli’ e ‘Imara’ têm demonstrado interesse para a dupla produção
embora ainda tenham sido pouco estudadas. Contudo, já foi demonstrada a adaptação da
variedade ‘Kweli’ à região Sudoeste Alentejana (Sousa et al., 2014).
Em relação à fertilização azotada na framboesa, estudos têm revelado resultados
muito diversos, possivelmente devido à variabilidade existente entre ensaios (ao nível
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da fertilidade dos solos, do nível de azoto estudado, da idade da plantação, da cultivar
utilizada, e da duração) (Strik, 2008). No sistema de produção em lançamentos long
cane assume-se com interesse o estudo da fertilização azotada de viveiro pelo papel que
esta pode assumir no crescimento dos lançamentos durante o período de viveiro e pela
sua ação no crescimento de segundo ano, que ocorre a partir das reservas armazenadas
nas raízes durante a fase de viveiro.
O respetivo estudo pretende avaliar para as variedades ‘Kweli’ e ‘Imara’ o efeito
da fertilização azotada de viveiro na produção precoce em lançamentos long cane,
tratados com frio artificial e plantados em solo e em túnel no inverno de 2015 num
campo localizado no Sudoeste Alentejano. O estudo surge em continuidade ao estudo
realizado em 2014 por Oliveira et al. (2015) no qual que foi testado o efeito da
fertilização azotada no crescimento e na produção de outono dos lançamentos do ano da
variedade ‘Kweli,’ produzidos em vaso e em túnel.
Material e Métodos
Condições do ensaio, material vegetal e delineamento experimental: O ensaio
prático foi instalado no Sudoeste Alentejano (Boavista dos Pinheiros, Odemira) com
duas variedades remontantes: ‘Kweli’ e ‘Imara’. As Plantas utilizadas foram produzidas
no âmbito estudo de Oliveira et al. (2015) entre agosto e dezembro de 2014, a partir de
estacas de raiz, em vasos de 10 L num substrato à base de fibra de coco, sujeitas a 9
diferentes tratamentos de fertilização azotada, correspondentes a três níveis do azoto
(125, 175 e 225 mg L-1) e a três percentagens de azoto amoniacal (ião amónio) no azoto
total da solução nutritiva (8, 16 ou 24 %). No início de janeiro foram selecionadas 702
plantas para serem utilizadas no presente ensaio. As plantas foram despontadas ao
segundo nó abaixo da última inflorescência. Após passagem por um período de 21 dias
em câmara frigorífica (mantidas a uma temperatura de 0-2 °C e uma humidade relativa
de 85-95 %), no dia 29 de janeiro, 648 plantas foram plantadas em solo e em túnel (cada
um com duas linhas de 60 m), dispostas num sistema de suportes simples (constituído
por postes de madeira, com 1,8 m de altura e dispostos a intervalos de 3 m na linha, com
dois arames presos em linha simples, colocados a dois níveis: 0,6 e 1,2 m de altura),
com uma densidade de 3 plantas por metro de linha e uma distância de entrelinha de 2,4
m. Foram considerados quatro blocos correspondendo cada um a uma das quatro linhas
de plantação (2 túneis). Em cada linha foram incluídas 9 plantas por tratamento e
variedade (mantidas juntas na linha), com uma distribuição aleatória dos tratamentos na
linha. As restantes 54 plantas foram destinadas à caracterização analítica dos materiais,
efetuada no Laboratório do Departamento de Produção Agrícola do Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e no Laboratório de Química Agrícola
do Instituto Superior de Agronomia (ISA), no âmbito das atividades do Centro de
Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF).
Práticas culturais: Realizou-se a operação de desponta no dia 12 de março de
2015. Em cada conjunto de 9 plantas de cada tratamento e variedade, as 3 plantas mais
centrais (selecionadas para a análise de produção) foram despontadas ao nível do
número de nós médio (previamente determinado pela quantificação do número de nós
de todas as plantas selecionadas): 37 nós na variedade ‘Kweli’ e 30 nós na variedade
‘Imara’. As restantes plantas foram cortadas pela mesma altura, uma pouco acima do
arame superior.
Ao longo do ensaio, procedeu-se três vezes à monda dos rebentos, nos dias 12 de
março, 18 de abril e 14 de maio de 2015, e durante todo o ensaio foi aplicada uma
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solução nutritiva (Quadro 1) através de um sistema de fertirrega. A fertilização foi igual
para todas as modalidades.
Avaliação dos componentes de rendimento e estruturais das plantas no início do
ensaio: Avaliou-se o comprimento, diâmetro da base e número de nós total do
lançamento, o peso seco da parte aérea, das raízes finas e das raízes grossas, de 54
plantas (3 plantas por tratamento e variedade) recolhidas à saída da câmara frigorífica.
Cada planta foi separada em componentes - parte aérea e raízes. As raízes foram bem
lavadas com um jato de água-forte e com água corrente. Com auxílio de uma craveira
digital de marca Mitutoyo, modelo Absolute Digimatic (Mitutoyo America Corporation,
Aurora, Illinois, Estados Unidos), separaram-se as raízes em duas categorias: as raízes
finas com menos de 2 mm de diâmetro, e as raízes grossas com mais de 2 mm de
diâmetro. Os rebentos foram selecionados e eliminados. Tanto a medição do
comprimento como a contagem do número de nós do lançamento foram iniciadas a
partir do nó do pinching e o diâmetro foi medido aproximadamente 0,5 cm acima do
mesmo tendo sido utilizada a mesma craveira digital, utilizada anteriormente. Na
determinação do peso fresco, a parte aérea foi previamente cortada em partes mais
pequenas e as raízes foram enxutas durante um período aproximado de 30 minutos
sobre a bancada. Na determinação do peso seco, a parte aérea e as raízes foram
colocadas numa estufa elétrica de marca Memmert, (Memmert, Schwabach, Alemanhã),
à temperatura de 70 e 40 °C, respetivamente, até peso constante. As pesagens foram
efetuadas numa balança digital de marca Mettler, modelo PC 2000 (Mettler-Toledo,
Columbus, Ohio, Estados Unidos), de precisão 0,01 g.
Análises químicas às raízes: Amostras de 0,4 g de raiz fina previamente secas e
moídas num moinho elétrico de marca Fristch, modelo Pulverisette 15 (Idar-Oberstein,
Alemanha) foram digeridas com 4 ml de uma solução ácida constituída por ácido
sulfúrico concentrado e selénio (3 g L-1), num bloco de digestão de marca Skalar,
modelo Digester 5620/40 (Skalar Analytical B.V., Breda, Holanda), de acordo com a
seguinte programação de temperatura: 120 °C (60 min), 210 °C (60 min), 340 °C (270
min), até a obtenção de um digerido incolor. Após a digestão e o arrefecimento da
amostra, foi adicionada água destilada até o volume final de 50 ml:
- o azoto e o fósforo foram quantificados num autoanalisador de fluxo
segmentado de marca Skalar, modelo SANplus System (Skalar Analytical B.V., Breda,
Holanda), usando o método de Berthelot para o azoto e o método do azul de
fosfomolibdénio a 880 nm para o fósforo (Houba et al., 1989);
- o potássio foi determinado por espetrofotometria de absorção atómica num
espetrofotómetro de marca Unicam Mseries, modelo Solaar (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, Massachuset, Estados Unidos).
Uma subamostra de material vegetal foi ainda seca a 100-105 ºC, para a
determinação da humidade residual, e os teores de nutrientes foram reportados à matéria
seca.
Análises químicas aos substratos: Amostras de 1 L de substrato foram recolhidas
a partir das amostras de plantas envasadas obtidas após saída da câmara frigorífica e
destinadas às avaliações laboratoriais e foram secas ao ar. As propriedades químicas dos
substratos (pH, condutividade elétrica e teor de elementos extraíveis) foram
determinadas no extrato aquoso 1:5 (50 ml substrato/250 ml água), após uma hora de
agitação, de acordo com as Normas Europeias EN 13037 (CEN, 1999a), EN 13038
(CEN, 1999b), EN 13652 (CEN, 2001).
A leitura do pH foi feita num medidor de pH de marca Thermo Electron
Corporation, modelo Orion 3 Star (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachuset,
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Estados Unidos), e a leitura da condutividade elétrica foi feita num condutímetro de
marca Metrohm, modelo 660 (Metrohm, Herisau, Suiça).
O azoto nítrico (método da sulfanilamida), o azoto amoniacal (método de
Berthelot) e o fósforo (método do azul de fosfomolibdénio) foram quantificados num
autoanalisador de fluxo segmentado de marca Skalar, modelo SANplus System (Skalar
Analytical B.V., Breda, Holanda) (Houba et al., 1989).
O potássio foi determinado por espetrofotometria de absorção atómica num
espetrofotómetro de marca UNICAM Mseries, modelo Sollar (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, Massachuset, Estados Unidos).
Análise da produção: Colheram-se de forma conjunta três plantas por tratamento
e variedade em quatro blocos do ensaio prático, durante o período de 9 de maio a 25 de
junho de 2015, tendo esta ocorrido diariamente ou com intervalos de 2 a 4 dias. Após
cada colheita, os frutos foram selecionados em categorias: frutos de qualidade comercial
(com peso superior a 2 g e ausência de defeitos), frutos de 2ª categoria (com estragos
provocados por tripes), e refugo (frutos sem aptidão para a comercialização: com
deformação exagerada, disformidade na maturação, falta de consistência, presença de
infeção ou estragos provocados por pragas). Determinou-se o peso total dos frutos das
várias categorias e quantificou-se o número de frutos da produção comercial para
determinação do peso médio do fruto. As pesagens foram realizadas no próprio dia da
colheita ou nos dias posteriores, ficando os frutos armazenados em câmara frigorífica,
mantidos à temperatura de 0-2º C e humidade relativa de 85-95 %. O período máximo
de armazenamento entre a colheita e as quantificações foi de 4 dias.
Tratamento de dados: Os dados recolhidos nas análises efetuadas serviram de
base a uma análise de variância (ANOVA) a três fatores (variedade, nível de azoto
mineral e percentagem de azoto amoniacal) executada através do programa Statistix 9
(Analytical Software, Tallahassee, Florida, Estados Unidos). Para os resultados em que
as médias tiveram diferenças significativas na análise de variâncias foi utilizado o teste
de Fisher (ou LSD - diferença mínima significativa) de comparação múltipla das
médias, com  = 0,05.
Resultados e Discussão
Componentes estruturais das plantas no início do ensaio: Os diferentes níveis de
azoto testado na fertilização de viveiro não apresentaram diferenças significativas no
comprimento, diâmetro e número de nós dos lançamentos e no peso seco da parte aérea
e das raízes (Quadro 2). Os resultados estão de acordo com os observados por Oliveira
et al. (2015). Em relação à percentagem de azoto amoniacal, verificaram-se ligeiras
diferenças significativas entre tratamentos, tendo os lançamentos tratados com 16 % de
azoto amoniacal apresentado maior comprimento e número de nós do lançamento,
comparativamente aos tratamentos com maior percentagem de azoto amoniacal (24 %).
Entre variedades, as plantas da variedade ‘Kweli’ apresentaram maior número de nós e
maior peso seco de raízes (Quadro 2). No geral, o comprimento do lançamento
apresentou-se entre 1 e 1,2 m, valores considerados baixos na produção de lançamentos
long cane, sendo o mínimo exigido de 1,2 m (Edin et al., 1999). Dado que sob longos
períodos de crescimento, os lançamentos podem atingir mais de 2 m de altura, o curto
tamanho dos lançamentos observado poderá ter sido em consequência de um curto
período de crescimento, tendo as plantas em estudo sido plantadas em agosto (Oliveira
et al., 2015) em contraste ao praticado noutros ensaios, com a produção em viveiro a
iniciar-se mais cedo no ciclo, e com as plantas a ultrapassar os 2 m de altura (Heiberg et
al., 2008; Sonsteby et al., 2009; Sonsteby et al., 2013). O diâmetro dos lançamentos
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também se apresentou ligeiramente inferior ao mínimo exigido em lançamentos long
cane, sendo o mínimo exigido de 10 mm (Edin et al., 1999).
Caracterização química das raízes: Os resultados da ANOVA indicam efeito do
nível de azoto testado no teor de azoto e fósforo armazenado nas raízes. Em ambos os
nutrientes, houve uma tendência de aumento da sua concentração nas raízes com o
aumento do nível de azoto na fertilização de viveiro, tendo a diferença, no entanto, sido
mais acentuada para o azoto (Quadro 3). Entre variedades, a variedade ‘Imara’
apresentou teores de azoto e fósforo nas raízes significativamente mais elevados
(Quadro 3). Para as diferentes percentagens de azoto amoniacal testadas, para os vários
fatores estudados não foram observados efeitos significativos em relação aos teores de
azoto e fósforo das raízes, embora tenham sido observados efeitos de interação
significativos dos 3 fatores (variedade x N(viveiro) x %NH4+(viveiro)), embora de fraca
interpretação. Para o teor de potássio não foram observadas diferenças significativas em
nenhum dos fatores estudados e no geral, as diferenças observadas para os teores de
azoto e fósforo, embora tenham apresentado significância estatística, foram pouco
expressivas (Quadro 3).
Caracterização química dos substratos: Os teores de azoto nítrico e azoto
amoniacal foram significativamente diferentes para os níveis de azoto testados em
viveiro, tendo os tratamentos com maior nível de azoto (225 N) apresentado em média
maiores teores de azoto nítrico e amoniacal nos substratos (Quadro 4), revelando
coerência com os níveis aplicados em viveiro e de acordo com os observados por
Oliveira et al. (2015), nos quais o aumento do nível de azoto testado contribuiu para o
aumento significativo da concentração de azoto na solução lixiviada. Para as diferentes
percentagens de azoto amoniacal, os tratamentos com a percentagem mais elevada (24
%) apresentaram teores significativamente mais elevados para todos os nutrientes
analisados, com exceção do teor de fósforo, e entre variedades, a ‘Imara’ apresentou
teores significativamente mais elevados de azoto amoniacal e potássio nos substratos
(Quadro 4). Em relação à condutividade elétrica, embora os tratamentos com maior
nível de azoto testado (225 N) tenham apresentado maiores teores de azoto total nos
substratos, a condutividade elétrica entre tratamentos foi semelhante, mas foi
significativamente superior nos tratamentos com maior percentagem de azoto amoniacal
(24 %) associados a maiores teores de azoto nítrico, azoto amoniacal e potássio no
substrato. Entre variedades, a condutividade elétrica na ‘Imara’ foi significativamente
superior, associada a maiores teores de azoto amoniacal e fósforo nos substratos
(Quadro 4). Os tratamentos com maior nível de azoto testado (225 N) e maior
percentagem de azoto amoniacal testada (24 %) apresentaram um pH significativamente
mais baixo em relação aos restantes níveis dos fatores (Quadro 4), que poderá ser
explicada pela maior quantidade de azoto amoniacal nitrificada, tendo em conta que a
nitrificação é um processo acidificante. No geral, os valores de pH obtidos foram baixos
para a gama de pH adequada na produção de framboesa - 5,6 e 6,5 (Hart et al., 2006) - e
os valores de condutividade elétrica apresentam-se dentro dos níveis satisfatórios em
cultivo sem solo: 0,35-0,65 mS cm-1 (extracto aquoso 1:5 v/v) (Ribeiro et al., 2001).
Produção: Os resultados da ANOVA indicam ausência de efeito dos tratamentos
de fertilização azotada de viveiro na produção, quer em relação à produção total quer
em relação às diferentes categorias: produção comercial, produção de segunda categoria
e refugo, como também em relação ao peso médio do fruto (Quadro 5). Contudo, na
produção total foi observado um efeito de interação significativo entre os fatores nível
de azoto e percentagem de azoto amoniacal testados na fertilização de viveiro. Esta
interação permitiu verificar que nos tratamentos com maior nível de azoto testado (225
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N) a produção total foi significativamente mais baixa quando a percentagem de amónio
testada foi mais elevada (24 %) comparativamente à percentagem mais baixa (8 %)
(Figura 1). Entre variedades, a ‘Kweli’ apresentou um peso médio do fruto superior de
3,9 g, e a variedade ‘Imara’ um peso médio de fruto de 3,7 g. A produção comercial foi
superior na variedade ‘Kweli’ com uma produção de 1,45 kg e a variedade ‘Imara’ com
uma produção de 1,24 kg, mas a produção de 2ª categoria foi superior na variedade
‘Imara’, com uma produção média de 98,5 g por lançamento, tendo a ‘Kweli’
apresentado um valor muito baixo, mostrando maior suscetibilidade da ‘Imara’ em
relação aos ataques da praga Tripes (Quadro 5).
As duas variedades apresentaram uma produção por lançamento satisfatória,
quando em comparação com os resultados de outros estudos em long cane (Oliveira et
al., 2002; Darnell et al., 2006; Sonsteby et al.,2009; Sonsteby et al.,2013; Sousa, et al.,
2014; Oliveira, et al., 2016). Contudo, o estudo da produção por lançamento não
reflecte o verdadeiro valor da produtividade obtida, sendo esta usualmente avaliada por
unidade de área. No total, a variedade ‘Kweli’ produziu ao nível comercial 1,8 kg m-2 e
a variedade ‘Imara’ 1,6 kg m-2.
Conclusões
Em termos gerais, embora o incremento do nível de azoto tenha contribuido para
um aumento dos níveis de azoto e fósforo armazenados nas raízes após o período de
dormência e para um aumento da quantidade de azoto presente nos substratos
(principalmente na forma nítrica), os diferentes níveis de azoto testados na fertilização
de viveiro não tiveram influência nos componentes de rendimento e estruturais da
planta, nem no peso final da produção. Para além disso, os tratamentos de fertilização
azotada com maior nível de azoto contribuíram para um abaixamento do pH nos
substratos, sendo este desfavorável à cultura da framboesa. As diferentes percentagens
de azoto amoniacal testadas em viveiro, no geral, não apresentaram diferenças nos
componentes de rendimento e estruturais da planta e na produção final, embora os
tratamentos com 16 % de azoto amoniacal tenham contribuído para o desenvolvimento
de plantas mais compridas e com maior número de nós, e os tratamentos com 24 % de
azoto amoniacal tenham apresentado maiores teores de azoto (nítrico e amoniacal) e de
potássio nos substratos, com uma condutividade elétrica superior, e um pH inferior.
Os resultados permitem concluir que, para as condições do ensaio e para os
níveis de fertilização estudados, não se justifica a utilização de soluções nutritivas com
concentrações de azoto (N) superiores a 125 mg L-1. É recomendado, em estudos
futuros, que sejam testados níveis de azoto mais baixos, para que possam ser definidos
os níveis mínimos de fertilização azotada de viveiro sem prejuízo para a produção, e
considera-se de interesse o uso de inibidores de nitrificação junto com a fertilização, no
sentido de compreender melhor o efeito do azoto amoniacal neste sistema, tendo em
conta a sua rápida nitrificação.
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Quadros e Figuras
Quadro 1. Níveis médios do pH e da condutividade elétrica (CE) e concentração média
do azoto amoniacal (N-NH4+), azoto nítrico (N-NO3-), fósforo (P), sódio (Na), potássio
(K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), cobre (Cu), zinco (Zn) e Manganês (Mn), na
solução nutritiva aplicada durante o ciclo cultural.
pH CE
(mS cm1
)
Média 6,3 1,2
Desvi
o
0,7 0,4
padrã
o
-

NNH4+

NNO3-

P

Fe

Cu

Zn

Mn

4,9

100,5

10,9 36,0 124,3 63,3 26,4 0,8

0,1

0,3

0,2

11,8

29,5

12,4 2,3

0,1

0,2

0,1

Na

K

Ca

Mg

(mg L-1)

79,6

13,2 4,6

0,8

Quadro 2. Valores médios do comprimento, diâmetro e número de nós do lançamento, e
peso seco da parte aérea e das raízes, em relação à variedade, ao nível de azoto (N) e à
percentagem de azoto amoniacal (NH4+)) testados na fertilização de viveiro.
Fator
Variedade
N(viveiro)

%NH4+(viveiro)

Kweli
Imara
125 N
175 N
225 N
8
16
24

Comprimento

Diâmetro

Nº de nós

(m)
1,1a
1,1a
1,2a
1,1a
1,1a
1,1ab
1,2a
1,0b

(mm)
8,9a
9,4a
9,2a
9,2a
9,0a
9,3a
9,2a
8,9a

33a
26b
30a
29a
29a
30ab
31a
28b

Peso seco
parte aérea
(g)
24,2a
24,9a
26,1a
23,1a
24,5a
24,2a
26,1a
23,4a

Peso seco
raízes
43,5a
37,3b
39,8a
39,2a
42,4a
40,5a
41,8a
39,1a

Nota: Os valores com letras diferentes diferem a 95% de confiança.
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Quadro 3. Valores médios do teor de azoto (N), fósforo (P) e potássio (K) presentes nas
raízes finas, em relação aos fatores variedade, nível de azoto (N) e percentagem de
azoto amoniacal (NH4+) testados na fertilização de viveiro.
Fator
Variedade
N(viveiro)
%NH4+(viveiro)

Kweli
Imara
125 N
175 N
225 N
8
16
24

N
(g kg-1)
25,6b
30,3a
25,5c
28,2b
30,0a
28,3a
28,1a
27,4a

P

K

4,2b
4,5a
4,1b
4,3ab
4,5a
4,4a
4,3a
4,3a

6,8a
6,9a
6,7a
6,9a
7,1a
7,1a
6,7a
6,9a

Nota: Os valores com letras diferentes diferem a 95% de confiança.

Quadro 4. Valores médios do teor de azoto nítrico (N-NO3-), azoto amoniacal (N-NH4+),
fósforo (P), potássio (K), pH e condutividade elétrica (CE) dos substratos, em relação
aos fatores variedade, ao nível de azoto (N) e à percentagem de azoto amoniacal (NH4+)
testados na fertilização de viveiro.
Fator
Variedade
N(viveiro)

%NH4+(viveiro)

Kweli
Imara
125 N
175 N
225 N
8
16
24

N-NO3(mg L-1)
68,8a
75,8a
29,3c
56,7b
131,0a
62,8b

N-NH4+

P

K

9,2b
16,1a
10,3b
11,5ab
16,1a
7,7b

32,3b
40,3a
36,2a
35,2a
37,5a
35,5a

61,4b
92,8a

11,4b
18,8a

34,5a
38,9a

350,2a
361,7a
352,1a
369,1a
346,6a
338,4ab

pH
4,7a
4,6a
4,8a
4,8a
4,4b
4,7a

CE
(mS cm-1)
0,5b
0,6a
0,6a
0,6a
0,6a
0,5b

322,6b
406,8a

4,9a
4,3b

0,5b
0,7a

Nota: Os valores com a mesma letra diferem a 95% de confiança. Os valores médios observados entre os diferentes
parâmetros analisados não são comparáveis entre si.

Quadro 5. Valores médios da produção total, comercial, de 2ª categoria, refugo e peso
médio do fruto (por lançamento) em relação à variedade, ao nível de azoto (N) e à
percentagem de azoto amoniacal (NH4+) testados na fertilização de viveiro.
Fator
Variedade
N(viveiro)
%NH4+(viveiro)

Kweli
Imara
125 N
175 N
225 N
8
16
24

Produção
total
(g)
1814a
1689a
1802a
1732a
1720a
1767a
1756a
1731a

Produção
comercial

Produção de
2ª categoria

Refugo

Peso médio
do fruto

1449a
1242b
1366a
1311a
1359a
1380a
1328a
1328a

16b
99a
60a
59a
52a
62a
62a
48a

350a
348a
377a
361a
309a
326a
367a
355a

3,9a
3,7b
3,8a
3,8a
3,9a
3,9a
3,8a
3,8a

Nota: Os valores com a mesma letra diferem a 95% de confiança. Os valores médios observados entre os diferentes
parâmetros analisados não são comparáveis entre si.
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Figura 1. Efeito de interação entre os fatores nível de azoto (N) e
percentagem de azoto amoniacal (NH4+) testados na fertilização de viveiro,
na produção total por lançamento. Os valores com letras diferentes diferem
a 95% de confiança

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

39

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

40

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

Proposta de escala BBCH da Camarinha (Corema album (L.) D. Don)
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Resumo
A espécie dióica Corema album, endémica da costa atlântica da Península
Ibérica, tem potencial para vir a integrar o mercado dos pequenos frutos, devido aos
seus frutos diferenciadores em cor e sabor.A escala BBCH amplificada é um sistema
com um código decimal uniforme para as fases fenológicas próximas de todas as
espécies de plantas monocotiledóneas e dicotiledóneas. Neste estudo realizou-se uma
caracterização fenológica, propondo-se uma escala BBCH para esta espécie. Os
principais objetivos foram observar, descrever e esquematizar o desenvolvimento das
principais fases da fenologia da espécie Corema album. As observações fenológicas
realizaram-se entre janeiro e setembro de 2015, nas dunas da Praia do Meco (Aldeia do
Meco). Observaram-se variados espécimes na mesma duna marcando-os de modo a
seguir o seu desenvolvimento. O crescimento vegetativo das plantas masculinas e
femininas é similar, com diferenças temporais, observando-se 3 surtos de crescimento
em ambos os géneros. Embora os arbustos masculinos iniciem primeiro a floração, o
pico da floração é síncrona, pois a floração feminina é menos morosa. A floração
masculina é mais distribuída ao longo do tempo e apresenta um maior número de
inflorescências e flores quando comparada com a floração feminina. A formação e
desenvolvimento do fruto decorreu entre 27 de março e 16 de agosto, apresentando
inicialmente uma forma de esfera oblonga de cor esverdeada, atingindo no final uma
forma de esfera achatada de cor branca. Não se utilizaram 3 das 10 fases existentes na
escala BBCH pelo facto de se tratar de uma planta perene. Sendo uma planta dióica,
com dois tipos de crescimento vegetativo adicionaram-se 3 subfases à escala BBCH,
obtendo-se 7 fases e 3 subfases. Concluindo-se que a escala BBCH adapta-se bem à
descrição fenológica da Camarinha e existem diferenças entre os géneros, tanto no
crescimento vegetativo (em termos temporais) como no crescimento reprodutivo
(abundância e tipo de flores/inflorescência).
Palavras chave: Escala fenológica, crescimento vegetativo, floração, dióica, pequenos
frutos.
Abstract
BBCH scale proposal for the “Camarinha” (Corema album (L.) D. Don).
The diodiceous species Corema album, endemic from the Iberian Peninsula
Atlantic coast, has the potential for the berry market, due to the differentiating color and
taste of its berries. The amplified BBCH scale is a uniform decimal code for the
different phenological states of all monocotyledon and dicotyledon species. This work
represents a phenological description of Corema album, and a suggestion of a possible
BBCH scale for this species. The main goals were observing and describing the
development of phenological stages of this species. Observations took place between
January and September 2015, in the dunes of Praia do Meco (Aldeia do Meco. Various
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specimens were studied, and marked so that the development through time could be
seen. The vegetative growth is similar in both genders, with some timely differences,
three growth spurts were identified in both genders. Although the male shrubs start
flowering earlier, the peak of flowering is synchronous, because the female flowering
stage is faster. The male flowering is more distributed through time and has a larger
number of flowers and inflorescences, when compared to the female flowering. The
fruit formation and development occurred between the 27th of March and the 16th of
August, the fruits started with an oblong spherical shape and a greenish color, and by
the end of the development the fruit was a flattened sphere with white coloring. Because
Corema album is a perennial shrub 3 of the 10 existing phases of the BBCH scale
weren’t used. As this species is diodiceous and presented 2 types of growth 3 subphases where added to the scale. A scale with 7 main phases and 3 secondary phases
was obtained. Concluding that the BBCH scale is easily adaptable to the phenological
development of the “Camarinha” and there are some vegetative (timely differences) and
reproductive differences (number and type of flowers/inflorescences between the male
and female shrubs.
Keywords: Phenological scale, vegetative growth, flowering, diodiceous, berries.
Introdução
A camarinha (Corema album (L.) D. Don 1830) é um arbusto dióico endémico
de sistemas dunares da costa atlântica da Península Ibérica, pertencente à família das
Ericacea (Oliveira e Dale, 2012). Este arbusto produz uma drupa branca que tem um
sabor cítrico e contêm uma elevada quantidade de antioxidantes (Santos, et al.
2009),conferindo-lhe um enorme potencial no mercado dos pequenos frutos.
Álvarez-Casino et al. (2010) descreve a influência dos diferentes sexos no
crescimento vegetativo, englobando o tema da fenologia no geral mas não descreve as
fases. Oliveira e Dale (2012) faz uma caracterização geral da camarinha, em que se
dedica um parágrafo a aspetos fenológicos. Guitián et al. (1997) e Zunzunegui et al.
(2006) descrevem vários aspetos genéricos da fenologia da camarinha. A escala BBCH
(Biologische Bundesantalt Bundessortenamt and CHemical industry ) amplificada é um
sistema com um código decimal uniforme para as fases fenológicas próximas de todas
as espécies de plantas monocotiledóneas e dicotiledóneas (Hack et al., 1992). O código
decimal, que está dividido em estados de crescimento principais e secundários, é
baseado no código para cereais desenvolvido por Zadocks et al. (1974), de modo a
evitar grandes mudanças desta chave fenológica muito utilizada (Hack et al., 1992). O
ciclo de desenvolvimento está dividido em 10 fases e bem definidas, descritas utilizando
os números de 0 a 9 em ordem crescente desde a germinação até à senescência (Hack et
al., 1992).
A escala BBCH está adaptada para plantas de ciclo curto (anuais e bianuais) e
plantas de ciclo longo (perenes), nestes casos foca-se mais o desenvolvimento dos
gomos anualmente, ao invés da totalidade do ciclo da planta (da germinação à
senescência).
Finn et al (2007) propuseram uma adaptação da escala BBCH para árvores e espécies
lenhosas e nesta escala também foram omitidas as fases 2 (formação de ramos laterais) e
4 (desenvolvimento de órgãos vegetativos para colheita ou propagação vegetativa), a
fase 2 por se tornar demasiado extensiva para a escala BBCH sendo melhor descrever
com modelos de arquitetura de árvores, e a fase 4 por não ser relevante em espécies
lenhosas.
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Tratando-se de uma espécie dióica será necessário adaptar a escala de modo a
caracterizar as plantas masculinas e as plantas femininas distintamente, podendo-se
diferenciar as plantas masculinas das femininas na descrição das fases “5” e “6”
“emergência da inflorescência” e “floração”, respetivamente. Quanto às fases relativas à
formação, desenvolvimento e maturação do fruto (“7” e “8”) foi exclusivamente usado
nas femininas como descrito por Margaret et al. (2010) em relação a espécies do género
Salix.
Este trabalho tem como objetivos para além de descrever as fases fenológicas da
camarinha, inserindo esta descrição na escala BBCH saber se as fases fenológicas
coincidem entre si, e como se inserem no tempo; se existem diferenças entre os tipos de
arbustos em termos de fenologia e inserção temporal das diferentes fases; e avaliar se a
escala BBCH serve para descrever a totalidade dos eventos fenológicos. Este trabalho
pretende dar um contributo e respostas a estas questões, enriquecendo o conhecimento
da fisiologia desta espécie peculiar
Material e métodos
As observações das fases fenológicas de C. album foram realizadas nas dunas da
Praia do Meco na Aldeia do Meco coordenadas: 38° 28’ 07’’ N; 9° 11’ 09’’ W. As
dunas são o habitat natural desta espécie, e são constituídas por solos com textura 100%
arenosa, o clima desta localidade é tipicamente mediterrânico, apresentando um verão
muito seco, e com temperaturas relativamente elevadas, e um inverno muito pluvioso
com temperaturas médias que rondam os 11 ºC.
O material em estudo foram dois arbustos femininos e dois masculinos de
C. album, selecionados pela melhor representatividade, dentro do local de estudo, das
diferentes fases fenológicas.
Foram realizadas visitas semanais, entre 06 de janeiro e 12 de setembro de 2015,
às dunas da Praia do Meco (Aldeia do Meco) e observaram-se, registaram-se e
fotografaram-se genótipos femininos e masculinos. As fotografias obtidas focaram-se
em diferentes órgãos das plantas: o tronco, as folhas, os ramos, os gomos, as
inflorescências, as flores e os frutos. Obtiveram-se imagens semanalmente, com a
máquina fotográfica Canon EOS 300D, e uma objetiva 18-55 mm EFS.
Retiraram-se amostras do campo para efetuar observações e fotografias mais
detalhadas nas instalações do INIAV, I.P., com o auxílio da lupa “Leica DMS1000” e
um software de aquisição de imagem 3D “Leica Application Suite V 4.04”.
Resultados e discussão
Não se observaram espécimes hermafroditas. Possivelmente pelo clima do local
observado (Praia do Meco) ser menos árido que os locais onde se observou o fenómeno
(El Asperillo em Zunzunegui et al. (2006) e Vila Real de Santo António em Oliveira e
Dale (2012)). O hermafroditismo desta espécie parece ser uma resposta a elevado
‘stress’ ambiental.
A deiscência das plantas masculinas coincide com a plena floração feminina.
Esta observação coincide com Guítan et al. (1997) em que o pico das duas florações é
descrita como síncrona.
Não existindo escala BBCH para Corema album, propõem-se 7 fases
fenológicas, e dentro destas, 3 subfases. Adotou-se a proposta de Finn et al (2007) pelo
que não se incluíram as fases 2 e 4, visto tratar-se de uma planta perene. Dividiu-se a
fase 1 (desenvolvimento foliar) em duas subfases devido a diferenças observadas no
crescimento nas diferentes alturas do ano (uma invernal e outra de primavera/verão). No
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caso da fase 5 e 6 criaram-se subfases devido à particularidade de se tratar de uma
planta dióica, preferindo esta solução à de Margaret et al. (2010) em que se descrevia as
diferentes fases de inflorescência e floração das plantas masculinas e femininas do
género Salix spp em conjunto e com o mesmo código.
Conclusões
A escala BBCH sumariza bem as fases principais do desenvolvimento vegetativo
e reprodutivo da camarinha.
A floração masculina e feminina é síncrona. No entanto, o crescimento
vegetativo é assíncrono, facto que se deve aos diferentes momentos e necessidades de
investimento dos recursos da planta na formação dos diferentes órgãos reprodutivos.
Verificou-se um grande investimento desta espécie na reprodução, quer pelo
número de frutos produzidos, quer pelo tempo dedicado ao crescimento reprodutivo,
facto que estará intimamente ligado às condições agrestes do seu habitat. Condições que
promovem um forte crescimento vegetativo em simultâneo com a floração, aumentando
a duração e o número de flores, de modo a aumentar a probabilidade de reprodução.
Concluiu-se também que a escala BBCH serve para descrever a totalidade dos
eventos fenológicos demonstrando que esta escala sumariza muito bem as fases e os
aspetos principais, no entanto, alguns detalhes mais específicos não são abrangidos.
Dado qua as observações foram unicamente realizadas na Aldeia do Meco alguns dos
detalhes e particularidades descritos no trabalho poderão assumir uma importância de
maior expressão noutros locais, podendo levar a uma adaptação da escala aqui proposta.
Como não se observaram plantas hermafroditas na Aldeia do Meco, mas estando
descritas na bibliografia, teria grande interesse alargar o estudo fenológico às
localizações onde foram observadas plantas hermafroditas e inseri-las na escala BBCH.
Como este trabalho foi realizado apenas numa localidade e num ano será importante a
caracterização fenológica da camarinha em anos diferentes, como noutros locais.
A utilização da escala BBCH proposta neste trabalho ajudará a delinear os
momentos ótimos das operações culturais, uma vez a espécie introduzida em cultura.
O endemismo Corema album (nunca explorado comercialmente) apresenta-se
como uma espécie de pequenos frutos muito promissora, dadas as suas características
únicas de cor, sabor e benefícios para a saúde humana.
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Resumo
O mirtilo (Vaccinium corymbosum L.) apresenta um sistema radicular muito
superficial e compacto, sem pêlos radiculares. Como tal, estas plantas tendem a
estabelecer simbiose com fungos ericóides micorrízicos (FEM), o que lhes permite
aumentar a absorção de nutrientes e água. Como a colonização natural é frequentemente
reduzida e dependente da cultivar e das práticas agronómicas, a inoculação externa com
fungos micorrízicos tem vindo a ser utilizada pelos viveiristas para aumentar a taxa de
fungos simbiontes. Contudo, a relação planta/fungos ericóides está ainda pouco
estudada e o modo como estes microsimbiontes melhoram o crescimento e a nutrição do
mirtilo necessita de ser elucidado. Neste estudo, foram inoculadas duas cultivares de
mirtilo (‘Aurora’ e ‘Duke’) com uma mistura comercial de FEM. Cerca de 14 meses
após inoculação foi avaliada a taxa de colonização das raízes e foram registados vários
parâmetros biométricos (peso seco, altura da planta, diâmetro do caule e comprimento
da raíz), fisiológicos (teor de clorofila das folhas) e nutricionais (concentração de
minerais inorgânicos) em plantas submetidas a tratamento com inóculo e plantas
controlo.
Os resultados obtidos demonstraram que a percentagem de peso fresco das raízes
naturalmente colonizada por fungos ericóides foi aproximadamente 30 % para ambas as
cultivares (plantas controlo), aumentando para 56 % na ‘Aurora’ e para 44 % na ‘Duke’
em plantas inoculadas com mistura de FEM. Nas plantas inoculadas da cv. ‘Aurora’,
observou-se um aumento significativo do peso seco total das raízes (48 %) e dos caules
(31 %) comparativamente às plantas controlo. Paralelamente, também se verificou um
aumento significativo da altura das plantas e do comprimento das raízes. Já na cv.
‘Duke’ o efeito da inoculação não foi significativo em nenhum dos parâmetros
biométricos estudados. A inoculação induziu a acumulação de Mo nas raízes e de K nos
caules e folhas na cv. ‘Aurora’, e aumentou a concentração de Mn, Fe e Cu nas raízes e
caules (em alguns casos por 280 %) na cv. ‘Duke’. A inoculação de plantas de mirtilo
com fungos ericóides tem um potencial evidente no estímulo do crescimento das plantas
e absorção de nutrientes; no entanto, a sua eficácia parece estar dependente da cultivar.
Palavras-chave: fungo, inoculação, nutrição, SPAD, simbiose.
Abstract
Blueberry plants (Vaccinium corymbosum L.) have a superficial and compact
root system without root hairs. As such, these plants form symbiotic associations with
ericoid mycorrhizal fungi (EMF), which allow the increase of water and
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nutrients´uptake. As natural colonization is often low and dependent on plant cultivar
and agronomic practices, plant external inoculation with fungi enriched media has been
used in the past decades by blueberry growers to increase the load of symbiotic fungi.
However, the symbiotic relationship between blueberry plants and EMF is still greatly
unexplored and how these microsymbionts enhance plant growth and nutrition has yet
to be elucidated. In this work, two blueberry cultivars (‘Aurora’ and ‘Duke’) were
inoculated with a commercial EMF mixture. Approximately 14 months after inoculation
root colonization rate was evaluated and several biometric (dry weight, plant height,
stem diameter and root length), physiological (leaf chlorophyll content) and nutritional
(concentration of inorganic minerals) parameters were registered in plants submitted to
inoculation with EMF and control plants.
Results showed that the percentage of root fresh weigh naturally colonized by
ericoid fungi was ca. 30 % for both cultivars (control plants), increasing to 56 % in
‘Aurora’ and 44 % in ‘Duke’ after EMF addition. In inoculated ‘Aurora’ plants there
was a significant increase in total dry weight of the roots (48 %) and stem (31 %),
compared with control plants. Likewise, a significant increase in plant height and root
length was also observed. In cv. ‘Duke’, inoculation did not induce significant
alterations in any of the biometric parameters analysed. Plant inoculation enhanced Mo
accumulation in roots and K in stem and leaves in cv, ‘Aurora’ and increased Mn, Fe
and Cu concentration in roots and stem (in some cases by 280 %) in cv. ‘Duke’.
Inoculation of blueberry plants with ericoid fungi has a clear potential to stimulate plant
growth and nutrient uptake; however, its efficiency seems to be dependent on plant
cultivar.
Keywords: fungus, inoculation, nutrition, SPAD, symbiosis.
Introdução
O sistema radicular do mirtilo é muito superficial e compacto. Este apresenta
raízes mais grossas (diâmetro até 11 mm e profundidade até 1 m), cuja função é
assegurar o suporte da planta, e raízes mais finas (diâmetro até 2 mm e comprimento até
cerca de 40 cm) responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Uma vez que as
plantas de mirtilo não possuem pelos radiculares (i.e. células em forma tubular presente
na epiderme da raíz, que aumentam a eficiência da absorção de água e nutrientes), estas
plantas tendem a estabelecer relações simbióticas com fungos – micorrizas – cujas hifas
se expandem até 2 a 2.5 cm de comprimento aumentando o volume de solo explorado
pela planta (Read, 1996). Nesta relação simbiótica, enquanto que a planta recebe água e
nutrientes transportados pelo fungo, este recebe fotoassimilados que não consegue
sintetizar devido à ausência de clorofila.
As micorrizas ericóides têm um papel preponderante na nutrição mineral de
plantas da família Ericacea, na qual se inclui o mirtilo (Vaccinium corymbosum L.), uma
vez que conseguem absorver fósforo (P) e azoto (N) na forma orgânica (Grelet et al.,
2008). Estas propriedades assumem maior relevância quando os solos são pouco férteis
ou em espécies agronómicas em que se pretende aumentar a produtividade.
Apesar da associação com fungos ericóides micorrízicos (FEM) ser
frequentemente observada tanto em plantas na natureza como em plantas de viveiro, em
viveiro a taxa de colonização é frequentemente mais reduzida, sendo influenciada pelas
práticas culturais adotadas, nomeadamente a utilização de substratos inertes, aplicação
de herbicidas, pesticidas e fertilizantes e pela própria escolha da cultivar (Scagel, 2005).
Estas práticas culturais poderão resultar numa baixa disponibilidade de inóculo ou, por
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vezes, poderá ocorrer uma falta de compatibilidade planta-fungo (Scagel e Yang, 2005).
Por forma a contornar o problema da limitação de inóculo em plantas de viveiro, o
tratamento com soluções ricas em FME tem vindo a ser adotado como forma de
aumentar a taxa de colonização das raízes, promovendo o crescimento das plantas.
A inoculação de plantas de mirtilo com FME parece promover, de um modo
geral, o aumento da biomassa da planta devido ao aumento do peso seco da raiz e da
parte aérea das plantas (Scagel, 2005; Arriagada et al., 2012). Não obstante, os efeitos
da inoculação no crescimento da parte aérea das plantas parecem tornar-se mais
evidentes durante o segundo ano de crescimento (Scagel et al., 2008). A inoculação
destes microorganismos induz ainda alterações bioquímicas na rizosfera das plantas de
mirtilo, nomeadamente aumentando a concentração de desidrogenase e β-glucosidase
no solo, indicadores de uma maior qualidade do solo (Arriagada et al., 2012).
Adicionalmente, pensa-se que as micorrizas ericóides produzam hormonas ou induzam
a planta a produzir hormonas que estimulam o crescimento e desenvolvimento radicular
(Scagel el al., 2008).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de uma mistura comercial de
FME (Oidiodendron maius, Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae strain 2) no crescimento aéreo e radicular de plantas de mirtilo (Vaccinium
corymbosum) das cv. ‘Aurora’ e ‘Duke’. Para tal, 14 meses após aplicação do inóculo
foi avaliada a taxa de colonização radicular assim como vários parâmetros biométricos
(altura da planta, diâmetro do caule, comprimento da raíz e peso seco dos vários
orgãos), fisiológicos (teor de clorofila das folhas) e nutricionais (concentração de
minerais inorgânicos) de plantas submetidas a tratamento com inóculo e plantas
controlo.
Material e métodos
No dia 27 de abril de 2015 foram inoculadas oito plantas de Vaccinium
corymbosum da cv. ‘Aurora’ e oito plantas da cv. ‘Duke’ com cerca de 3 meses de
idade, através da submersão da raiz numa solução comercial de FME composta por
Oidiodendron maius, Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae - strain
2. Após a inoculação as plantas foram plantadas em vasos de 1.5 L com turfa e perlite
(2:1, v/v) tendo sido mantidas em viveiro (Santa Maria da Feira). Adicionalmente, 8
plantas de cada cultivar sem tratamento de inóculo foram utilizadas como controlo.
Catorze meses após a inoculação, foram registados os teores de clorofila (SPAD502Plus, Konica Minolta, Osaka, Japão) em três folhas totalmente expandidas e
localizadas nos dois terços superiores de cada planta. As raízes foram cuidadosamente
lavadas com água desionizada e registou-se o diâmetro do tronco, a cerca de 3 cm acima
da raiz, o comprimento da raiz e a altura da planta. Cada planta foi depois separada em
folhas, caule e raiz, sendo que os dois primeiros órgãos foram pesados e colocados a
secar a 70 ºC por 3 dias para determinação do peso seco, e as raízes foram utilizadas
para a determinação da taxa de micorrização através de um protocolo adaptado de Cao
et al. (2013). As raízes foram incubadas em 100 mL de KOH 10 % a 95 ºC durante 45
min, após o qual foram mantidas em 50 mL de uma solução de H2O2 1% durante 15
min. Seguidamente, as raízes foram lavadas em HCl 6 % durante 10 min e incubadas
por 5 min em azul tripano 0.05 % preparado com CH3COOH 5 %. As raízes foram
depois mergulhadas em 100 mL CH3COOH 5 % por forma a remover o corante, após o
qual foram separadas em raízes de primeira, segunda e terceira ordem e, dentro de cada
classe, em raízes coradas (i.e. raízes com porções de cor azul, correspondentes às zonas
micorrizadas) e não coradas. Cada subtipo de raiz foi colocado a secar a 70 ºC por três
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dias e a taxa de micorrização foi calculada dividindo-se o peso seco das raízes com
porções coradas pelo peso seco total da raiz de cada ordem (primeira, segunda ou
terceira ordem). Para a determinação de minerais, 250 mg de folhas, caule ou raiz foram
digeridos com 6 mL de HNO3 65 % e 1mL de H2O2 30 % num micro-ondas Speedware
TM MWS-3 (Berghof, Alemanha), após o qual a concentração dos minerais foi
determinada utilizando um espectrómetro de emissão ótica com plasma indutivamente
acoplado (ICP-OES) Optima 7000 DV (PerkinElmer, Massachusetts, EUA) com
configuração radial.
A análise de variância (ANOVA) foi realizada com recurso ao software
GraphPad Prism v6.0 (GraphPad Software, Inc., California, USA), com p<0.05.
Resultados e discussão
A taxa de colonização de plantas sem adição inóculo (Controlo, fig. 1) foi de
cerca 30 %, o que é superior ao observado noutros estudos (ca. 10 %, Scagel, 2005). Tal
pode ter ocorrido uma vez que a taxa de micorrização varia de acordo com o tipo de
solo, com a quantidade de matéria orgânica do mesmo e com as práticas culturais
adotadas (Scagel and Yang, 2005). Paralelamente, o método de quantificação de FME
utilizado também poderá ter influência nos resultados obtidos, uma vez que a
metodologia se baseou na contabilização do peso seco das raízes que coraram, o que
pode conduzir a uma sobrestimação da taxa de micorrização. À semelhança de outros
trabalhos, em que a taxa de colonização radicular varia de cultivar para cultivar (Scagel,
2005), neste estudo verificou-se que a aplicação da mistura comercial de FME foi mais
eficaz na cv. ‘Aurora’, que apresentou uma percentagem de raízes inoculadas de 90 %,
enquanto que na cv. ‘Duke’ este valor rondou os 49 % (fig. 1). Se por um lado, a
inoculação de preparados micorrízicos permite aumentar a absorção de nutrientes pelas
plantas, por outro lado a própria disponibilidade de nutrientes no solo parece influenciar
a taxa de inoculação e a resposta à inoculação de plantas de mirtilo (Scagel, 2005). De
facto, Golldack et al. (2011) verificaram que a aplicação de quantidades de fertilizante
crescentes diminuiu a colonização por fungos micorrízicos, com taxas de micorrização
mais elevadas a serem obtidas com quantidades menores de fertilizantes inorgânicos.
Neste estudo o substrato usado foi o mesmo entre cultivares e as plantas estiveram
sujeitas às mesmas práticas culturais, pelo que se sugere que a razão para a diferença
observada tem que ver diretamente com a relação fungo/planta. Não obstante, a
inoculação aumentou de forma significativa a taxa de colonização das raízes de ambas
as cultivares, principalmente nas raízes de segunda e terceira ordens (fig. 1). Este
fenómeno pode dever-se ao facto das hifas dos fungos ericóides penetrarem mais
facilmente nas raízes mais finas do que nas raízes de primeira ordem, que têm diâmetros
mais elevados e estruturas celulares mais complexas (Dreyer et al., 2010).
No que diz respeito à altura da planta (fig. 2), verificou-se um aumento de 13 % na
cv. ‘Aurora’, tendo atingido um valor médio de 48.2 ± 2.2 cm nas plantas controlo e
54.3 ± 1.1 cm nas plantas inoculadas, e um aumento de 14.1 ± 0.3 cm no comprimento
da parte radicular nas plantas controlo para 17.7 ± 1.3 cm nas plantas inoculadas (i.e.
26% de aumento) da mesma cultivar. Paralelamente, o peso seco das raízes e caules
aumentou significativamente em 48 % e 31 %, respetivamente, em plantas inoculadas
(fig. 3). Apesar da cv. ‘Duke’ não inoculada (controlo) ter uma altura, diâmetro do
caule, pesos secos do caule e da raiz superiores às da variedade ‘Aurora’ não inoculada,
a inoculação não produziu efeitos significativos no aumento dos parâmetros biométricos
analisados na primeira. Scagel et al. (2004) também verificaram um efeito da cultivar
no impacto no crescimento das plantas inoculadas com FME houve um aumento
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significativo da biomassa total, induzido pelo aumento da biomassa do caule e raiz, nas
cv. ‘Bluecrop’, ‘Blueray’, ‘Darrow’, ‘Earliblue’ e ‘Georgia Gem’, mas não nas cv.
‘Patriot’ e ‘Spartan’. Tal vem demonstrar, mais uma vez, que a resposta à inoculação
com micorrizas ericóides é extremamente dependente da cultivar. Apesar das alterações
biométricas observadas neste trabalho, os valores de SPAD (indicativos do teor de
clorofila) não variaram em função da cultivar e do tratamento (fig. 4).
As plantas da cv. ‘Aurora’ acumularam mais K nas folhas e caules (11 % e 13%,
respetivamente) e pareceu ocorrer uma menor acumulação de Mo para as folhas (ca.
56%), verificando-se a acumulação deste mineral no caule e raiz desta cultivar (200 % e
160 %, respetivamente (quadro 1). Estes resultados parecem demonstrar que o aumento
na taxa de colonização radicular por FME induz um incremento não só da biomassa
desta cultivar, mas também a absorção ou a eficiência de utilização de determinados
minerais. Esta observação poderá ter implicações no regime de fertilização adotado,
podendo permitir a diminuição da quantidade de fertilizante aplicado em cada planta ou,
pelo menos, a diminuição da quantidade de nutrientes perdidos por lixiviação.
Curiosamente, foi possível verificar que apesar da inoculação não ter induzido
modificações a nível fenotípico na cv. ‘Duke’, no caule e raiz desta cultivar verificou-se
um aumento significativo na concentração de Mn (63 % e 69 %, respetivamente) e Fe
(70 % e 180 %, respetivamente) e nas folhas houve um aumento de 25 % de Mo
(quadro 2).
Conclusões
A aplicação de um inóculo enriquecido com os fungos Oidiodendron maius,
Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae - strain 2 induziu um
aumento significativo na taxa de colonização por FME nas raízes da cv. ‘Aurora’ e
‘Duke’, tendo este incremento sido superior na primeira cultivar. Para além disso, nas
plantas ‘Aurora’ verificou-se um aumento de 48 % no peso seco da raiz e de 31 % no
caule das plantas inoculadas, provavelmente resultado do alongamento destas estruturas
promovido pelo inóculo. Adicionalmente, as plantas ‘Aurora’ inoculadas apresentaram
concentrações mais elevadas de K e Mo, o que parece indicar que estas micorrizas
promovem a absorção destes nutrientes ou a otimização da sua partição e utilização pela
planta. Apesar da aplicação de FME não ter induzido alterações fenotípicas nas plantas
‘Duke’, houve uma promoção da absorção de nutrientes, especialmente de Fe, Mn e
Mo, daí que a aplicação de fungos micorrízicos possa ser útil na redução da quantidade
de fertilizantes aplicados pelos viveiristas, sem comprometer o vigor das plantas.
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Quadros e figuras
Quadro 1 - Concentração de minerais (μg/g) nas folhas, caule e raiz de plantas de
mirtilo da cv. ‘Aurora’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas
ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo). Cada valor representa a média de 8
réplicas biológicas ± erro padrão. Ao nível de cada mineral e estrutura de plantas,
médias com letras diferentes são estatisticamente diferentes (realçados a negrito,
p<0.05).
Folha
Caule
Raiz
Controlo
Inoculado Controlo
Inoculado Controlo
Inoculado
K
Ca
Mg
P
Zn
Mn
Fe
B
Cu
Mo

4167,4 a
7558,1
4012,7
1228,4
37,8
66,0
61,7
17,7
5,20
0,93 a

4634,5 b
8191,8
3856,5
1175,6
39,3
62,6
64,0
20,1
5,67
0,51 b
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4030,3 a
6148,5
2571,2
1598,8
71,7
133,2
34,8
9,1
7,22
0,01 a

4591,4 b
5300,7
2422,6
1650,8
60,7
119,7
31,3
8,1
7,56
0,31 b

7931,4
1717,6
2014,2
228,9
60,1
3,7
82,1
4,1
6,71
0,45 a

8462,1
1479,7
2053,5
213,8
53,5
4,5
106,7
4,5
7,27
1,33 b
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Quadro 2 - Concentração de minerais (μg/g) nas folhas, caule e raiz de plantas de
mirtilo da cv, ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas
ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada valor representa a média de 8
réplicas biológicas ± erro padrão, Ao nível de cada mineral e estrutura de plantas,
médias com letras diferentes são estatisticamente diferentes (realçados a negrito,
p<0,05)
Raiz
Caule
Folha
Controlo Inoculado
Controlo Inoculado
Controlo Inoculado
K
Ca
Mg
P
Zn
Mn
Fe
B
Cu
Mo

4418,1
9305,3
5070,2
1310,2
46,2
81,2
74,7
20,7
5,87
0,44 a

4560,6
9066,0
4749,5
1237,0
44,4
89,4
64,1
21,6
5,40
0,53 b

4710,7
4817,3
2677,5
1515,2
59,1
64,2 a
21,8 a
8,3
4,70
0,46

4374,9
4882,9
2529,6
1521,4
68,0
104,4 b
37,0 b
9,0
5,90 b
0,42

4670,0
1368,4
2082,0
175,8
50,3
3,3 a
55,5 a
4,2
4,63
0,25

4843,2
1397,3
2019,7
241,5
56,5
6,9 b
155,7 b
4,0
5,09
0,33

Figura 1 – Taxa de colonização radicular (percentagem de peso fresco das
raízes colonizadas por micorrizas ericóides) de plantas de mirtilo das cv,
‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de
micorrizas ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra
representa a média de 8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras
com letras diferentes são estatisticamente diferentes (p<0,05),
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Figura 2 – Altura da planta (A), comprimento da raiz (B) e diâmetro do caule (C) de
plantas de mirtilo das cv, ‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma
mistura de fungos ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa
a média de 8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são
estatisticamente diferentes (p<0,05),

Figura 3 – Peso seco total, das folhas, caules e raiz de plantas de mirtilo das cv,
‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas ericóides
(Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa a média de 8 réplicas e as
linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são estatisticamente
diferentes (p<0,05),
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Figura 4 – Teor de clorofila (unidades de SPAD) de plantas de mirtilo das cv,
‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas
ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa a média de
8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são
estatisticamente diferentes (p<0,05),
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Vaccinium cylindraceum: Desenvolvimento, produtividade e qualidade
dos frutos produzidos, em exemplares plantados numa faixa tampão
na bacia hidrográfica das Furnas (Ilha de São Miguel, Açores)
Maria João Pereira, Fábio Martins, Tiago Costa, Elisabete Lima & José Baptista
Universidade dos Açores, Rua Mãe de Deus - Apartado 1422 - 9501-801 Ponta
Delgada, maria.jb.trota@uac.pt

Resumo
A colheita dos frutos do mirtilo diploide endémico dos Açores em condições
silvestres ou semi-silvestres pode originar produtos gourmet com sabores distintos e
produtos regionais certificados com interesse para a indústria do turismo. Neste estudo
analisámos o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade dos frutos produzidos em
62 exemplares plantados numa faixa tampão da bacia hidrográfica das Furnas. As
plantas estudadas foram obtidas a partir de sementes produzidas e colhidas
aleatoriamente no seu habitat natural em 2006 e 2007 e plantadas em 2009 juntamente
com outras espécies nativas dos Açores, ao longo de uma linha de erosão hídrica de uma
pastagem artificial localizada a cerca de 500 m de altitude. As plantas foram observadas
em setembro de 2014, em janeiro, março e junho de 2015, tendo-se registado a presença
de flores e frutos nos quatro momentos de observação. Em setembro de 2014 os
arbustos apresentavam uma altura média de 114,9 cm, 1,4 hastes principais por arbusto
e 20,9 mm  a 10 cm do solo, na maior haste principal. Em setembro, 79% dos arbustos
apresentavam frutos, o peso médio de frutos maduros numa única colheita por arbusto
foi de 248 g enquanto o peso máximo foi de 1220,6 g por arbusto. O número médio de
frutos por taça (237 ml) foi de 529 e apenas um arbusto teve os seus frutos classificados
como ‘pequenos’ (242 frutos por taça). O peso fresco médio dos frutos foi de 10,2 g/30
frutos (máximo 18,1 g/30 frutos) enquanto o peso seco médio foi de 1,6 g/30 frutos
(máximo 2,9 g/30 frutos). Os valores médios obtidos para o total de sólidos solúveis
(TSS), pH e acidez total titulável (ATT) são semelhantes a cultivares de mirtilos
comerciais: TSS 11 ºBx, pH 3.5, ATT 0.9% e TSS/ATT 13.
Palavras-chave: fenologia, peso fresco e seco, total de sólidos solúveis, pH, acidez
total titulável.
Abstract
The harvest of the diploid Azorean endemic blueberry fruits by wild or semi
wild cultivation can produce a gourmet product with a distinct flavor and a certified
regional and traditional product with interest for the tourism industry. In this study,
plant development, shrubs productivity and fruit quality were analyzed on 62 wild
Azorean blueberry shrubs growing in a buffer strip planted at the drainage basin of
Furnas lake São Miguel Island (Azores). The plants were obtained from open pollinated
seeds that were collected in their natural habitat in 2006 and 2007 and planted in 2009
along with other Azorean endemic species along a water erosion line on a former
artificial pasture at approximately 500 m of altitude. The plants were visited in
September of 2014, and January, March and June of 2015 having registered the
presence of flowers and fruits in the four moments of observation. In September 2014,
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the shrubs were 114.9 cm tall, had 1.4 main stems per shrub and the tallest main stem
had 20.9 mm of diameter at 10 cm of the soil. At this time, 79% of the bushes had fruit;
the average weight of ripe fruit on one crop per bush was 248g, while the maximum
weight was 1220.6g per bush. The average number of fruits per cup (237ml) was 529
and only a bush had its fruits classified as 'small' (242 fruits per cup). The average fresh
fruit weight was 10.2g/30 fruits (maximum 18.1g/30 fruits) while the average dry
weight was 1.6g/30 fruits (maximum 2.9g/30 fruits). The average values for total
soluble solids (TSS), pH and titratable acidity (TTA) are similar to commercial cultivars
of blueberries: TSS 11 ° Bx, pH 3.5, 0.9% TTA and TSS / ATT 13.
Keywords: phenology, fresh and dry weight, total soluble solids, pH, titratable acidity.
Introdução
O Laboratório de Paisagem das Furnas (LPP) insere-se na área de Paisagem
Protegida das Furnas (PPF), do Parque Natural da Ilha de São Miguel (Decreto
Legislativo Regional nº19/2008/A). A degradação estética da PPF teve como principal
causa a intensificação de práticas económicas sustentadas na monocultura, com o
aumento de áreas de pastagem e de plantações de Cryptomeria japonica e com a
proliferação de várias espécies exóticas invasoras (Ferreira et al. 2014) introduzidas de
forma acidental ou deliberada como o Hedychium gardnerianum, o Pittosporum
undulatum e a Gunnera tinctoria entre outras. A mobilização e erosão dos solos, a
utilização excessiva de fertilizantes químicos e excesso de cabeças de gado na bacia
hidrográfica das Furnas, resultaram respetivamente numa diminuição da profundidade
da Lagoa e na lixiviação dos nutrientes minerais e escorrência dos excrementos do gado
para as linhas de água afluentes à lagoa das Furnas, acelerando o seu processo de
eutrofização (Ferreira et al. 2014). É neste contexto que o LPF inicia a implementação
do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas (Decreto
Regulamentar Regional nº2/2005/A); este instrumento de ordenamento do território
inicia então várias estratégias que procuram encontrar soluções para os problemas da
paisagem e para a diversificação da atividade económica naquela área. É no âmbito
desta atividade que milhares de espécies endémicas são plantadas em linhas de erosão e
formando faixas tampão, no caso da uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum) foram
também estabelecidos dois campos experimentais tendo em vista estudar a produção do
fruto; estes frutos, consumidos desde o tempo da colonização, são usados ainda hoje
para fazer aguardente, compotas ou mezinhas caseiras. Vários artigos foram já
publicados sobre esta espécie visando a morfologia, o nível de ploidia, a biologia
reprodutora, a germinação, a cultura in vitro, a análise genética, as pragas e doenças que
a afetam, a atividade antioxidante dos seus frutos e a sua hibridação com outros
cultivares americanos (Pereira, 1999, 2006, 2008, 2009, 2014; Powell & Kron, 2002;
Lima et al. 2009; Hummer et al., 2009; Pereira, & Mourato 2012; Pereira et.al. 2012;
Ehlenfeldt & Ballington 2012; Pereira & Martín, 2014). O presente estudo resultou da
colaboração entre o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (CMIF) e a
Universidade dos Açores, foi desenvolvido no âmbito de dois projetos de final de
licenciatura e pelos alunos de Fisiologia Vegetal da licenciatura em Biologia do ano
letivo 2014/2015 e teve como objetivos avaliar o desenvolvimento, a produtividade e a
qualidade dos frutos da uva-da-serra produzidos por exemplares com 7 e 8 anos de
idade plantados numa faixa tampão da bacia hidrográfica das Furnas.

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

62

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

Material e métodos
Os arbustos de V. cylindraceum estudados foram produzidos por semente com
origem em populações silvestres na zona Este da ilha de São Miguel, na Reserva
Florestal de Recreio do Viveiro das Furnas e plantados com 2 e 3 anos de idade em
2009 formando, conjuntamente com outras espécies nativas dos Açores, uma faixatampão ao longo de uma linha de escorrência de águas pluviais na bacia hidrográfica
das Furnas. Os arbustos foram protegidos com tubos protetores perfurados e os silvados
removidos periodicamente sem recurso a herbicida. A faixa-tampão sob a gestão do
CMIF foi estabelecida em 2 pastos (10Ce e 10B) localizados a cerca de 500 m, cujos
valores de pH matéria orgânica e macronutrientes constam do quadro 1. A temperatura
média anual na zona de estudo é de 12ºC e a precipitação anual é de cerca de 2800 mm.
A temperatura média no verão no local de estudo é de 18 ºC e no inverno é de 10 ºC
(AEME & IMP, 2012; Forjaz, 2004). Para a avaliação do desenvolvimento, em
setembro de 2014 foi contabilizado para cada exemplar o número de hastes principais e
medida a altura (fita métrica) e o diâmetro da haste maior a 10 cm do solo (craveira
digital Mitutoyo®); e, em setembro de 2014 e janeiro, março e junho de 2015 foram
anotadas as frequências das categorias para o vigor da folhagem, o estado fenológico e a
abundância da floração e frutificação (Fischer, 2013). Para avaliar a produtividade
foram colhidos e pesados (balança Mettler® PJ6000) todos os frutos maduros presentes
em cada arbusto numa colheita única, identificados os exemplares melhor produtores e
calculado o peso médio produzido por cada arbusto (Fischer, 2013). Para a
caracterização morfológica e química foram selecionados apenas as amostras de frutos
dos arbustos com um peso total superior a 100 g, tendo-se determinado as seguintes
variáveis para cada arbusto: nº de frutos por taça (237ml) (United States Standards for
Grades of Blueberries, 1995), comprimento (C) e largura (L) de 30 frutos, peso fresco e
seco de 30 frutos (balança de precisão Kern®, estufa Memmert®), o total de sólidos
solúveis (TSS) (Atago® hand refractometer), o pH (pH hanna instruments®) e a acidez
total titulável (ATT) (Garner et al., 2008; Sargent et al., 2009; Fischer, 2013). Para cada
amostra dos frutos foram realizadas 3 leituras de TSS, pH e ATT. A determinação dos
parâmetros anteriores permitiu calcular um indicador de tamanho (C*L) e forma (C/L),
o teor de humidade dos frutos, e um indicador de sabor (TSS/ATT) (Pereira, 1999;
Matiacevich, et al. 2013; Sargent et al., 2009).
Resultados e discussão
Desenvolvimento - No mês de setembro foram identificados 62 arbustos vivos nas
faixas-tampão que apresentaram em média 114,9 cm de altura, 1, 4 principais e 20,9
mm de diâmetro na haste principal (quadro 2). A altura média dos arbustos
V. cylindraceum com 7 e 8 anos de idade encontra-se dentro do intervalo de 100 a 250
cm indicado para os cultivares do mirtileiro arbustivo V. corymbosum (Fonseca &
Oliveira 2007; Serrado et al. 2008); Pereira (1999) observou que cerca de 90% dos 210
arbustos adultos observados entre os 400 e 800 m em 7 ilhas dos Açores possuíam entre
150 e 250 m de altura, no entanto no seu habitat natural a altura dos arbustos é
fortemente condicionada pela exposição aos ventos fortes, pelo ‘stress’ hídrico e pelo
‘stress’ térmico. 60% dos arbustos apresentou apenas uma haste principal mas tal
poderá ser explicado pela proteção prolongada dos arbustos com os tubos perfurados,
pelo que a sua plantação e condução em condições similares às dos cultivares
comerciais dos mirtilos poderá aumentar o número de hastes principais. Relativamente à
caducidade das folhas, esta é tardia e incompleta, a percentagem máxima de arbustos
sem folhas (64,5 %) foi registada em março (fig.1); nos 4 momentos de observação ao
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longo do ano, foi possível observar arbustos com folhas, flores e frutos; no entanto a
maior percentagem de folhas na categoria máxima de vigor (30,6%) e a maior
percentagem de arbustos em floração (86%) foram observadas em junho, enquanto a
maior percentagem de arbustos em frutificação foi observada em setembro (79%)
(fig. 1). Da mesma forma a maior abundância de flores nos arbustos em floração e a
maior abundância de frutos maduros nos arbustos em frutificação ocorreu
respetivamente nos meses de junho e setembro; nos 4 momentos de observação foi
também possível verificar a presença simultânea de flores e frutos (fig. 2). Os arbustos
de V. cylindraceum são semi-caducifólios, tal poderá ser explicado pelo fato de (com
exceção da montanha do Pico) o número de dias no ano com temperatura mínima
inferior ou igual a 0 °C ser irrelevante no arquipélago dos Açores (AEME & IMP,
2012); no entanto no seu habitat natural verifica-se que a exposição ao vento e às
temperaturas baixas conduzem à perda das folhas em parte dos arbustos (Pereira, 1999).
Apesar de ser fundamental determinar o número de horas de frio necessário para a
floração de V. cylidraceum, considerando as características do clima dos Açores e que, a
temperatura média de Inverno é para o local de estudo de 10ºC, podemos dizer que se
trata de uma espécie com menor necessidade de acumulação de horas de frio para florir
em abundância. Por outro lado, apesar de termos registado períodos altos de floração
(junho) e de frutificação (setembro), as temperaturas amenas e as menores amplitudes
térmicas características do clima insular também ajudam a explicar o facto de ser
sempre possível encontrar flores em botão, flores abertas e frutos ao longo do ano.
Produtividade dos arbustos e qualidade dos frutos - Em setembro, dos 62 arbustos
monitorizados 49 produziram frutos maduros. Foi colhido um total de 12,126 kg de
frutos numa colheita única, o peso médio dos frutos maduros por arbusto produtivo (i.e.
que apresentou frutos) foi de 247,5 g e os pesos, mínimo e máximo por arbusto foram
respetivamente 1,1 g e 1220,6 g. O histograma das frequências revela que apenas 12,9%
dos arbustos apresentaram valores de produtividade acima das 500g, tendo sido
identificados os exemplares 21 e 22 como os melhores produtores (fig. 3). Apesar dos
arbustos plantados possuírem a mesma idade em que, em média, as plantas de mirtilo
comercial atingem um máximo de produção (Serrado et al. 2008), a ausência preparação
do solo e de maneio das plantas e a diversidade genotípica intrínseca da espécie
justificam a baixa percentagem de arbustos bons produtores. Apesar de nos arbustos
estudados apenas dois arbustos atingiram valores superiores a 1kg em colheita única, no
seu habitat natural, temos observado exemplares carregados de frutos que
corresponderiam a uma maior produtividade em relação aos arbustos estudados,
podendo atingir e ultrapassar os 2kg por planta indicados por Sousa et al. (2007) como
um valor médio numa plantação comercial. Quanto à forma, os frutos do mirtilo
açoriano são tendencialmente elípticos (C/L = 1,3) tendo a razão C/L média por arbusto,
oscilado entre 1,1 e 1,7 (quadro 3; fig.4); quanto ao tamanho dos frutos, da análise do
quadro 3 verifica-se que o tamanho dos frutos difere entre os arbustos com significado
estatístico; os 880 frutos dos 49 arbustos analisados apresentaram em média 8,6 mm de
comprimento por 6,8 mm de largura, tendo os maiores frutos (arbusto nº 4) 12,4 mm (C)
por 9,1 mm (L) (fig.4). Os valores médios do C e L da amostra estudada (C=8,6 mm;
L=6,8 mm) não diferiram com significado estatístico (p<0,05) das médias anteriormente
publicadas para a espécie (C=8,3 mm; L=6,7 mm; N=621), (Pereira, 1999).
Comparativamente aos mirtilos comercializados a forma elíptica do mirtilo açoriano
leva a que o diâmetro polar seja o maior e este oscila também dentro dos valores
indicados para os vários cultivares de mirtilos isto é, entre os 7 e ao 12 mm (Serrado et
al. 2008). Relativamente à classificação do tamanho dos frutos de acordo com a United
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States Standards for Grades of Blueberries (1995), apenas o arbusto nº 4 teve os seus
frutos classificados como ‘pequenos’ (242 frutos por taça), enquanto o número médio
de frutos por taça (237ml) foi de 529± 230,0 (fig. 3). O peso fresco médio de cada fruto
foi de 0,3g (máximo 0,6g para o arbusto nº1), o peso seco médio de cada fruto foi 0,05g
(máximo 0,1para o arbusto nº1) e o teor médio de humidade foi de 84,1% (máximo
90,1% para o arbusto nº60) (quadro 4). O valor médio do peso fresco do fruto foi
inferior ao peso médio obtido para frutos da mesma espécie com origem na ilha do Pico
(média 0,4g e máximo 0,9g) e encontra-se dentro do intervalo de valores (entre 0,2g e
0,5g) obtidos por Albert et al. (2011) para frutos de plantações de V. angustifolium. O
teor de humidade obtido foi semelhante ao obtido por Reque et al. (2014) (85,0%) para
cultivares de mirtilos comercializados. Os valores médios obtidos para o total de sólidos
solúveis (TSS), pH e acidez total titulável (ATT) e razão TSS/ATT foram: TSS 11 ºBx,
pH 3.5, ATT 0.9% e TSS/ATT 13. O maior valor de TSS (14ºBx) foi obtido para o
arbusto nº 40, enquanto o maior valor obtido para indicador de sabor TSS/ATT (22,1)
foi verificado no arbusto nº 32. Os valores médios de TSS (11ºBrix) e de pH (3,5) aqui
obtidos estão incluídos nos intervalos de valores de 9,4º-16,9º Brix e de 2,5-9,9 de pH
obtidos por outros autores para mirtilos comercializados (Saftner et al. 2008; Potter,
2011; Gibson et al. 2013; Wang & Penhallegon 2005 & Nestby et al. 2011). Apesar da
razão média obtida ser baixa Albert et al. (2011) demonstrou que a fertilização altera
com maior magnitude o valor de ATT afetando significativamente o indicador de sabor.
Conclusões
Crescendo em condições fitossociológicas e edáficas distintas do seu habitat
natural e em condições distintas de uma plantação comercial de mirtilos, um número
relativamente reduzido de arbustos revelou uma grande diversidade na altura,
caducidade das folhas, na sucessão e separação dos diferentes estados fenológicos e na
abundância da floração e frutificação; tal como foi também verificado também em
populações silvestres existentes noutras ilhas dos Açores. Os frutos apresentam
diferenças significativas no tamanho, uma forma tendencialmente elíptica e valores de
TSS, pH e ATT semelhantes a vários cultivares de Vaccinium spp. comercializados. Em
síntese existe suficiente qualidade nos frutos e diversidade fenotípica na espécie para se
realizar a domesticação do mirtilo silvestre endémico dos Açores.
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Quadros e Figuras
Quadro 1. Análise dos solos (profundidade <20cm) das parcelas 10Ce e 10C onde foi
instalada a faixa tampão (SDASM, 2014).

5,3

Matéria Orgânica
(%)
6,7

Fósforo
(mg/kg)
26 alto

Potássio
(mg/kg)
217 muito alto

Magnésio
(mg/kg)
74 médio

Cálcio
(mg/kg)
166 baixo

5

3,8

14 baixo

187 muito alto

27 muito baixo

103 baixo

Parcela

pH

10Ce
10B

Quadro 2. Desenvolvimento e produtividade de exemplares de Vaccinium cylindraceum
com 7 e 8 anos de idade plantados na faixa tampão de duas parcelas de pasto a cerca de
500m de altitude. Os valores afetados pela mesma letra não diferem significativamente
entre si.
Parcela

N

Altura* (cm)

Hastes principais**
(nº)

10Ce
10B
10Ce+10B

20
42
62

109,3±15,7a
117,5±25,2a
114,9±22,8

1,5±0,6a
1,4±0,5a
1, 4 ± 0,6

Diâmetro da maior
haste principal**
(mm)
21,3±7,2a
20,7±6,9a
20,9 ± 7,0

Peso dos frutos por
planta produtiva*
(g/planta)
193,8±112,3a
284,4±336,4a
247,5±301,6

* teste U de Mann-Whitney; ** teste t de Student
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Quadro 3. Parâmetros biométricos dos frutos dos arbustos de Vaccinium cylindraceum.
(média ± desvio padrão). ID número de identificação do arbusto; C Comprimento; L
Largura; C*L Indicador de tamanho; C/L Indicador de forma; K Teste de KruskallWallis; Sig. Significância.
ID

N

C
(mm)

L
(mm)

4
1
6
60
36
16
15
19
18
47
55
25
31
62
9

30
30
30
30
30
27
30
30
30
30
15
30
29
30
30

12,4±0,98
12,0±0,82
11,6±1,13
11,7±1,44
9,4±1,02
9,2±1,40
8,9±0,81
8,9±1,32
8,6±0,85
9,0±1,26
9,3±1,16
8,6±1,72
8,4±0,69
8,5±0,97
8,3±1,10
N
880

9,1±0,84
8,7±0,81
8,3±0,64
7,0±1,25
7,8±0,71
7,4±1,28
7,4±0,85
7,1±1,29
7,4±0,98
6,9±0,78
6,6±0,74
7,1±1,42
7,0±0,85
6,8±0,88
6,9±1,00

Total
K
Sig.

C*L
(mm2)
113
104
96
82
73
67
65
63
63
62
61
61
59
57
57
C (mm)
8,6±1,32
441,70
0,000

C/L
1,4
1,4
1,4
1,7
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3
1,4
1,2
1,2
1,3
1,2

ID

N

40 30
23 30
21 30
22 30
32 30
58 30
35 30
24 30
57 30
27 30
10 30
56 30
13 30
46 30
54 30
L (mm)
6,8 ± 0,86
366,07
0,000

C
(mm)

L
(mm)

8,3±1,12
7,0±0,80
8,2±0,93
6,8±0,75
8,2±1,13
6,6±0,88
8,2±0,93
6,5±8,86
7,9±1,17
6,4±1,17
8,2±0,84
6,1±0,83
7,5±1,13
6,6±0,88
7,6±1,63
6,2±1,41
7,8±1,24
6,0±0,96
7,2±1,08
6,4±1,34
7,9±1,21
5,8±1,09
7,9±0,96
5,7±0,74
7,4±0,77
6,0±0,81
7,0±0,94
6,2±0,81
7,0±1,13
5,3±1,03
C*L(mm2)
59 ± 17
429,23
0,000

C*L
(mm2)

C/L

57
55
54
53
50
50
49
47
46
46
45
45
44
43
36

1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,3
1,3
1,1
1,4
1,4
1,2
1,1
1,3

C/L
1,3 ± 0,1
229,86
0,000

Quadro 4. Valores do peso fresco (PF) e seco (PS), teor de humidade (TH), total de
sólidos solúveis (TSS), pH, acidez total titulável (ATT) e indicador de sabor TSS/ATT,
para 30 amostras de frutos com origem em 30 arbustos diferentes de Vaccinium
cylindraceum. ID número de identificação do arbusto.

Média

PF/fruto
(g)
0,3

PS/fruto
(g)
0,05

Desvio padrão

0,1

0,01

Mínimo

0,2

0,03

54

80,1

32

9,1

54

3,2

31

0,5

32

6,1

23

Máximo

0,6

0,10

1

90,1

1

14,0

40

3,8

10

1,6

19

22,2

32

ID

TH
(%)
84,1

ID

1,8
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Figura 1 - Vaccinium cylindraceum. Frequências relativas para o vigor das folhas e para
os estados fenológicos dos arbustos observados em 4 épocas do ano (N=62, origem
seminal, 7 e 8 anos de idade, 500 m de altitude, São Miguel).

6 - 50% dos
frutos maduros
51 - 95% dos
frutos maduros

Figura 2 - Vaccinium cylindraceum. Frequências relativas para a abundância e ântese
das flores nos arbustos em floração e para a abundância e maturação dos frutos nos
arbustos em frutificação em 4 épocas do ano (origem seminal, 7 e 8 anos de idade, 500
m de altitude, São Miguel).
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Figura 3 - Vaccinium cylindraceum. Frequências relativas para o peso dos frutos obtidas
para uma colheita única em Setembro e para o número de frutos por taça (237ml)
(N=49, origem seminal, 7 e 8 anos de idade, 500 m de altitude, São Miguel).

A
B
C
D
Figura 4 - Vaccinium cylindraceum. Frutos com forma significativamente diferente: A.
Arbusto 27 e B. Arbusto 60. Frutos com tamanho significativamente diferente (p<0,05):
C. Arbusto nº 54 e D. Arbusto nº 4.  = 1 cm x 1 cm.
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Estudo da adaptação de quatro variedades de mirtilo à região Centro
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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.
Palavras-chave: Vaccinium sp, vigor, estados fenológicos, produtividade, qualidade.
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

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

71

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

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

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

76

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

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

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

78

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

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
por variedade
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Figura 15 - Acidez total titulável por variedade
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Resumo
No nosso País tem havido cada vez maior interesse na instalação de pomares de
medronheiro (Arbutus unedo L.) para a produção de fruto. No mercado existem
fundamentalmente plantas de origem seminal, sem qualquer processo de seleção. No
âmbito deste trabalho pretende-se comparar os resultados da utilização de plantas
clonais selecionadas com plantas de semente e, ainda, estudar o efeito da aplicação de
adubo à plantação (sem adubação, adubo de libertação lenta e adubo ternário do tipo
133).
Num ensaio instalado em novembro de 2007 em solos de xisto (litossolos e
litólicos de xisto) na Região Centro (compasso de 4x4 m; 625 plantas/ha) foram obtidos
os seguintes resultados aos 8 anos de idade: a) produções médias para plantas clonais de
737,0 ± 88,2 kg/ha; b) produções médias para plantas de semente 324,2 ± 38,4 kg/ha.
Verificou-se que a utilização de material vegetal clonal permitiu um aumento
significativo da produção, e que este se fez sentir de forma mais relevante quando foi
aplicada adubação à plantação, apesar de esta ter sido realizada apenas no momento da
plantação, nomeadamente com o adubo 133 (1082,1 ± 197,6 kg/ha). Obtiveram-se
valores associados aos parâmetros de qualidade significativamente superiores quando
foi utilizado material vegetal proveniente de origem seminal.
Os resultados sugerem que devido aos maiores rendimentos de produção
sucessivamente observados com material clonal, será conveniente proceder a adubações
de forma a compensar a maior quantidade de nutrientes que é extraída pela produção de
fruto.
Palavras-chave: planta clonal e seminal; adubação; produtividade; qualidade.
Abstract
The strawberry tree: the plant material and the fertilization at installation
In our country there has been increasing interest in the installation of strawberry
tree orchards (Arbutus unedo L.) for the production of fruit. In the market there are
basically plants with seminal origin, without any selection process. In this work we
intend to compare the results of the use of clonal plants selected with seed plants, and
also, to study the effect of the planting fertilizer application (without fertilizer, slow
release fertilizer and ternary type 133 fertilizer).
In an essay installed in November 2007 on schist (lithosols and litholic soils) in
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the Centre Region (compass 4x4 m; 625 plants/ha) were obtained the following results
to 8 years of age: a) average production for clonal plants 737.0 ± 88.2 kg/ha; b) means
for seed production plants 324.2 ± 38.4 kg/ha. It has been found that the use of
vegetable clonal material allowed to a significant increase in production and that this
was felt to more relevant when it was applied fertilizer at planting, although this has
been carried out only at the time of planting, in particular with 133 fertilizer (1082.1 ±
197.6 kg/ha). Values associated with significantly higher quality parameters were
obtained when plant material from seminal origin was used.
The results suggest that due to the higher production yields successively
observed with clonal material, will be desirable to do fertilizations in order to
compensate for the greater amount of nutrients which is extracted by the fruit
production.
Keywords: clonal plant and seminal; fertilization; productivity; quality.
Introdução
O medronheiro (Arbutus unedo L.) pertence à família das Ericáceas cuja subfamília é Arbutoideae. A esta família pertence ainda o mirtilo, o rododendro, a azália e a
urze. O género Arbutus é caracterizado pelos seus frutos carnudos, baciformes, de
endocarpo macio, com numerosos óvulos por lóculo e cuja superfície do fruto é
granulosa (Orwa et al., 2009; Anastácio, 2014).
Os medronhos são frutos edíveis, saborosos apenas quando completamente
maduros (Ruiz-Rodríguez et al., 2011). Nesta fase o seu elevado teor de taninos
diminui, o teor de açúcares aumenta (Alarcão-E-Silva et al., 2001) e a polpa é tenra,
doce, de ligeiro retrogosto acídulo (Noronha, 2001). Contudo, os medronhos não
amadurecem simultaneamente, coexistindo na mesma planta frutos de cores
verde/amarelado a vermelhos (Oliveira et al., 2011).
Uma vez que as plantações com plantas provenientes de semente não garantem
uma produtividade homogénea e suficiente, a Escola Superior Agrária de Coimbra tem
apostado na micropropagação de plantas previamente selecionadas como produtoras de
frutos de qualidade superior (Gomes & Canhoto, 2009; Gomes et al., 2010). Estudos
anteriores têm demonstrado que as plantas clonais apresentam maior produção
comparativamente a plantas de origem seminal e de uma forma mais acentuada quando
adubadas (Gomes et al., 2015). Adicionalmente, Gomes et al. (2014) referem que a
fertilização melhora significativamente o teor de sólidos solúveis totais (23,5±2,4 ºBrix)
em plantas fertilizadas comparativamente a plantas controlo (20,8±1,4 ºBrix).
No presente trabalho pretende-se comparar os resultados da utilização de plantas
clonais selecionadas com plantas de semente e, ainda, estudar o efeito da aplicação de
adubo à plantação, na qualidade e produção de frutos colhidos no oitavo ano após
instalação.
Material e Métodos
Descrição do ensaio clonal vs seminal
De acordo com Franco et al. (2015), em 2007, instalou-se um ensaio clonal na
Pampilhosa da Serra (Ensaio P07-CO), com o objetivo de comparar o comportamento
de plantas de origem seminal (SE; produzidas pelos Viveiros Florestais de Oleiros) com
plantas clonais selecionadas por um produtor (AL) com o apoio da DRAPC e
posteriormente propagadas na ESAC (Gomes et al., 2010). Foram testados diferentes
tratamentos de adubação à plantação. O controlo (0) foi comparado com a aplicação de:
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(1) adubo de libertação lenta, Nutriforest 9:23:14 (+4; +0,1) NPK MgO B - 8 a 9 meses,
na proporção de 30g/planta ao fundo da cova (identificado como LL); e (2) adubo
granulado 133 (7:21:21; NPK) na proporção de 140g/planta, distribuído por 2 covas a
20 cm da planta (identificado como 133). Foram utilizados 4 blocos completos e
casualizados com 5 plantas por tratamento e por bloco. O compasso na plantação foi de
cerca de 4x4 m (16 m2/planta), num total de 120 plantas.
A colheita iniciou-se quando os frutos começaram a ficar maduros (cor vermelha
ou vermelho/alaranjado) e fizeram-se um total de quatro momentos de recolha e
pesagem de frutos: 30/09/2015, 22/10/2015, 06/11/2015 e 18/11/2015.
Parâmetros analíticos analisados
A avaliação da qualidade dos frutos foi feita com base nos seguintes parâmetros
analíticos: peso, teor de sólidos solúveis totais (TSS), acidez titulável, açúcares totais e
redutores, de acordo com os métodos descritos por Anastácio (2014).
Análise estatística de resultados
O tratamento estatístico dos resultados obtidos, realizado no programa
STATISTICA versão 6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, EUA) consistiu: a) análise de variância
(Anova two-way) com as variáveis dependentes: produção de fruto; TSS; acidez;
açúcares redutores e açúcares totais; e fatores principais: tipo de material vegetal,
tratamento de adubação, bloco e respetivas interações; b) quando os fatores principais
explicam parte significativa da variância observada, procedeu-se à realização de um
teste de comparação múltipla de médias, teste de Duncan, para um nível de significância
inferior a 5 % (Duncan, 1955); c) as variáveis dependentes, como a produção de fruto e
outras foram analisadas por regressão múltipla linear; d) finalmente, a análise de
componentes principais (ACP), foi realizada com o objetivo de melhor identificar a
relação entre as variáveis estudadas (análise fatorial) (Zar, 1996).
Resultados e discussão
No ensaio clonal da Pampilhosa da Serra, instalado em 2007, foi analisada a
produção na colheita de 2015 em função do material vegetal testado, tratamento de
adubação (ao fundo da cova) à plantação e do bloco.
Foi realizada uma análise de variância (Anova) para testar o efeito dos fatores
principais (1/Bloco; 2/Material Vegetal (Clone vs Semente); 3/Adubação à plantação) e
respetivas interações na variável dependente Peso do Fruto (kg/ha). Verificou-se a
existência de diferenças significativas da variável Peso do Fruto (kg/ha) em função de
todos os fatores principais (1/Bloco; 2/Material Vegetal (Clone vs Semente);
3/Adubação à plantação) e da interação Material Vegetal x Adubação à Plantação. A
análise de variância mostrou que o fator material vegetal contribui de forma mais
relevante para a variância observada na produção de fruto.
O quadro 1 apresenta os valores médios de produção de fruto em função dos
fatores principais e respetiva interação.
Verifica-se que a utilização de material vegetal clonal permitiu um aumento
significativo da produção (produção após 8 anos), e que este se fez sentir de forma mais
relevante quando foi aplicada adubação à plantação, apesar desta ter sido apenas
realizada no momento da plantação, nomeadamente com o adubo 133. Trabalhos
anteriores evidenciaram, para o mesmo ensaio, maior potencial produtivo e
homogeneidade de produção obtida com plantas clonais, respetivamente aos 5, 6 e 7
anos de idade: a) produções médias para plantas clonais de 557,5; 176,9; e 1224,1
kg/ha; b) produções médias para plantas de semente de 62,6; 96,1 e 513,8 kg/ha (Gomes
et al., 2015).

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

83

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

A análise de componentes principais explica 61,7 % da variância total
observada. As variáveis associadas ao fator 1 são a produção avaliada pelo peso de fruto
(kg/ha) e o tipo de material vegetal, explicando este fator 36,7 % da variância total
observada. Estes valores confirmam a informação analisada pela Anova. A fig. 1
apresenta a análise de componentes principais, os seus fatores e relação.
Estes resultados estão de acordo com observações realizadas por outros autores
no mesmo ensaio clonal (Gomes et al., 2014, 2015; Franco et al., 2015; Pato et al.,
2015, 2016).
Foram realizadas análises de variância (Anova) para testar o efeito dos fatores
principais (1/Bloco; 2/Material Vegetal (Clone vs Semente); 3/Adubação à plantação) e
respetivas interações nas diferentes variáveis dependentes associadas à qualidade do
fruto, a referir: TSS; acidez; açúcares redutores e açúcares totais mostrando a existência
de diferenças significativas para todas as variáveis dependentes associadas à qualidade
do fruto em função do fator principal Material Vegetal (Clone vs Semente) testado no
ensaio (Quadro 2).
Os resultados mostram que se obtiveram valores associados aos parâmetros de
qualidade significativamente superiores quando foi utilizado material vegetal
proveniente de origem seminal. No mesmo sentido, na colheita realizada aos 5 anos de
idade, observou-se uma produção 8,9 vezes superior em plantas clonais, mas com um
valor inferior de TSS (Gomes et al., 2014). Os diversos estudos realizados por Franco et
al. (2015) & Gomes et al. (2015) sugerem que devido às maiores produções (P < 0,05)
sucessivamente observadas com material clonal, será conveniente proceder a adubações
de forma a compensar a maior quantidade de nutrientes que é extraída pela produção de
fruto.
Foi realizada uma regressão múltipla para avaliar o efeito na variável dependente
TSS em função das seguintes variáveis peso do fruto, acidez, açúcares totais e redutores,
bloco, material vegetal, adubação à plantação e nº de colheita. Verificou-se que a
variável: 1) TSS apresenta um coeficiente de correlação elevado (83,2 %) e é
dependente das seguintes variáveis (P < 0,01), material vegetal, acidez e data de
colheita. Os resultados indicam que quanto mais tarde se realizar a colheita mais baixo
será o valor de TSS nos frutos. Este resultado é provavelmente devido à menor
atividade fotossintética durante esse período (caraterizado por um menor fotoperíodo,
menor temperatura e menor intensidade luminosa); 2) acidez, obteve-se um coeficiente
de correlação elevado (73,6 %) e é dependente das seguintes variáveis (P < 0,05), data
de colheita, TSS e açúcares redutores. Estes resultados indicam uma correlação positiva
entre a acidez e os resultados observados de TSS e açúcares redutores; 3) os açúcares
redutores apresentam um coeficiente de correlação elevado (89,1 %) e esta variável é
dependente das seguintes variáveis (P < 0,05), data de colheita; TSS e ainda acidez e
açúcares totais.
A análise de componentes principais explica 67,6 % da variância total
observada. As variáveis associadas ao fator 1 estão associadas à qualidade do fruto
avaliadas pelo TSS e os açúcares totais e redutores, explicando este fator 32,0 % da
variância total observada. As variáveis associadas ao fator 2 são a data de colheita e a
acidez, explicando este fator 24,2 % da variância total observada. O fator 3 está
associado à adubação à plantação explicando este fator 11,4 % da variância total
observada. Estes valores confirmam a informação analisada pela Anova e regressão
múltipla. Estes resultados indicam ainda que quanto mais tarde for realizada a colheita
de fruto, maior será a sua acidez. A análise de componentes principais, os seus fatores e
relação encontram-se representados na fig. 2.
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Estes resultados estão de acordo com as observações registadas nas análises de
variância e regressão múltipla e ainda que as colheitas de fruto realizadas tardiamente,
nestas condições, apresentaram menor peso, maior acidez e menor quantidade de
açúcares totais, redutores e TSS.
Conclusões
Verificou-se que a utilização de material vegetal clonal permitiu um aumento
significativo da produção, e que este se fez sentir de forma mais relevante quando foi
aplicada adubação à plantação, apesar desta ter sido realizada no momento da plantação
(produção após 8 anos).
Os valores associados aos parâmetros de qualidade são significativamente
superiores quando foi utilizado material vegetal de origem seminal. Estes resultados
sugerem que devido às maiores produções sucessivamente observadas com material
clonal, será conveniente proceder a adubações de forma a compensar a maior
quantidade de nutrientes que é extraída pela produção de fruto.
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Quadros e figuras
Quadro 1 - Valores médios (média ± erro padrão, SE) de produção de fruto (kg/ha) em
função: do material vegetal testado (I); do tratamento de adubação testado à plantação
(II); do efeito do bloco (III) e da interação entre o material vegetal e tipo de tratamento
de adubação (IV). São indicados os valores relativos ao acréscimo de produção
observado.
Produção kg/ha (média ± SE)*

(I)
Acréscimo
produção

Material
Vegetal

Frutos (kg/ha)

AL Vs SE

AL

737,0 ± 88,2

2,3

SE

324,2 ± 38,4

Produção kg/ha (média ± SE)*

(III)

Bloco

Frutos (kg/ha)

Local

B1

448,0 ± 61,0

b

B3 Vs

B2

457,1 ± 87,8

b

799,4 ± 139,4

a

417,9 ± 100,7

b

(B1,2,4)
1,8

B3
B4

(II)

Produção kg/ha (média ± SE)*

Acréscimo
produção

Tratamento

a

Adubado

0

393,7 ± 49,1

b

b

Vs N adubado

LL

477,0 ± 79,2

b

1,5

133

721,1 ± 120,9

a

(IV)

Frutos (kg/ha)

Produção kg/ha (média ± SE)*

Acréscimo
produção

Tratamento

0 AL Vs 0 SE

AL x 0

467,3 ± 78,3

bc

1,5

AL x LL

661,7 ± 121,6

b

AL x 133

1082,1 ± 197,6

a

Adubado

SE x 0

320,1 ± 55,9

c

Al Vs SE

SE x LL

292,3 ± 81,2

c

2,7

SE x 133

360,1 ± 62,9

bc

Frutos (kg/ha)

*Letras diferentes, na mesma coluna, indicam a existência de diferenças significativas, P < 0,05.
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Quadro 2 – Valores médios (média ± erro padrão, SE) observados para as diferentes
variáveis associadas à qualidade do fruto (TSS; acidez; açúcares redutores e açúcares
totais) em função dos fatores principais: Material Vegetal (Clone vs Semente); Bloco;
Adubação à plantação (Teste de Duncan, P < 0,05).
TSS*:
Material
Vegetal
AL
SE

TSS (média ± SE)

25,3 ±

0,6

a

TSS (média ± SE)

b

B1

26,6 ±

0,8

a

27,4 ±

0,7

a

B2

26,9 ±

0,9

a

LL

25,8 ±

0,7

a

B3

25,4 ±

0,8

a

133

26,8 ±

0,8

a

B4

24,9 ±

0,9

a

7,3 ±

0,2

a

18,6 ±

0,4

Bloco

AÇÚCARES TOTAIS*:
Açúcares Totais
Material
(média ± SE)
Vegetal
AL
18,1 ± 0,7
21,6 ±

0,8

Acidez (média ± SE)

B1

7,1 ±

0,3

a

B2

6,9 ±

0,3

a

B3

6,8 ±

0,2

a

B4

6,6 ±

0,2

a

Bloco

18,2 ±

0,6

a

B2

17,9 ±

0,6

a

B3

17,2 ±

0,5

a

0,7

a

a

Bloco

Adubação
Plantação
0

Acidez (média ± SE)
6,8 ±

0,3

a

LL

6,6 ±

0,2

a

133

7,1 ±

0,2

a

Ac. Red (média±SE)

B1

B4

SE

Adubação
Plantação
0

0,5

AÇÚCARES REDUTORES*:
Açúcares Redutores
Material
(média ± SE)
Vegetal
AL
16,8 ± 0,4 b
SE

TSS (média ± SE)

24,8 ±

ACIDEZ (g/L ácido málico)*:
Material Acidez (média ± SE)
Vegetal
AL
6,5 ± 0,2 b
SE

Bloco

17,2 ±

Açúcares Totais
(média ± SE)

Açúcares Redutores
(média ± SE)

Adubação
Plantação
0

17,1 ±

0,4

a

LL

17,5 ±

0,5

a

133

18,3 ±

0,5

a

Açúcares Totais
(média ± SE)

Adubação
Plantação
0

19,9 ±

0,9

a

b

B1

21,0 ±

0,9

a

a

B2

19,7 ±

1,4

a

LL

18,7 ±

1,0

a

B3

17,7 ±

1,1

a

133

20,5 ±

1,0

a

B4

20,7 ±

0,9

a

*Letras diferentes, na mesma coluna, indicam a existência de diferenças significativas, P < 0,05.
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Figura 1 - Análise de componentes principais: análise da variância pelos fatores 1
(36,7 %) e 2 (25,0 %); suas variáveis associadas/explicativas (com elevado coeficiente)
e a sua relação. (As variáveis estão associadas a cada um dos fatores 1 e 2, de acordo
com os coeficientes “fator loadings”, presentes no quadro à esquerda. Os coeficientes
mais elevados estão marcados, quando correlacionados e relevantes para explicar a
percentagem da variância total expressa pelos respetivos fatores).

Factor Loadings (Unrotated) (P07C015_T SS_prod.sta)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)
Factor
Factor
Factor
Variable
1
2
3
Bloco
0,127412 0,173439 -0,361138
Mat.Veg.
-0,477186 -0,416104 -0,193460
Adubação à Plantação -0,038762 0,128172 0,843689
data
0,530807 -0,808797 0,141294
Colheita Nº
0,480294 -0,824316 0,151867
Peso fruto kg/ha
0,365072 0,601247 0,398284
T SS
-0,914947 0,002318 0,078851
Acidez
-0,389864 -0,702820 0,159996
Açucares Redutores
-0,906826 -0,062248 0,151498
Açucares T otais
-0,708435 -0,087108 0,049460
Expl.Var
3,204496 2,420224 1,138531
Prp.Totl
0,320450 0,242022 0,113853

Figura 2 - Análise de componentes principais: análise da variância pelos fatores 1
(32,0 %), 2 (24,2 %) e 3 (11,4 %); as variáveis associadas aos fatores 1 a 3 (TSS;
açúcares redutores e totais; acidez; data de colheita e número de colheita; adubação à
plantação; material vegetal; Bloco; Peso do fruto kg/ha); variáveis explicativas (com
elevado coeficiente, marcadas no quadro à esquerda), a sua relação e contributo para a
variância total expressa pelos respetivos fatores.
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Propagação de estacas de camarinha
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Resumo
A espécie dióica Corema album, endémica da costa atlântica da Península
Ibérica, tem potencial para vir a integrar o mercado dos pequenos frutos devido aos seus
frutos diferenciadores em cor e sabor. De modo a atingir este potencial é necessário
aumentar o conhecimento desta espécie e como produzi-la, e um dos pontos principais
da produção é a propagação da espécie a produzir. Realizaram-se dois ensaios de
propagação vegetativa, avaliando a sobrevivência e enraizamento entre: ensaio 1- dois
tipos de genótipo (selvagem e cultivado) tratados com auxinas (0, 500, 1000 e 1500
ppm); ensaio 2 - nove origens em dois substratos (“Siro” e “Fataca”). O objetivo do
ensaio 1 foi de perceber se as condições de crescimento da planta mãe influencia a
propagação, e se as concentrações de auxina utilizadas influenciam o resultado final. O
objetivo do ensaio 2 foi de perceber se diferentes substratos e a origem das estacas têm
influência na propagação desta espécie. Ambos os ensaios decorreram numa estufa de
vidro com nebulização. A sobrevivência das estacas foi avaliada 75, 105, 135 e 165 dias
após plantação, e o enraizamento foi avaliado 165 dias após plantação. O genótipo
influenciou a sobrevivência e enraizamento. Após 165 dias o genótipo “Aldeia do Meco
Selvagem” apresentou o melhor enraizamento (59,3 %), e “Aldeia do Meco Cultivado”
a pior sobrevivência (40,0 %). A auxina não teve um efeito significativo. O substrato e
o local de origem influenciaram a sobrevivência e enraizamento. O substrato Siro
apresentou melhor sobrevivência (77,4 %) e enraizamento (74,6 %). A melhor origem
foi a Vila Real de Santo António com 63,6 % enraizadas.
Palavras-chave: Corema
enraizamento, auxinas.

album,

propagação

vegetativa,

pequenos

frutos,

Abstract
Propagation of camarinha rootings.
The diodiceous species Corema album is endemic of the atlantic coast of the
Iberian Peninsula, and has high potential to be inserted in the berry market because of
the different taste and color of its fruits. To fulfil its potential some of the first steps are
to develop the knowledge of this species and to know how to produce/propagate it..
Two vegetative propagation essays were conducted, comparing the survival and rooting
on: essay 1 - two types of genotype (wild and cultivated), treated with auxins (0, 500,
1000 and 1500 ppm); essay 2 - nine origins and two rooting mediums (“Siro” and
“Fataca”). The main objective of essay 1 was to understand if the growing conditions
affect the propagation, and if the auxin concentrations affect the end result. The main
objective of essay 2 was to understand if the different mediums and the origin of the
rootings affect the propagation of this species. Both essays were done in a glasshouse
with mist irrigation. The survival of the rootings was evaluated 75,105,135 and
165 days after planting, and the rooting was evaluated 165 days after planting. The
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genotype influenced the survival and rooting. After 165 days the “Wild Aldeia do
Meco” genotype was the one with best rooting (59.3 %) and “Cultivated Aldeia do
Meco” the worst survival rate (40 %). The auxin didn’t present significant results. The
rooting medium and origin influenced the survival and rooting results. The Siro medium
gave the best result on survival (77.4 %) and rooting (74.6 %). The best origin was Vila
Real de Santo António with 63.6 % rooted.
Keywords: Corema album, vegetative propagation, berries, rooting, auxins.
Introdução
A camarinha (Corema album (L.) D. Don 1830) é um arbusto dioico endémico
de sistemas dunares da costa atlântica da Península Ibérica, pertencente à família das
Ericacea (Oliveira e Dale, 2012). Este arbusto produz uma drupa branca que tem um
sabor cítrico e contêm uma elevada quantidade de antioxidantes (Santos et al., 2009). O
facto de se tratar de um fruto bastante particular, e com características qualitativas e
gustativas interessantes, leva ao enorme potencial de introdução deste no mercado dos
pequenos frutos.
Foi abordada a propagação vegetativa (enraizamento por estaca), dado que não
se encontraram trabalhos publicados sobre esta espécie. Na área da propagação sexuada
Santos (2013) e Santos et al. (2014) realizaram diferentes pré-tratamentos a sementes de
diferentes locais de Portugal, e observaram uma influência dos diferentes locais e dos
pré-tratamentos. Dada a influência da localização na propagação por semente decidiu-se
realizar o estudo com a variável da proveniência do material vegetal, para se verificar se
esta variabilidade se mantêm no caso da propagação vegetativa.
Como base para decisões como: o tipo de estaca a eleger; métodos de
enraizamento; tratamentos a aplicar e em particular a aplicação de fitoreguladores para o
enraizamento, recorreu-se a trabalhos de várias espécies da família Ericacea (Bowerman
et al., 2012; Mckechnie et al., 2012; Magnitskiy et al., 2011; Mihaljevic e SalopekSondi, 2012; Celik and Obadas, 2009; Maragon e Biasi, 2013 e Vignolo et al., 2012).
A escolha do substrato é bastante importante no sucesso da propagação por
estaca, e segundo Macdonald (1983) além dos diferentes características intrínsecas do
substrato, a espécie a propagar influencia bastante a escolha. Nos trabalhos de
Tchoundjeu et al. (2002), Mesén et al. (1996), Klein et al. (2000) observaram-se
algumas diferenças no sucesso do enraizamento quando se compararam diferentes
substratos.
Um primeiro objetivo foi o de comparar a capacidade de enraizamento de
genótipos selvagens e genótipos cultivados e observar a resposta destes a diferentes
concentrações de auxinas. Um segundo objetivo foi comparar a capacidade de
enraizamento de diferentes genótipos de Portugal e verificar a aptidão de dois substratos
para esta fase de desenvolvimento da planta.
Materiais e métodos
Os dois ensaios de enraizamento realizaram-se numa estufa de vidro nas
instalações do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.). A
estufa tem um sistema automático de abertura das entradas de ar, que aciona a abertura
quando se verifica uma temperatura igual ou superior 28 ºC no seu interior. Nesta estufa
utilizaram-se 6 bancadas elevadas. Estas bancadas estavam equipadas com um sistema
de rega por nebulização em simultâneo com gotejadores que funcionou todos os dias
das 8h00 às 20h00 e rega com uma duração de 1 min, de 30 em 30 min, para prevenir a
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desidratação das estacas. As temperaturas e humidades relativas que ocorreram no
interior da estufa entre 03 de novembro e 31 de maio foram entre 14,6 ºC (dezembro
2014) e 25,8 ºC (Maio 2015) e 59,1 % e 77,2 %.
As bancadas continham caixas de hidroponia com 89 x 20 x 22 cm e o fundo
preenchido com argila expandida Leca®10/20 (que funciona como elemento de
drenagem). As bancadas aquecidas estavam equipadas com um cabo elétrico de
aquecimento dentro das caixas, colocado acima da Leca®10/20 e duma camada de 2 cm
de substrato, ficando a cerca de 20 cm de profundidade. O termostato deste sistema de
aquecimento estava programado para desligar quando atingia os 24 ºC, e ligar aos
22 ºC.
Utilizaram-se dois tipos de substrato, o substrato “Fataca” e o substrato
Siro®Estaca. O substrato “Fataca” é composto por 3 partes fibra de coco, 2 partes de
casca de pinheiro, 1 parte perlite (v/v). O substrato Siro®Estaca é constituído por
Siro®Agro 1 (Humus), Turfas de alta qualidade selecionadas e Siro®Perlite. O
substrato Siro®Estaca é denominado por “Siro” em todo o corpo do trabalho.
Para o ensaio 1 “Importância do genótipo, cultivado vs selvagem e influência da
aplicação de auxinas” utilizou-se uma bancada sem aquecimento, com 16 caixas que
continham apenas substrato “Fataca”. Realizaram-se 4 tratamentos com 3 concentrações
de AIB (ácido indolbutírico) e 1 tratamento controlo a estacas de 2 genótipos selvagens
e 1 genótipo cultivado, sendo o cultivado da mesma proveniência que 1 dos selvagens.
Utilizaram-se 40 estacas de cada genótipo para cada tratamento. As estacas utilizadas
foram medidas em comprimento e diâmetro.
O genótipo cultivado era proveniente da Aldeia do Meco, mas cresceu em
substrato e ambiente protegido no decorrer de 2 anos na Herdade da Experimental da
Fataca. Os genótipos selvagens eram provenientes de plantas da Aldeia do Meco, e de
Quiaios. Sujeitaram-se as estacas a 4 tipos de tratamento embebendo-as em soluções
com diferentes concentrações de AIB de 0 ppm (controlo), 500 ppm, 1000 ppm e
1500 ppm. As soluções foram obtidas diluindo a auxina numa solução com 25% de
álcool (98º) e 75 % de água desionizada. Mergulhou-se da ponta cortada até 4,2 cm das
40 estacas na solução durante 20 segundos, para as 3 concentrações de auxina e para o
tratamento controlo.
Para o ensaio 2 “Importância da distribuição geográfica e do tipo de substrato”
utilizaram-se bancadas com aquecimento, em que metade das caixas tinham substrato
“Fataca” e a outra metade tinha substrato Siro. Colheram-se estacas de 10 locais de
norte a sul de Portugal Continental e de cada local foram escolhidos 10 genótipos ao
acaso de entre os mais vigorosos e saudáveis. De cada genótipo foram selecionadas 40 a
50 estacas, obtendo, assim, entre 400 e 500 estacas de cada localidade. As estacas de
cada genótipo foram divididas em dois lotes que foram colocados em dois tipos de
substrato.
Em ambos os ensaios efetuaram-se contagens de estacas mortas 75 dias após
plantação, repetindo este procedimento 105 e 135 dias após plantação. As estacas foram
retiradas 165 dias após plantação, com o registo no número de estacas mortas e
sobreviventes. As estacas sobreviventes foram classificadas numa escala de 0-5 de
enraizamento, sendo o nível 0 sem raízes e o nível 5 raízes abundantes e saudáveis
(fig.1).
Para cada ensaio fez-se uma análise de variância a dois fatores (tratamentos)
tendo sido realizado um teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05.
No caso da percentagem de enraizamento transformou-se a variável de valor decimal da
sobrevivência das estacas através da transformação arcsen (√(x)). Para a análise do nível
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de enraizamento utilizou-se o teste do Qui quadrado. O software utilizado nestas
análises foi Statistix 9 (Analytical Software, Tallahassee, Florida).
Resultados
No ensaio 1 na medição das estacas obtiveram-se diâmetros entre 0,7 e 2,5 mm,
e comprimentos com médias de 15,1, 11,3 e 17,4 cm nas estacas dos genótipos “Aldeia
do Meco Cultivado”, “Aldeia do Meco Selvagem” e “Quiaios Selvagem”,
respetivamente. As dimensões das estacas foram significativamente diferentes entre
todos os genótipos, sendo o genótipo “Quiaios Selvagem” sempre superior aos outros
dois, e o “Aldeia do Meco Cultivado” sempre superior ao “Aldeia do Meco Selvagem”.
A dose de auxina aplicada, e a interação entre a dose aplicada e o genótipo não
tiveram uma influência significativa na sobrevivência das estacas, em nenhuma das
datas de observação. O genótipo por sua vez teve influência significativa em todas as
datas de observação (em todos p=0,0001). A influência do genótipo na sobrevivência
das estacas coincide com o trabalho de Mihaljević e Salopek-Sondi (2012).
O genótipo “Quiaios Selvagem” com as estacas maiores e mais grossas
apresentou, em todas as datas, médias de sobrevivência significativamente superiores
aos genótipos “Aldeia do Meco Selvagem” e “Aldeia do Meco Cultivado”, que por sua
vez não apresentam diferenças significativas entre si. O facto de este genótipo
apresentar as estacas de maior comprimento e diâmetro conduz a uma maior reserva de
hidratos de carbono e nutrientes, que servem como reservas para a estaca (sem raiz).
Este facto foi salientado por Costa et al. (2013).
Observaram-se apenas duas estacas com o nível máximo de enraizamento (nível
5), no genótipo “Aldeia do Meco Selvagem”, sendo este o que apresentou estacas de
menor dimensão. Este foi, dos três genótipos, o que apresentou melhor enraizamento
tendo estacas com todos os níveis de enraizamento, 54 estacas (59,3 %) com raiz, e 31
estacas (30 %) com níveis de enraizamento superiores a 2. Coincidindo em certo modo
com Bowerman et al., (2012), Mckechnie et al., (2012) e Magnitskiy et al., (2011) no
caso das Ericaceas as estacas herbáceas (menos diferenciadas) enraízam melhor.
As estacas do genótipo “Quiaios Selvagem” apesar de apresentarem uma elevada
sobrevivência apresentaram uma baixa capacidade de enraizamento dado que das
135 estacas sobreviventes apenas 14 (10,4 %) apresentaram raiz, e mesmo estas
14 apresentaram baixos níveis de enraizamento (12 de nível 1, e 2 de nível 2). Com base
em Costa et al. (2013) esta baixa taxa de enraizamento pode dever-se ao facto da
diferenciação dos tecidos deste genótipo (com as maiores estacas) ser elevada.
O genótipo “Aldeia do Meco Cultivado” apresentou também uma baixa
capacidade para enraizar, enraizando apenas 11 estacas (17,2 %). No entanto,
apresentou algumas estacas com níveis elevados de enraizamento (3 com nível 3, e
2 com nível 4).
As estacas da mesma origem, “Aldeia do Meco” mas condições de cultura
diferentes, sugerem que as condições a que a planta é submetida influência a capacidade
de enraizamento das suas estacas, as estacas de planta submetidas a condições de cultivo
não enraízam tão bem como as que se encontram no estado selvagem.
No caso da influência da concentração da auxina no enraizamento, apenas as
estacas do genótipo “Aldeia do Meco Selvagem” é dependente da dose aplicada de AIB
(ácido indolbutírico), enquanto que para os genótipos “Quiaios Selvagem” e “Aldeia do
Meco Cultivado” não se pode refutar a hipótese de independência. As estacas que foram
sujeitas a 0 ppm e 1000 ppm apresentaram um nível de enraizamento superior às que
foram sujeitas a 500 ppm e 1500 ppm. Sendo que estes não eram os resultados
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esperados, pois na maioria dos trabalhos consultados de enraizamento com a utilização
de auxinas em espécies da família Ericacea existiu uma influência da concentração de
auxina no enraizamento, sejam efeitos positivos (Vignolo et al., 2012, Maragon e Biasi,
2013, Celik e Obadas, 2009, Mihaljevic e Salopek-Sondi, 2012, Magnitskiy et al., 2011)
sejam negativos (Mckechnie et al., 2012). Já Bowerman et al. (2012) observaram que
não houve efeito das diferentes concentrações de AIB aplicadas, resultado este que
coincide com o deste trabalho.
No ensaio 2 observou-se que em relação à sobrevivência das estacas existe
influência significativa da localidade de proveniência da estaca para todas as datas de
observação (p<0,01), mas com interação com o substrato para a última data. Estes
resultados estão de acordo com o trabalho de Mihaljević e Salopek-Sondi (2012). Mira,
Santo André e Quiaios foram as localidades com melhores resultados, obtendo
sobrevivências de 91,6, 89,2, e 88,1 %, respetivamente, Moledo apresentou a pior
sobrevivência com 10,3 %. Observou-se também uma influência do tipo substrato a
partir do dia 105 (p<0,05), e no último dia de observações (dia 165) existiu uma
influência da interação entre localidade e substrato (p=0,02). Este resultado está de
acordo com o observado por Tchoundjeu et al. (2002). Estes autores observaram que
houve uma diferença 15 % de mortalidade das estacas espécie Prunus africana em
diferentes substratos. De salientar uma sobrevivência muito baixa das estacas da
localidade Moledo nos dois substratos que se diferencia bastante das localidades
restantes A média de sobrevivência da localidade Moledo, 165 dias após plantação no
substrato “Fataca” é de 7,9 % e no substrato Siro 12,7 %. As estacas que apresentam
maiores médias de sobrevivência no dia em que se retirou (165 dias após plantação)
foram as da localidade Mira no substrato Siro, as da localidade Quiaios no substrato
Siro e as da localidade Lagoa de Santo André no substrato “Fataca”, com as médias de
96,5, 93,6 e 93,3, respetivamente. As estacas que apresentaram menores médias de
sobrevivência no dia em que se retiraram (165 dias após plantação), foram as da
localidade Moledo tanto no substrato “Fataca” como no Siro, seguidos das do Pego no
substrato Siro e das da Aldeia do Meco no substrato “Fataca”, com os valores de 7,9,
12,7, 64,9 e 66,4 %, respetivamente.
As descidas percentuais entre os dias de observações variam entre 0,4 e 8,9
pontos percentuais, menos no caso de Moledo em que se observaram descidas maiores
no primeiro intervalo entre observações e segundo intervalo entre observações com
descidas de 17,2, 50,3, respetivamente. No terceiro e último intervalo entre observações
(quando a interação começa a influenciar) houveram mais três descidas drásticas das
localidades Moledo, Pego e Vila Real de Santo António com descidas de 19,7, 17,8 e
14,9 pontos percentuais, respetivamente.
De um modo geral observou-se que 1626 das 3096 estacas sobreviventes
apresentaram um nível de enraizamento de 1 ou superior, ou seja cerca de metade
(52,5%) das estacas sobreviventes desenvolveram raiz. Das 1626 estacas enraizadas 803
(49,4%) apresentaram níveis de enraizamento baixo e médio baixo, 365 (22,5%)
apresentaram um nível médio de enraizamento, e 458 (28,2%) apresentaram níveis de
enraizamento médio alto a alto. O substrato Siro foi em termos de enraizamento o que
apresentou melhores resultados, pois representa 74,6% das estacas enraizadas totais,
mesmo no caso em que se observaram valores mais aproximados entre substratos
(localidade de Cabo Sardão) apresenta 115 das 188 estacas enraizadas. Para saber se o
nível de enraizamento é independente do substrato foi realizado o teste Qui quadrado
com α = 0,05, para cada localidade. Em todos os testes p-value foi inferior a 0,001,
rejeitando-se assim a hipótese de independência, ou seja, o nível de enraizamento é
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dependente do substrato em que a estaca foi colocada. Estes resultados estão de acordo
com Tchoundjeu et al. (2002) e Mesén et al. (1996), em que estes autores compararam
dois substratos e evidenciaram uma influência destes no enraizamento das estacas. Os
dois substratos são diferentes tanto no número de estacas enraizadas como nos níveis de
enraizamento, sendo o enraizamento no substrato Siro superior ao “Fataca”. Em relação
a estacas com nível de enraizamento alto (nível 5) o substrato Siro apresenta 150
(12,4 %) das 1213 estacas enraizadas, enquanto o substrato “Fataca” apresenta apenas
11 (2,7 %) das 413 estacas enraizadas. O nível baixo de enraizamento (nível 1)
representa no substrato Siro 302 (24,9 %) das 1213 estacas enraizadas, enquanto este
nível representa no substrato “Fataca” 179 (43,3 %) quase metade das 413 estacas
enraizadas. Para saber se o nível de enraizamento é independente da localidade da
proveniência das estacas realizaram-se dois testes de Qui quadrado com α = 0,05, um
para cada substrato, em ambos os testes o valor p-value foi de 0,0001, que significa que
se rejeita a hipótese de independência, ou seja como se viu nas diferentes variedades
Vaccinium corymbosum L. (também uma Ericacea) no trabalho de Mihaljević e
Salopek-Sondi (2012) o nível de enraizamento é dependente da localidade de
proveniência/ genótipo da estaca.
Com base neste resultado e nos resultados de Santos (2013) e Santos et al.
(2014) conclui-se que em ambos os tipos de propagação da camarinha existe influência
da origem do material vegetal.
A localidade com melhor enraizamento foi a de Vila real de Santo António
apresentando 218 (63.6%) das 343 estacas sobreviventes enraizadas, e a localidade com
pior enraizamento foi a de Aldeia do Meco, apresentando 167 (43,7 %) estacas
enraizadas das 382 estacas sobreviventes. Em termos de nível de enraizamento, a
localidade com melhor enraizamento total (Vila real de Santo António) é a localidade
com maior percentagem de estacas com nível 4 e 5, apresentando 66 (30,3%) e 36
(16,5%) das 218 estacas enraizadas totais nos respetivos níveis. A localidade com pior
enraizamento total (Aldeia do Meco) é também a localidade com menor percentagem de
estacas com nível de enraizamento alto, apresentando 18 (10,8%) e 4 (2,4%) das estacas
enraizadas com nível 4 e 5, respetivamente.
Conclusões
Dos ensaios de enraizamento efetuados conclui-se que genótipo da camarinha
influenciou a capacidade de enraizamento das estacas, enquanto as concentrações de
auxinas utilizadas não tiveram uma influência significativa.
Em relação aos substratos verificou-se que os dois substratos tiveram resultados
diferentes tanto no número de estacas enraizadas como nos níveis de enraizamento,
sendo o enraizamento no substrato Siro superior ao “Fataca” e consequentemente este é
o mais indicado de entre os dois para a propagação desta espécie. A origem das estacas
também influenciou a capacidade de enraizamento
Ensaio 1: Quanto ao “tipo de genótipo”, os resultados da Aldeia do Meco
indicam uma influência do genótipo no enraizamento, pois comparando o genótipo
selvagem obteve melhor resultado que o cultivado, inferindo-se que o tipo de condições
a que se submete a planta influencia a capacidade de enraizamento. O genótipo Quiaios
Selvagem foi o que apresentou o pior resultado, pelo que o genótipo aparenta ter uma
influência superior às condições de cultivo.
Os maiores comprimentos e diâmetros das estacas coincidem com as melhores
sobrevivências e os piores enraizamentos, o que nos leva à conclusão que as estacas de
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maiores dimensões tinham mais reservas, no entanto apresentavam tecidos mais
lenhificados o que diminuiu a sua capacidade de enraizamento.
Não se observou efeito significativo das diferentes concentrações de auxinas
respondendo-se. O que se pode dever a uma menor capacidade de enraizamento
intrínseca nas estacas, visto que as localidades de origem não apresentaram os melhores
resultados no ensaio 2. Outra hipótese é o facto de o ensaio 1 as bancadas não terem
sido aquecidas, conduzindo a um enraizamento inferior que no ensaio 2.
Ensaio 2: A origem e características fisiológicas influenciam a sobrevivência
e/ou enraizamento das estacas. A causa destes resultados poderá dever-se às diferenças
de clima e seleção natural, presentes nos diferentes locais, que condicionaram o
desenvolvimento dos ramos (no caso da propagação por estaca), dos frutos e sementes
(no caso da propagação por semente), que poderão levar a uma diferente capacidade de
resposta.
Os diferentes substratos influenciam a sobrevivência e/ou enraizamento das
estacas: Uma hipótese para explicar a existência de diferenças entre substratos é a sua
constituição. O substrato Siro provou ser mais indicado para este método de
propagação. Dos dois substratos o substrato “Fataca” apresenta uma constituição mais
similar ao habitat da camarinha; a perlite simula a areia em termos de drenagem da água
e fornecimento de ar às raízes, a casca de pinheiro como componente característico do
habitat da camarinha, e a fibra de coco que apresenta alguma salinidade (simulando
zonas costeiras), o que nos levaria a prever melhores resultados neste substrato.
Embora o substrato “Fataca” simule bem as características do habitat da camarinha, esta
poderão ser pouco favoráveis ao enraizamento.
Dado que o fator “estado fisiológico da estaca a enraizar” foi o que mais
influenciou o sucesso do enraizamento, deverão delinear-se experiências com uma
caracterização extensiva das estacas a enraizar, separando-as por grupos com
características similares de comprimento, diâmetro, percentagem de hidratos de carbono
e nutrientes, relacionando-os com os índices de enraizamento.
Novos ensaios com diferentes concentrações e tipos de auxinas são necessários,
avaliando a sua interação com as diferentes localizações e aquecimento radicular.
Deverá ser utilizada a localização Vila Real de Santo António que apresentou a maior
taxa de enraizamento (máximo) e a localização Moledo com menor taxa de
enraizamento (mínimo).
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Quadros e figuras

Figura 1 - Classificação do nível de enraizamento
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Estado de desenvolvimento do embrião durante a germinação de
sementes de Corema album
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Filomena Nóbrega² & Pedro B. Oliveira²
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Resumo
A espécie Corema album (L.), vulgarmente designada por camarinha, é
endémica das dunas da costa atlântica da Península Ibérica, inserida na subfamília
Ericoideae, na família Ericaceae e na ordem Ericales. C. album é um pequeno arbusto
dióico, perene, que pode atingir até um metro de altura.
Uma vez documentado que a germinação da espécie C. album é difícil em
condições controladas, pretende-se avaliar o efeito de pré-tratamentos na germinação de
sementes de 4 genótipos distintos, em condições controladas de temperatura. Os prétratamentos baseiam-se na escarificação química por emersão em ácido sulfúrico
concentrado ou apenas embebidas em água destilada. Foram estabelecidas oito amostras
(com quatro repetições cada), sujeitas a diferentes condições de fotoperíodo e
temperatura. Das oito amostras, quatro permaneceram em câmara de germinação, à
temperatura de 15/25ºC e a fotoperíodo com alternância entre 16/8 horas dia e escuro.
Por sua vez, as outras quatro ficaram expostas durante 12 semanas em câmara
frigorífica à temperatura de 4/5ºC, sem luz. O ensaio teve uma duração de 36 semanas.
Ao longo da germinação, foram retiradas amostras em diferentes momentos para
análise histológica. Fizeram-se cortes histológicos dos embriões, para analisar o estado
de desenvolvimento dos mesmos durante as diversas fases do ensaio. Analisando a
morfologia e anatomia dos embriões, verificou-se que há um desenvolvimento
cotiledonar ao longo do tempo. Foi também efetuado um segundo ensaio, em que as
sementes de C. album de três genótipos diferentes, foram expostas a diferentes
temperaturas (40, 60, 15/25, e 4/5ºC), humidade e fotoperíodo, durante o ensaio. Os
resultados preliminares indicam que as temperaturas baixas favorecem a quebra da
dormência enquanto as temperaturas elevadas (acima dos 40ºC) são desfavoráveis.
Palavras-chave: Corema album, escarificação química, germinação das sementes,
embrião.
Abstract
Corema album, commonly known as camarinha, is endemic to the sand dunes of
the Atlantic coast of the Iberian Peninsula. This specie is inserted in Ericoideae
subfamily, the Ericaceae family and the order Ericales. C. album is a small dioecious
perennial shrub, which can reach up to a meter high.
Once documented that the germination of C. album specie is difficult in
controlled conditions, the objective of the present research was to evaluate the effect of
pre-treatment on the germination of four distinct genotypes under controlled
temperature conditions. The pre-treatments were based on chemical scarification by
immersion in concentrated sulphuric acid or just soaked in distilled water. Eight
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samples were established (with four replications each), subject to different conditions of
temperature and photoperiod. Of the eight samples, four remained in a germination
chamber at a temperature of 15/25 ºC and photoperiod with alternating 16/8 hours day
and night. The other four were exposed for 12 weeks in a cold chamber at 4/5 °C
without light. The trial period was 36 weeks.
Throughout germination, samples were taken at different time points for
histological analysis. Histological sections of embryos were done to the state of their
development during the various stages of the experiment. This analysis showed a
cotyledonal development. It was also performed a second test, where the seeds of the
three different genotypes were exposed to different temperatures (40, 60, 15/25, and
4/5 °C), humidity and photoperiod during the test. Preliminary results indicate that low
temperature were favourable to germination whereas high temperatures were adverse.
Keywords: Corema album, chemical scarification, germination of seeds, embryo
Introdução
A espécie Corema album é uma de duas espécies pertencente ao género Corema,
sendo Corema conradii (Torr.) Torr. ex Loudon, a outra espécie, endémica da costa
Noroeste dos Estados Unidos da América (Oliveira e Dale, 2012).
A possibilidade da Corema album ser integrada no mercado dos pequenos frutos
é de elevada potencialidade, uma vez que se inclui sob o nome genérico de pequenos
frutos todos os frutos pequenos de tamanho (“small fruits”) que possuem polpa branda,
normalmente de forma redonda que são para ser consumidos em fresco,
independentemente da estrutura do fruto (Oliveira e Dale, 2012). Estudos desenvolvidos
anteriormente demonstraram que existe uma variação na percentagem de germinação de
sementes provenientes de locais diferentes, mas do mesmo ano de colheita, bem como
de sementes da mesma localização, mas anos diferentes (Santos, 2013). O presente
ensaio está a ser realizado no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
(INIAV, I.P.) em Oeiras e tem como objetivo principal a otimização de estudos
anteriores relativos à germinação de sementes de Corema album e respetivos estádios de
maturação do embrião com vista ao melhoramento da espécie.
A semente desenvolve-se a partir de um conjunto de modificações fisiológicas e
morfológicas que terminam na formação da semente (Hartmann, 1996). O embrião da
semente diferencia-se a partir do zigoto e tem como estruturas principais o eixo
embrionário e cotilédones. No seu desenvolvimento a redução do teor em água no final
da ontogénese das sementes ortodoxas força a entrada em quiescência do embrião e nos
casos em que uma combinação apropriada de fatores ambientais não chega para iniciar a
germinação diz-se então que as sementes são dormentes (Aguiar, 2012). Esta dormência
pode denominar-se primária ou secundária, consoante o momento em que é iniciada.
Material e métodos
As bagas de camarinha do presente estudo, provenientes de arbustos de C.
album, foram colhidas no litoral da Aldeia do Meco. Selecionaram-se 4 genótipos
(AM8, AM11, AM17, AM19), de acordo com as características mais desejadas para o
fruto (bom calibre, bom sabor, fáceis de colher).
Para avaliar os efeitos do pré-tratamento de escarificação e estratificação foi
usado um total de 3200 sementes, 800 sementes de cada genótipo (AM8, AM11, AM17
e AM19), divididas em 8 modalidades distintas (T0, T1, F1, F2, G1, G2 e G3), (Quadro
1).
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As sementes de quatro lotes do ensaio (F1 + F2 + G3 + G4) foram sujeitas a uma
escarificação química, sendo colocadas em ácido sulfúrico concentrado (95-97%), num
banho de gelo, durante 30 minutos, numa hote química. Seguidamente são lavadas em
água corrente durante uma hora. Posteriormente, as sementes foram mantidas em
contato com hipoclorito de cálcio (3 g/L) completamente dissolvido em água com
hidróxido de cálcio (3 g/L) durante 30 minutos. As sementes dos restantes quatro lotes
do ensaio 1 (T0 + T1 + G1 + G2) não sofreram qualquer tratamento de escarificação
química.
As sementes dos lotes G1, G2, G3 e G4 foram submetidas a tratamento com uma
solução de ácido giberélico (1000 ppm), ˃ 93% de pureza (Duchefa®), durante 24 horas
na ausência de luz a 19 de maio (24 semanas após o início do ensaio).
No decorrer no ensaio 1, foram recolhidas amostras de sementes, em diferentes
estádios de desenvolvimento do embrião, para análise histológica. Neste ensaio,
recorreu-se a várias metodologias até se conseguir otimizar o processo de corte. A
metodologia otimizada dividiu-se em 5 grandes grupos: recolha das sementes, fixação,
desidratação clarificação e inclusão.
i) Preparação de sementes
As sementes foram abertas e retirados os embriões, para de seguida proceder à
sua hidratação, durante 48 horas. Em todos os procedimentos seguintes utilizou-se
vácuo durante 5/7 segundos em cada fase do protocolo histológico.
ii) Fixação
Utilizou-se o fixador FAA (formaldeído, acido acético glacial, álcool 70%) na
proporção 1:1:18. As sementes mantiveram-se durante 48 horas em fixador e para
assegurar a eficiente penetração do fixador, utilizou-se o vácuo. Após fixação, as
sementes foram desidratadas. A duração da fixação foi igual para todas as sementes,
uma vez que têm todas dimensões semelhantes.
iii) Desidratação
Utilizou-se a seguinte serie de desidratação, constituída por crescentes
concentrações de etanol desde os 70% ao absoluto.
 Etanol 70%: 1 hora
 Etanol 80%: 1 hora
 Etanol 96%: 1 hora
 Etanol 100%: 1 hora
iv) Clarificação
Neste protocolo, após várias pesquisas, decidiu-se utilizar o clorofórmio como
substância de clarificação, uma vez que degrada de uma forma mais rápida os lípidos
contidos na semente de camarinha (adaptado de Willard e Rowlee, 1890).
v) Inclusão
Após a clarificação, emergiu-se o material já desidratado na parafina líquida. De
seguida, para assegurar a infiltração de parafina nas sementes, colocam-se os frascos
numa estufa a 60ºC, durante, pelo menos 16 horas.
Os cortes de espessura 7 µm efetuaram-se num micrótomo rotativo da Leica RM
2255, com laminas descartáveis Leica Premium Surgipath®DB80 series.
Após os cortes histológicos e desparafinação dos mesmos, torna-se necessário
corar os cortes de forma a ser mais fácil a interpretação das imagens obtidas por
microscopia ótica.
Depois de retirados os cortes de etanol a 96% e secos à temperatura ambiente,
procedeu-se á elaboração das montagens permanentes, para observação no microscópio
ótico, usando resina como meio de montagem entre a lâmina e a lamela.
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Por fim, procedeu-se à observação dos cortes obtidos em lupa (Leica DMA
1000). A aquisição da imagem foi realizada com o programa Leica Application Suite
(LAS) version 4.4.0.
O ensaio 2 foi desenvolvido com o objetivo de testar a germinação das sementes
sem escarificação química e avaliar o impacto da temperatura na sua germinação.
Utilizaram-se os mesmos genótipos que no ensaio 1 (Quadro 2).
Resultados e discussão
Os ensaios ainda se encontram em execução, no entanto alguns resultados
preliminares podem ser apresentados.
Aos 288 dias após sementeira em câmara de germinação verificou-se que o
tratamento mais eficaz, no ensaio 1, para o genótipo AM8, foi o G1 (sem escarificação e
com GA3) com 53% de germinação. Nos restantes genótipos, o tratamento T0 foi o mais
eficaz, com 32% de sementes germinadas no genótipo AM11, 26% no genótipo AM17 e
38% em AM19 (Fig. 1). Até ao momento, a taxa de germinação, em todos os genótipos
do ensaio 1 é reduzida, o que poderá estar relacionado com a imaturidade do embrião,
ou seja, o embrião não se encontra completamente desenvolvido quando a semente se
desprende da planta-mãe. Quando as sementes são colocadas para germinar, a
germinação fica estagnada até que o embrião complete a diferenciação e crescimento
(Propinigis, 1985).
Analisando a morfologia e anatomia dos embriões, verificou-se que há um
desenvolvimento cotiledonar ao longo do tempo (Fig.2 e 3). Este desenvolvimento está,
provavelmente, relacionado com a dormência da semente antes da aplicação de GA₃
(Propinigis, 1985).
As giberelinas desempenham papel importante no ciclo de vida dos vegetais,
atuando na germinação sementes, quebra de dormência, no crescimento e
desenvolvimento das plantas. A dormência pode ser o resultado do balanço hormonal
entre promotores e inibidores de crescimento, a quebra de dormência e germinação pode
estar relacionadas com a atuação do ácido giberélico.
Relativamente ao ensaio 2, neste momento, a taxa de germinação radicular para
Z0, Z1, Z2 e Z3 encontra-se mais elevada do que para o ensaio 1, com previsões de
aumento. Este fato vem demonstrar que as variações de temperatura tiveram influência
na quebra de dormência de C. album e consequente germinação radicular. A
permanência do ensaio durante, pelo menos, 4 semanas a baixas temperaturas (5ºC) e
antes do ensaio, durante 5 meses à mesma temperatura, levou provavelmente, à quebra
da dormência e consequente desenvolvimento dos embriões das sementes.
Nas restantes modalidades do ensaio 2 (X0, X1, X2, X3), a taxa de germinação
radicular encontra-se nos 0%, que nos leva a concluir que, possivelmente, temperaturas
acima de 40ºC são desfavoráveis.
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Quadros e Figuras

Quadro 1 – Quadro esquemático dos diferentes tratamentos ao longo do ensaio.

Quadro 2 - Quadro esquemático dos diferentes tratamentos ao longo do ensaio.
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Figura 1- Germinação radicular em duas modalidades (T0 e G1) do ensaio 1.

Figura 2 - Desenvolvimento embrionário do genótipo AM19 ao longo do ensaio.
A - Embrião no início do ensaio, com cotilédones pouco desenvolvidos (25 jan.);
B - Embrião sujeito a 2 variações de temperatura, com cotilédones num estádio mais
avançado de desenvolvimento (19 mai.); C - Embrião sujeito a 3 variações de
temperaturas, já com emissão de radícula (22 set.).

Figura 3 - Cortes histológicos de uma amostra sementes de Corema album colhida na
mesma data (22 ago.) mas em diferentes estádios de desenvolvimento embrionar. A Embrião no inicio do desenvolvimento cotiledonar; B - Embrião com cotilédones
formados.
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Resumo
A camarinha ou camarinheira, Corema album (L.) D. Don da família das
Ericáceas, é uma espécie que pode integrar o mercado dos pequenos frutos devido ao
elevado valor nutritivo e características importantes quanto à composição em
antioxidantes que os seus frutos apresentam. O sucesso desta integração no mercado
passa pelo estabelecimento desta espécie como nova cultura, ou seja, pela intensificação
e diversificação a fim de se aumentar a produção de fruto. Nesta perspetiva, o
conhecimento sobre a identificação de plantas masculinas e femininas (dimorfismo
sexual) a fim de se proceder a uma seleção precoce de jovens plantas provenientes de
semente é de grande importância. Neste sentido, iniciou-se este estudo, em plantas
masculinas e femininas selecionadas na época da floração, recorrendo a marcadores
moleculares ISSR. O objetivo consiste em desenvolver e validar um marcador genético
que permita a identificação do género em qualquer estádio de desenvolvimento do ciclo
de vida da planta. Também de grande importância para a intensificação desta espécie
como cultura é o conhecimento das alterações da semente ao longo do processo de
germinação. Assim, iniciou-se também o estudo das alterações proteicas e moleculares
em sementes colhidas em diferentes tempos de um ensaio de germinação implementado
no INIAV. Na análise molecular estudaram-se os polimorfismos relacionados com os
genes associados ao crescimento do embrião e à degradação do endosperma micropilar,
utilizando primers específicos já descritos em diferentes estudos de transcriptómica para
outras espécies. Simultaneamente, e em sementes dos mesmos tempos de recolha
realizaram-se as análises de proteínas totais utilizando a técnica SDS-PAGE. A
comparação e integração destes resultados preliminares pretendem auxiliar quer na
seleção atempada de plantas com interesse económico para a intensificação da cultura
bem como na interpretação da dificuldade de germinação das sementes de C. album em
condições controladas.
Palavras-chave: Dimorfismo sexual, marcadores moleculares ISSR, polimorfismos,
genes, proteínas.
Abstract
Corema album (L.) D. Don, known as camarinhas or camarinheira, belongs to
the family Ericaceae and it is an endemic species with potential in the berries market
due to its fruits have a distinct white color, offer a high nutritional value and have
important characteristics related to the composition of antioxidants. For the success of
this berries market it is important the establishment of this species as a new culture, for
the intensification and diversification in order to increase the production. For this, the
knowledge about plant sex identification is very important in order to carry out a
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selection at the early stages of development before flowering. The utilization of
molecular markers at this stage for early and rapid identification of sex is important due
to the lack of morphological markers. In this study, molecular markers Inter Simple
Sequence Repeat (ISSR) were screened among male and female plants to identify
putative sex-specific marker. Another important knowledge for the establishment of a
new culture is related to the seed changes during germination process. So, two other
approaches were developed: the study of storage proteins and the detection of
polymorphisms associated genes related to embryo growth and degradation of
endosperm. All results of these research activities are intended to assist both in the
timely selection of plants with economic importance to the intensification of culture as
well as in the interpretation of the difficulty of germination of seeds of C. album under
controlled conditions.
Keywords: Sexual dimorphism, molecular markers ISSR, polymorphisms, genes,
proteins.
Introdução
Corema album (L.) D. Don, de nome comum camarinha ou camarinheira, é uma
espécie endémica dos sistemas dunares de toda a costa atlântica da Península Ibérica,
desde o Cabo Finisterra até ao estreito de Gibraltar. É um arbusto que pertence à família
das Ericáceas, conhecido internacionalmente como ‘portuguese crowberry’, e que
produz uma drupa branca (camarinha), comestível, de sabor refrescante e agridoce, com
um elevado valor nutritivo e importante quantidade em água e antioxidantes. Este
conhecimento das características do fruto tem conduzido a diferentes esforços para que
se estabeleça esta espécie como uma nova cultura para intensificação da produção e,
consequentemente, da disponibilidade de frutos para comercialização. O
estabelecimento desta espécie como uma nova cultura que reúna as características
desejáveis à comercialização constitui um grande desafio a ser enfrentado e implica a
aplicação do conhecimento obtido em vários domínios de investigação que ofereçam
suporte a um programa de melhoramento. Um dos domínios prioritários a desenvolver
relaciona-se com o dimorfismo sexual da espécie e com a necessidade de identificar,
precocemente, as plantas femininas e masculinas. Para a Corema album, não existem
caracteres morfológicos e fenotípicos que possam diferenciar os indivíduos femininos e
masculinos na fase jovem, o que limita a adoção de estratégias de melhoramento que
envolvam a seleção ou amostragem de plantas na fase ainda não reprodutiva. Nesta
espécie dioica, a identificação do sexo das plantas no campo só pode ser visualizada na
época da primeira floração que ocorre após 5 a 6 anos, o que implica a necessidade de
aumentar o número de plantas no campo, o que termina por contribuir para o
encarecimento dos custos de produção. Por isso, a identificação tardia constitui a
primeira limitação para o estabelecimento de uma cultura. Atualmente é possível
identificar precocemente o sexo das plantas com o uso de marcadores moleculares. Os
marcadores microssatélites ou ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) são indicados
como uma ferramenta molecular adequada para o desenvolvimento de um método
rápido para a determinação do sexo em plantas (Zietkiewicz et al. 1994, Parasnis et al.
1999, Deputy et al. 2002, Samantaray et al. 2010).
Assim, neste estudo, recorreu-se a marcadores moleculares ISSR para
desenvolver um marcador genético que permita a identificação do sexo das plantas num
estádio inicial de desenvolvimento, ou seja, antes da floração. Outro domínio de
investigação importante para o estabelecimento da espécie é o conhecimento
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relacionado com as alterações que podem ocorrer nas sementes ao longo do processo de
germinação a fim de se poder acelerar a obtenção de plântulas. Segundo CalvinõCancela (2004, 2006) as sementes possuem um endocarpo lenhoso e elevada dormência
e a germinação da espécie é difícil em condições laboratoriais pois na natureza está
associada a vetores animais. Por isso, o conhecimento da semente é também de grande
importância para o estabelecimento desta cultura. A biologia molecular associada ao
controle de qualidade de sementes tem evoluído rapidamente e novas técnicas têm-se
mostrado úteis na obtenção de classes distintas de marcadores moleculares (Clemente et
al. 2015). Contudo, ainda são escassos os trabalhos dedicados à expressão de genes
durante o processo germinativo e, em particular, para esta espécie. No entanto, tendo
como base os genes já identificados para outras espécies em estudos de transcriptómica,
na análise molecular estão a ser estudados os polimorfismos dos genes actina, ciclina e
α-expansina, associados ao crescimento do embrião e α-galactosidase, β-manosidase e
endo-β-mananase, associados à degradação do endosperma micropilar. Sendo as
proteínas importantes constituintes da semente, simultaneamente foram analisados os
perfis das proteínas totais nas sementes ao longo do processo de germinação. O objetivo
final é identificar um marcador genético para análise de material vegetativo em estágio
de desenvolvimento inicial, ou em qualquer estágio de maturação sexual e contribuir
para a definição do tratamento a adotar para uma rápida germinação. Apresentam-se
neste trabalho os resultados preliminares obtidos para as linhas de investigação acima
referidas.
Material e métodos
Material vegetal
O estudo da identificação sexual das plantas foi realizado em amostras de folhas
colhidas em 7 plantas adultas femininas e 7 plantas adultas masculinas, na época da
floração, amostradas numa população original localizada na região da Fonte da Telha.
Após a colheita, as amostras de folhas foram imediatamente transportadas para o
Laboratório e adequadamente congeladas a -80 °C até ao momento da extração do
ADN. Para o estudo das proteínas totais e dos polimorfismos moleculares associados
aos genes actina, ciclina, α-expansina, α-galactosidase e β-manosidase, utilizaram-se as
sementes do ensaio de germinação estabelecido no INIAV. O ensaio de germinação foi
estabelecido com sementes provenientes de 4 genótipos diferentes (AM8, AM11, AM17
e AM19) e foram submetidas a 2 tratamentos: imersão em água e escarificação química
em ácido sulfúrico concentrado. Estas sementes foram colocadas em câmaras fitoclima
com condições de humidade relativa, fotoperíodo e temperatura diferentes. As sementes
foram retiradas no tempo zero (C1 - colheita 1- referência T0 e T1), ao fim de 3 meses
(C2 - colheita 2) e depois ao fim de mais 3 meses (C3 e C3* - colheitas 3 e 3*) (fig.1).
Extração de ADN e amplificação por PCR
A extração do ADN foi realizada recorrendo-se ao DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen,
Hilden, Germany) seguindo-se as instruções do fornecedor. A concentração e
integridade do ADN foram determinadas usando o espectrofotómetro UV-Vis
NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA). Para a identificação
das plantas femininas e masculinas foram testados 12 primers ISSR (Quadro 1). Para a
identificação de polimorfismos moleculares nas sementes utilizaram-se os primers
específicos de embrião e endosperma micropilar de sementes de café utilizados para
análises de PCR em tempo real (Faria, 2012) (Quadro 2). As reações de PCR foram
realizadas num termociclador TGradient da Biometra (Biometra, Gotting, Germany)
para um volume final de 25 µl utilizando o Promega GoTaq Flexi DNA Polymerase kit
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(Promega, Madison). Cada mistura de reação continha 10 ng de ADN, 5 µl de solução
tampão GoTaq Flexi PCR, 1.5 mM MgCl2, 0.20 mM de cada dNTPs, 1.25 U GoTaq
Flexi DNA Polymerase (Promega, Madison) e 0.4 µM de cada primer. As condições de
PCR foram as seguintes: 1 ciclo a 94ºC durante 2min, seguido de 40 ciclos com as
etapas de 30s a 94ºC para desnaturação; 45s a Ta (Quadro 1) para emparelhamento e
2 min para extensão à temperatura de 72°C e, por último, um ciclo de 7 min a 72°C para
extensão final.
Para o estudo dos polimorfismos moleculares nas sementes foram utilizadas as
mesmas misturas de reação com as seguintes condições de PCR: desnaturação inicial a
94 °C durante 5 min, seguida de 35 ciclos de desnaturação de 2min a 94 °C,
emparelhamento a 55 °C durante 1 min e extensão a 72 °C durante 1 min, seguindo-se
uma extensão final a 72 °C durante 10 min. Após a PCR, os produtos amplificados
foram submetidas à eletroforese utilizando gel de agarose a 2% contendo 0.5 μg.ml-1 de
brometo de etídio e 0.5x Tris-borato-EDTA (TBE) de tampão de corrida. A eletroforese
realizou-se a 5 V/cm. As amplificações foram visualizadas num sistema de imagem
VersaDoc Gel Imaging System (Bio-Rad, USA).
Proteínas totais
Pesaram-se cerca de 10 mg de amostra de sementes previamente maceradas em
azoto líquido. As amostras moídas foram colocadas num tubo Eppendorf com 700 µl de
solução tampão de extração (475 µl solução tampão Laemmli + 25µl β-mercaptoetanol
+ 200 µl ureia a 10%) e agitadas durante 2 minutos. Deixaram-se repousar durante
2 horas à temperatura ambiente. Em seguida procedeu-se à centrifugação das amostras
a 15000 rpm durante 20 minutos a 4ºC. Recuperou-se o sobrenadante e procedeu-se à
desnaturação das amostras a 100ºC durante 5 minutos. As amostras foram aplicadas de
seguida em géis de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE), utilizando
um gel de separação a 15% e gel de concentração a 4%. A eletroforese realizou-se a
70 volts, em solução tampão Tris:Glicina a 25 mM e 0,1% de SDS utilizando o sistema
Mini-Protean (Bio-Rad). Para estimar o tamanho das proteínas foi utilizado um
marcador de peso molecular: Precision plus protein dual color standards (Bio-Rad). A
revelação dos géis para deteção das proteínas efetuou-se por coloração com a solução de
Coomassie Brilliant Blue R-250 (Sigma).
Resultados
Dimorfismo sexual
Dos 12 primers ISSR ensaiados, dois primers com repetições di-nucleotídicas e
ancorados, um na extremidade 3’ com 2 bases degeneradas (ISSR3 - (CA)8RT) e o
outro ancorado na extremidade 5’com 3 bases degeneradas (ISSR6 - HVH(TG)7)
apresentaram diferenças entre as plantas masculinas e femininas. As repetições dinucleotídicas, quando ancoradas na extremidade 3´ou 5´ revelam alto polimorfismo e
tornam a extremidade dos microssatélites mais específica e reprodutível (Joshi et al.
2000). Como exemplo, apresentam-se a seguir, os perfis obtidos para os produtos de
amplificação resultantes do PCR-ISSR com os 2 primers referidos, para plantas
masculinas e femininas (Figura 2). Estes resultados estão a ser validados e outros
primers estão ainda a ser ensaiados.
Perfis das proteínas das sementes
As análises em SDS-PAGE mostraram que os extratos proteicos das sementes
com os diferentes tratamentos apresentaram bandas que variaram de 10 a 75 kDa.
Comparando-se os padrões das bandas para o mesmo genótipo e para os diferentes
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tempos de colheita das sementes, observa-se que as amostras apresentaram o mesmo
número de bandas, como mostra o exemplo apresentado na Figura 3.
Polimorfismos moleculares
Apresentam-se a seguir, como exemplo, os perfis obtidos para os produtos de
amplificação resultantes de polimorfismos moleculares detetados com os primers
específicos dos genes actina, ciclina, α-expansina, α-galactosidase e β-manosidase, para
as sementes colhidas ao longo do processo de germinação para do genótipo AM8
(Figura 4). Observam-se algumas alterações nos perfis dos produtos amplificados. Para
as sementes submetidas ao tratamento de escarificação química em ácido sulfúrico
concentrado não se conseguiu a amplificação do ADN.
Conclusão
As linhas de investigação iniciadas neste trabalho deram informações
importantes e mostraram também quais as estratégias a seguir no futuro. Todas as
metodologias terão ainda de ser melhoradas e outros caminhos estão a ser já iniciados.
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Quadros e Figuras
Quadro 1. Primers PCR-ISSR testados na amplificação do ADN de folhas de Corema
album, suas respetivas sequências de nucleótidos e temperaturas de emparelhamento.

Primers
ISSR
30FN
31FN
32FN
ISSR1
ISSR2
ISSR3
ISSR5
ISSR6
ISSR7
MR
ISA1
ISA2

Sequência de nucleotídeos
(5’–3’)
(CAG)5
(GATA)4
(GACA)4
(GA)8YT
(TG)8 RT
(CA)8 RT
(TCC)5
HVH(TG)7
D8D(AC)7
GAGGGTGGCGGTTCT
(AG)8T
(AC)8T

Ta
(°C)
53
53
50
49
50
52
52
50
50
55
47
51

Ta – Temperatura de emparelhamento
Y = (C, T); R = (A, G); H = (A, C, T); B = (C, G, T); V = (A, C, G); D = (A, G, T)

Quadro 2. Primers específicos associados aos genes do embrião e endosperma
micropilar de sementes de café (Faria, 2012)

Genes
Actina
Ciclina
α-Expansina
α-Galactosidase
β-Manosidase

Sequência nucleotídica (5’-3’)
F-TTGGCTCCCAGCAGCATGAA
R- TGCTGGAATGTGCTGAGGGA
F- TTTGGATTGGCCCGTGCCTT
R- AGCCAACTGACCACACGTCA
F- TCGTGCAGGCATCGGTCAAA
R- AAGAGCGACGGTCACTTGCT
F- TCCATGGACGGTGCGACTTT
R- AAGAGGTCCAGCCCAAACCT
F- TTGGGCCGTGAAGTCGTGAA
R- AAGGCAGCAACCACTCTTGG

F, primer foward; R, primer reverse
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Figura 1. Esquema representativo da colheita das sementes do ensaio de germinação
implementado no INIAV

Figura 2. Géis de agarose com os produtos
amplificados para os primers ISSR3 e ISSR6. M:
marcador: GeneRuler 100 bp DNA Ladder
(Fermentas); Ma1, Ma2, M1, M2, M3, M6, M7:
plantas masculinas; Fe1, Fe2, F2, F3, F4, F8, F9:
plantas femininas.
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Figura 3. Perfis eletroforéticos de extratos proteicos das sementes do
genótipo AM8 com diferentes tratamentos (fig.1) em gel de
poliacrilamida SDS-PAGE corado com Coomassie Brilliant Blue.
M-Marcador molecular (KDa), C1- colheita no tempo zero, C2colheita após 3 meses, C3-colheita após 6 meses, C3*-colheita após
6 meses com 3 meses de frio.
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Resumo
Corema album é um arbusto dioico, endémico da costa atlântica da Península
Ibérica, que produz numerosos frutos similares a bagas brancas durante o verão. Os
objetivos deste estudo foram analisar as propriedades óticas destas bagas e desenvolver
um sistema de reprodução vegetativa desta espécie em condições de viveiro. Pretendese desta maneira obter plantas que possam ser utilizadas em projetos de restauração e
também para o desenvolvimento dum sistema de agricultura sustentável.
Analisou-se a refletância das bagas no laboratório por meio de um refletómetro
(UniSpec-DC) e os resultados revelaram que possuem uma elevada refletância no UV.
Para os ensaios de reprodução vegetativa utilizaram-se estacas terminais (10 cm)
cortadas de plantas em condições naturais. As estacas foram plantadas em placas de
alvéolos depois de um tratamento com uma hormona enraizante e fizeram-se diferentes
ensaios em condições de viveiro. Os melhores resultados obtiveram-se com raminhos de
plantas adultas, num ambiente húmido.
Palavras-chave: bagas, camarinha, dunas, reprodução por estaca, refletância.
Abstract
Analysis of the optical traits of Corema album berries and study of different
techniques of vegetative reproduction
Corema album is a wild shrub endemic of the Iberian Peninsula, presenting
white berries that ripen in summer. The objectives of this study were to analyse the
colour properties of C. album berries and to develop a mechanism for vegetative
reproduction of the species under greenhouse conditions in order to have plants to
reintroduce in the field and to develop a model of sustainable agriculture.
We analysed the reflectance of berries in the laboratory by means of a
reflectometer UniSpec-DC. Terminal branches (10 cm), from well-developed plants,
were collected in the field and transported to the laboratory, where they were planted in
perlite-vermiculite pots after a hormone treatment.
The results of this study showed that berries exhibited an elevated reflectance in
UV (300-400 nm) while it is low and remain constant in the visible light. Mature
slightly pink berries progressively loose these optical properties.
The results of the vegetative reproduction have revelled that the best system is to
introduce the branches collected from adult plants in a humid chamber, but it is
important to improve the technical system.
Keywords: berries, camarinha, dunes, reflectance, vegetative reproduction
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Introdução
A camarinha (Corema album (L.) D. Don (Ericaceae)) é um arbusto dioico,
multirramificado, com folhas ericoides, que cresce sobre dunas e arribas ao longo da
costa atlântica da Península Ibérica. A sua área de distribuição estende-se desde a Costa
da Morte no NW da Galiza até às proximidades de estreito de Gibraltar no sul de
Espanha (Alvarez-Cansino et al., 2013). No entanto, existem outras pequenas
populações descritas na literatura, como a subespécie azoricum (Pinto da Silva)
endemismo dos Açores, uma população isolada nas arribas da costa de Alicante e outra
nas Landas francesas (no entanto esta última parece que foi levada pela imperatriz
Eugenia de Montijo).
Durante os meses de fevereiro a março as plantas masculinas produzem
numerosas inflorescências terminais que são polinizadas pelo vento. As flores femininas
são extremamente pequenas, quase impercetíveis e os frutos desenvolvem-se ao longo
da primavera e amadurecem no verão. As plantas femininas podem produzir centenas a
milhares de bagas brancas (quando estão muito maduras ligeiramente rosadas),
parecidas a pérolas, que são dispersadas pelos animais das dunas e que durante séculos
foram também consumidas pelas populações locais (Gil-López, 2011, Oliveira & Dale,
2012). No sudoeste de Espanha, área de Doñana, as plantas femininas produzem uma
média de 4000 frutos/m2 de cobertura de planta, e chegam-se a colher 15 000 frutos
num só individuo (dados não publicados). O comprimento dos frutos, ao longo da sua
área biogeográfica, varia entre 6,31 a 12,99 mm (Larriaga & Guitián, 2016). Oitenta por
cento do peso fresco das bagas é água (Zunzunegui et al., 2006), sendo muito ricas em
compostos fenólicos (León-González et al., 2013). Cada fruto contém 3 sementes
(excecionalmente 2 ou 4), cujo comprimento médio é de 3,75 mm e a largura de
2,81 mm (Larriaga & Guitián, 2016).
Os nossos estudos recentes mostraram que as bagas de C. album apresentam
uma elevada refletância no UV (70-80%). Os ácidos ursólico e oleanólico que são
triterpenos-pentacíclicos são os responsáveis pela refletância no UV (Diaz-Barradas et
al., 2016).
A área de distribuição de C. album está a diminuir progressivamente ao longo
das faixas costeiras da Península Ibérica, nomeadamente devido as urbanizações de
recreio, às plantações florestais como os pinheiros e as espécies exóticas de caráter
invasor como a Acácia que não só apresenta uma competição física com a camarinha
mas também modifica as propriedades do solo (Rascher et al., 2012).
Devido à importância ecológica, histórica e fitoquímica desta planta é
importante desenvolver um protocolo de reprodução em viveiro com a dupla finalidade
de servir para projetos de conservação e para o desenvolvimento dum sistema de
agricultura sustentável em zonas costeiras.
Os objetivos deste trabalho são dois:
1) Analisar as propriedades físicas dos frutos para avaliar o seu papel ecológico e a sua
possível aplicação comercial.
2) Desenvolver um protocolo de reprodução vegetativa desta espécie.
Material e Métodos
Propriedades dos frutos
No mês de setembro, colheram-se frutos frescos no campo tanto na Fonte da
Telha (Portugal), como na zona de Doñana (Espanha). Os frutos foram transportados em
frio e mantidos no frigorífico para o estudo das propriedades físicas. Colheram-se frutos
completamente brancos e rosados.
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A refletância dos frutos foi medida com um reflectómetro UniSpec-DC (PP
Systems) que toma medidas pontuais de refletância no espectro entre 300 e 1100 nm, e
calcula os resultados como uma percentagem em relação a um branco de referência. As
medições foram efetuadas em 10 frutos brancos e 10 frutos rosados.
Técnicas de reprodução vegetativa
A domesticação da camarinha continua a ser um problema de grande interesse.
Desde à mais de dois anos que se desenvolvem estudos com o objetivo de encontrar
uma técnica de reprodução vegetativa para a espécie utilizando raminhos terminais
(estacas), colhidas em plantas silvestres durante o outono e inverno (os primeiros
ensaios foram desenvolvidos por Alvárez-Cansino num projeto de cooperação com a
Junta de Andaluzia, Espanha). A base desta técnica consiste em colher no campo
raminhos terminais (semilignificados) de plantas selecionadas pelo seu vigor ou
capacidade de produção de frutos, e transportá-los para o laboratório em condições de
frio. Uma vez no laboratório retiraram-se as folhas basais e os raminhos foram
submergidos numa hormana enraizante ( cido indolbutírico a 0,2% e 0,4%) sendo de
seguida introduzidos em placas de alvéolos cheias com uma mistura de perlite e
vermiculite. É preciso esperar 3 a 4 meses para se obterem as primeiras raízes. Os
raminhos que produzem raízes são retirados e transportados para vasos individuais com
uma mistura de solo orgânico, areia e perlite.
No primeiro ano, no qual foram utilizadas plantas de todas as idades, os
resultados não foram satisfatórios tendo-se obtido apenas 4% de enraizamento. Numa
segunda experiência, realizada em 2015, foram colhidas no campo 400 estacas (10 por
planta) de 20 indivíduos masculinos e de 20 femininos. Todos os indivíduos eram
adultos e bem desenvolvidos e encontravam-se a 1000 metros da arriba, na zona de
Cuesta Maneli (Parque Natural de Doñana). Duzentas estacas foram tratadas e plantadas
diretamente no campo para evitar problemas de transporte. As outras 200 estacas foram
transportadas para o laboratório e tratadas com a solução hormonal tendo sido separadas
em dois grupos: Uma das placas de plantação foi coberta com uma caixa de plástico
transparente para criar uma estufa e desta maneira aumentar a humidade relativa
ambiental e a outra foi deixada aberta na câmara de cultura, com as restantes placas
trazidas do campo.
As placas foram regadas e humificadas diariamente, tratadas com uma solução
antifúngica uma vez por mês e passados 4 meses começou-se a controlar os raminhos
que tinham produzido raízes. O processo continuou ao longo de mais 3 meses.
Resultados e discussão
Os frutos brancos de C. album apresentaram uma elevada refletância no UV, que
pode superar os 90% em relação ao branco de referência. No espetro visível a
refletância é baixa e constante, mantendo-se à volta dos 30%. Os frutos rosados mantêm
a mesma forma do espectro, mas com valores muito inferiores na refletância (Figura 1).
Existem numerosos animais que têm visão no UV, nomeadamente numerosas
aves (Jacobs, 1992; Honkavaara et al., 2002; Schaefer et al., 2007; Rajchard, 2009),
pelo que estas bagas devem apresentar alguma cor para esses animais. Estas
propriedades podem ter relevância nas formas de dispersão, ou servir também como
fator foto-protetor das sementes (Diaz-Barradas et al. 2016). Estas propriedades óticas
podem ter também um aproveitamento comercial, podendo eventualmente ser utilizadas
para a preparação de cremes naturais com capacidade foto-protetora.
Por todas estas propriedades e pela sua relevância histórica (as bagas da
camarinha seriam as lágrimas da rainha Santa Isabel) é muito importante desenvolver
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uma técnica de domesticação desta espécie que poderia ser obtida por reprodução
vegetativa. Até à data os resultados não foram muito bons, mas a introdução das estacas
num ambiente mais húmido aumentou a taxa de enraizamento, de 5 para 20%, (Figura
2). Uma vez que as estacas enraízam e passam-se para vasos com solo a probabilidade
de sobrevivência é muito elevada. A vantagem desta técnica é que ao cabo de dois anos
já se obtêm plantas de 50 cm de altura que podem ser plantadas no campo. No futuro
pretendemos trabalhar novas técnicas de reprodução vegetativa, nomeadamente
reprodução in vitro, para conseguir desenvolver culturas desta espécie tão valiosa a
nível ecológico e potencialmente económico para as populações costeiras.
Conclusões
As bagas brancas da camarinha possuem uma elevada refletância no UV,
propriedade que terá um papel importante na dispersão dos frutos ou ainda como fotoprotetor das sementes no ambiente dunar. Estas propriedades poderão ser utilizadas para
a fabricação de cremes na indústria de plantas naturais e podem contribuir para o
desenvolvimento económico das zonas costeiras. Para que tal seja possível é necessário
desenvolver um sistema eficaz de domesticação da camarinha, propondo-se o sistema de
reprodução vegetativa por estaca pois oferece as vantagens de escolher o ‘sex-ratio’ ao
ser uma planta dioica e de obter plantas produtivas num espaço de tempo mais curto que
a multiplicação por via seminal.
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Figuras

Figura 1. Espectros de refletância das bagas (brancas e rosadas) da camarinha, o
comprimento de onda das medidas abrangem desde 300 a 700 nm.

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

119

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia

Figura 2. Percentagem das estacas plantadas que produziram raízes num período de 4 a
7 meses após plantação.
Todas: significa estacas cortadas de plantas aleatoriamente.
Plantas grandes: estacas cortadas exclusivamente de plantas adultas bem desenvolvidas.
Campo: estacas plantadas diretamente no campo.
Plástico: estacas plantadas em viveiro e cobertas para aumentar a humidade relativa.
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Caraterização por marcadores microssatélites
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Resumo
A caraterização genética da coleção portuguesa de Rubus instalada na Herdade
Experimental da Fataca (INIAV) constituída por sete espécies endémicas de Rubus:
R. genevieri, R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii, R. hochstetterorum,
R. vagabundos, R. vigoi e por quatro ecótipos de R. ulmifolius, oriundos de Barrancos,
Serpa, Fataca e Arrepiado, foi realizada, pela primeira vez, com 10 marcadores
microssatélites (SSR). Foram detetados 55 alelos. O número de alelos variou entre 2 e 9
com um valor médio de 5,5 alelos por locus. A heterozigocidade observada (Ho) e
esperada (He) variou entre 0,182 e 0,909 e 0,174 e 0,817, respetivamente. Os valores
médios obtidos para a heterozigocidade observada e esperada foram respetivamente
0,618 e 0,644. No dendograma, baseado no método UPGMA, as espécies analisadas
subdividiram-se por dois grupos. O grupo maior (G1) encontra-se dividido em dois
subgrupos. Do primeiro subgrupo (G1.1) fazem parte os quatro ecótipos de Rubus
ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F), Barrancos (B)) e R. sampaioanus
(Rsa); o segundo subgrupo (G1.2) inclui R. vagabundos (Rva), R. henriquesii (Rhe),
R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) e R. hoschestetterom (Rho). A Rubus vigoi
(Rvi) está isolada de todas as outras no segundo grupo (G2).
Também se apresentam os primeiros resultados na identificação de híbridos (F1)
resultantes de polinizações controladas efetuadas, entre duas espécies, a ♀R.
hochstetterorum, originária dos Açores e a ♂R. ulmifolius Schott, ecótipo Arrepiado por
marcadores microssatélites. Foi extraído o ADN dos progenitores bem como da
descendência, aplicados microssatélites nucleares e foi analisada a herança dos loci para
os diferentes microssatélites entre progenitores e descendência.
Palavras-chave: Amoras, melhoramento, SSRs, polinizações controladas, híbridos.
Abstract
The present study reports the first genetic characterization of Portuguese Rubus
collection at Herdade Experimental da Fataca (INIAV) represented by seven endemic
species of Rubus (R. genevieri, R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii,
R. hochstetterorum, R. vagabundos, R. vigoi) and four cultivated ecotypes of
R. ulmifolius Barrancos, Serpa, Fataca and Arrepiado, using ten microsatellite (SSR)
markers. A total of 55 alleles were detected across all species. The number of alleles by
locus ranged from 2 to 9 with an average of 5.5 alleles per locus. The observed and
expected heterozygosity ranged from 0.182 to 0.909 and 0.174 to 0.817, respectively.
The average of the observed and expected heterozigosity was Ho=0.618 e He=0.644.
Cluster analysis of the molecular data grouped the Rubus species studied in two groups.
One of the groups (G1) contains two subgroups: one of them (G1.1) including the four
different ecotypes of R. ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F), Barrancos (B))
and R. sampaioanus (Rsa) and the second subgroup (G1.2) composed of R. vagabundos
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(Rva), R. henriquesii (Rhe), R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) and
R. hoschestetterom (Rho). R. vigoi (Rvi) is isolated from all the others in the second
group (G2).
We also present a preliminary study in which we identified the first generation
hybrids (F1) of a controlled pollination, between ♀R. hochstetterorum endemic from
Açores and ♂R. ulmifolius Schott, ecotype Arrepiado, by microsatellite markers. The
inheritance of the loci, for the different microsatellites, involving parents and progenies,
was analyzed.
Keywords: Blackberries, breeding, SSRs, controlled pollination, hybrids.
Introdução
As plantas das amoras silvestres pertencem à família Rosaceae e ao género
Rubus, um dos mais diversos do reino vegetal. O estudo taxonómico deste género é
difícil devido à existência de hibridismo entre diferentes espécies, à variabilidade
induzida nas plantas por fatores ambientais e ao seu sistema de reprodução. De tal modo
é um género complexo e de difícil identificação que existe uma parte da Botânica que
estuda especificamente este género, a Batologia. Ultrapassada a dificuldade inerente à
classificação taxonómica das espécies deste género Rubus, é hoje consensual que
existem em Portugal 15 espécies, das quais uma (Rubus hochstetterorum) é um
endemismo dos Açores e outras cinco são endemismos ibéricos. Os endemismos
concentram-se principalmente na zona de Trás-os-Montes (Oliveira et al. 2014)
Sendo Portugal detentor de um conjunto único de espécies deste género, em
2011, o INIAV constituiu um campo de avaliação varietal, na Herdade Experimental da
Fataca (HEF), Odemira, com sete espécies endémicas de Rubus: R. genevieri,
R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii, R. hochstetterorum, R. vagabundos,
R. vigoi e quatro ecótipos de R. ulmifolius, Barrancos, Serpa Fataca e Arrepiado. A
existência destes endemismos em território Português representa uma mais-valia para o
desenvolvimento de um programa de melhoramento que vise a obtenção de novas
variedades (híbridos interespecíficos) com um elevado potencial agronómico, quer em
termos de produtividade quer em termos de qualidade do fruto (bioquímico), de forma a
serem economicamente rentáveis.
Para o estabelecimento do programa de melhoramento, realizou-se inicialmente
a avaliação da variabilidade genética da coleção portuguesa de Rubus por marcadores
moleculares microssatélites, a fim de se conhecer o potencial da população.
Seguidamente, para o desenvolvimento de novas variedades, realizaram-se polinizações
controladas entre duas espécies selecionadas.
Material e Métodos
Caraterização da coleção de Rubus por marcadores microssatélires
O material vegetal utilizado neste estudo para a caraterização da coleção referese a sete espécies endémicas e a quarto ecótipos de R. ulmifolius Schott localizados na
Herdade Experimental da Fataca. (300 Km a Sul de Lisboa). A extracção do ADN foi
realizada segundo o protocolo do Kit DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN, Hilden,
Germany). A qualidade e quantidade do ADN extraído foram estimadas no NanoDrop
2000 UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, MA, USA) e a sua
concentração final ajustada a10 ng/µL.
Foram utilizados 12 primers de microssatélites já desenvolvidos em estudos
anteriores em espécies de Rubus da Europa, América do Norte e da Ásia. (Graham et al.
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2002, 2004; Lopes et al. 2006; Woodhead et al. 2008; Castillo & Reed, 2010). A
seleção de primers foi feita com base no maior número de alelos amplificados. As suas
sequências, temperaturas de emparelhamento e o tamanho em pares de bases
encontram-se representados no quadro 1.
As reações de amplificação por PCR foram realizadas para um volume total de
10µL utilizando a Multiplex PCR master Mix (QIAGEN, Hilden, Germany) com 20ng
de ADN genómico e 6pmol de cada primer. Os primers forward foram marcados com
dois fluorocromos diferentes 6-FAM ou HEX (STABVida, Portugal) e, nalguns casos,
sintetizados com a cauda M13 marcada (5′-TGTAAAACGACGGCCAGT-3′)
(Schuelke, 2000). As amplificações ocorreram num termociclador Biometra TGradient
(Biometra, Göttingen, Germany) de acordo com as seguintes condições: 1 ciclo a 95 ºC
15min, seguido de 30 ciclos com as etapas de 40s a 94ºC para desnaturação; 40s para
emparelhamento (Quadro1); e 40s para extensão à temperatura de 72 °C e, por último,
um ciclo de 15min a 72 °C para extensão final.
Após amplificação os fragmentos foram desnaturados com Hi-DiTMformamida
e 0,2μL de padrão interno GeneScanTM-500 ROXTM (Applied Biosystems, Foster City,
USA) e separados por eletroforese capilar no sequenciador ABI 310 (Applied
Biosystems, Foster City, USA). O cálculo do tamanho dos fragmentos foi analisado no
programa GeneMapper® v4.0 (Applied Biosystems, Foster City, USA).
Polinizações controladas - caraterização da descendência e dos progenitores por
marcadores microssatélites
Numa primeira abordagem foram selecionadas duas espécies, a R. ulmifolius
Schott, ecótipo Arrepiado e a R. hochstetterorum, originária dos Açores. A escolha
destas espécies resultou de uma seleção, visando as de maior interesse económico,
definido essencialmente pela boa qualidade do fruto, nomeadamente resistência ao
transporte, atividade antioxidante e teor de fenóis totais bem como, a elevada
produtividade (Oliveira et al. 2014). No sentido de conjugar as melhores caraterísticas
das duas espécies foram realizadas polinizações controladas. Para um total de 53 flores
isoladas nas duas espécies, a produção total de sementes híbridas foi de 534. As
sementes obtidas foram germinadas resultando apenas 14 plantas híbridas do
cruzamento (♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius).
O ADN de folhas dos progenitores bem como, da respetiva descendência foi
extraído segundo o protocolo já referido neste artigo. Cada amostra foi amplificada com
seis pares de primers de microssatélites nucleares para seis loci diferentes (Rubus126,
Rubus262, RhM001, RhM003; RhCBA6, RhCBA16). As condições de PCR foram
exatamente as mesmas utilizadas para as amostras da coleção.
Análise estatística
Foi utilizado o programa IDENTITY versão 1.0 para calcular o número de alelos
por locus, a frequência alélica e a heterozigocidade observada (Ho) e a esperada (He).
Para os indivíduos diploides a distância genética entre os indivíduos foi calculada
segundo a proporção de alelos partilhados ao longo de todos os loci (Nei & Li, 1979)
utilizando o programa MICROSAT (Minch et al. 1997). Os triploides foram
adicionados à análise, pelo cálculo manual das suas distâncias a outros indivíduos e,
posteriormente, adicionados à matriz de distâncias. A análise de clusters foi realizada na
matriz de distâncias por UPGMA implementada no NTSYS versão 2.1 (Rohlf, 2000).
Resultados e discussão
Foi, pela primeira vez, realizada a determinação da diversidade genética, por
microssatélites, da coleção portuguesa de Rubus estabelecida na Herdade da Fataca.
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Onze genótipos foram avaliados utilizando 12 primers: Rubus26, Rubus262, RhM003,
RhM011, RhM001, RiM019, RhM021, RhM043, Rubus126, Rubus280, RhCBA6 e
RhCBA16, dez dos quais amplificaram com sucesso e, subsequentemente, usados para
estimar a variabilidade genética. Os melhores loci com base na maior heterozigocidade
observada e esperada foram RiM019 e RhM011. Foram detetados 55 alelos. O locus 16
e o locus 126 apresentaram o maior número de alelos polimórficos por locus (9)
enquanto o locus RhM021 apresentou o menor (2 alelos). Na maioria dos casos os
valores de heterozigocidade observada Ho foram superiores aos da heterozigocidade
esperada He. Os valores médios de Ho e He foram respetivamente 0,618 e 0,644.
Resultados similares foram também registados por (Castillo & Reed, 2010) em 48
cultivares de amoras com 12 primers de microssatélites.
Com base nos diferentes perfis SSR obtidos foi construído um dendrograma
(Figura1). As espécies analisadas estão subdivididas em dois grupos. O grupo maior
(G1) encontra-se dividido em dois subgrupos. Do primeiro subgrupo (G1.1) fazem parte
os quatro ecótipos de R. ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F) e Barrancos
(B)) e R. sampaioanus (Rsa); o segundo subgrupo (G1.2) inclui R. vagabundos (Rva),
R. henriquesii (Rhe), R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) and R. hoschestetterom
(Rho). A R. vigoi (Rvi) está isolada de todas as outras no segundo grupo (G2).
Sabendo que existe uma tendência natural para a apomixia em Rubus,
formação de embriões sem fecundação, foi analisada a herança dos loci, para os
diferentes microssatélites, entre os progenitores e a descendência. Verificou-se que
todas as plantas resultantes do cruzamento (♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius)
apresentavam loci com informação da mãe e do pai. Na figura 2 está representado um
exemplo dos resultados de microssatélites obtidos para dois loci, respetivamente
Rubus126 e Rubus262.
Conclusões
Os valores médios obtidos para a heterozigocidade observada e esperada foram
respetivamente 0,618 e 0,644. Registou-se uma proximidade entre os quatro ecótipos de
Rubus ulmifolius, destacando-se ainda um grupo isolado com a espécie Rubus vigoi.
No presente estudo apresentam-se também resultados da primeira geração (F1)
de híbridos resultantes das polinizações controladas do cruzamento
(♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius). Um conjunto de seis primers de microssatélites
(SSRs), Rubus126, Rubus262, RhM001, RhM003, RhCBA6 e RhCBA16 produziram
alelos polimórficos e foram capazes de verificar a hereditariedade. Constatou-se assim,
que todas as plantas obtidas pelo cruzamento ♀ R. hochtetterorum X ♂ R. ulmifolius
eram diferentes, na maioria dos loci da planta mãe, indicando que a população F1 obtida
foi resultante de reprodução sexuada.
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Quadros e Figuras
Quadro 1- Informação de primers de microssatélites utilizados.

Locus

Números de
Acessos

Rubus26

AJ428839

Rubus126
Rubus262
Rubus280
RhM001
RhM003
RhM011
RhM021
RhM043
RiM019
RhCBA6
RhCBA16

Sequência dos Primers
(5’ – 3’)

F:AACACCGGCTTCTAAGGTCT
R:GATCCTGGAAAGCGATGAAA
AJ428842 F:CCTGCATTTTTCTGTATTTTGG
R:TCAGTTTTCTTCCCACGGTTA
AJ428845 F: TGCATGAAGGCGATATAAAGG
R:TCCGCAAGGGTTGTATCCTA
AJ428847 F:TTCGGAATTCGGATCAAAC
R:CGACCAAAAAGGAACTCAGC
FJ194444 F:GGTTCGGATAGTTAATCCTCCC
R:CCAACTGTTGTAAATGCAGGAA
FJ194445 F:CCATCTCCAATTCAGTTCTTCC
R:AAAGACAAGGCGTCCACAAC
FJ194446 F:AAAGACAAGGCGTCCACAAC
R:GGTTATGCTTTGATTAGGCTGG
FJ194448 F:CAGTCCCTTATAGGATCCAACG
R:GAACTCCACCATCTCCTCGTAG
FJ194451 F:GGACACGGTTCTAACTATGGCT
R:ATTGTCGCTCCAACGAAGATT
FJ194454 F:ATTCAAGAGCTTAACTGTGGGC
R:CAATATGCCATCCACAGAGAAA
AY500565 F:TCATCATAGGCGTGGAGCTAGTG
R:CTGTTCCTAGAGAGCTGTGACCG
AY500575 F:TAAGTTGTGGAAGATATAGTCACG
R:GACTTGGTGTCCTTCATTGAGTGGG

Motivo
Repetitivo

Ta
(ºC)

(CT)11(CA)29

59

Intervalo
do tamanho
dos alelos
(pb)
92-153

(CT)31(C)22

59

135-203

(AG)15

55

190-297

(AG)13

59

150-255

(CA)7

51

229-282

(TG)10

50

173-264

(CT)18

56

252-346

(TC)6

50

252-315

(AC)6

56

332-386

(AG)12

52

146-196

(CT)18

68

149-183

(GA)23

56

162-238

Figura 1- Dendrograma de 11 genótipos para D=1- (proporção de alelos partilhados)
como coeficiente de distâncias e UPGMA como método de agrupamento.
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Figura 2- Eletroforetograma de SSRs obtido com o programa Gene Mapper. O
eixo horizontal indica o comprimento, em pares de bases, de dois loci de
microssatélites amplificados marcados com diferentes fluorocromos Rubus126
(HEX) e Rubus262 (FAM). No topo, segregação de alelos do progenitor
feminino (R. hochstetterorum); ao centro, a segregação de alelos do progenitor
masculino (ecótipo R. ulmifolius Arrepiado); em baixo descendência (F1) com a
presença de alelos dos dois progenitores.
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Pathogen and disease
With over 140 different species the genus Phytophthora contains some of the
most aggressive plant pathogens in agriculture, horticulture and forestry. At least ten of
these species have been reported to affect raspberry plantations worldwide, causing
various degrees of root rot, wilting and cane death.
Phytophthora species were first associated with dieback in raspberry plantations
in 1937 by J.M. Waterston. However, it was not before the 1980s that Phytophthora
root rot started to cause a major problem with outbreaks in the UK (Duncan et al.,
1987), Scandinavia and Germany (Seemüller et al., 1986). The identity of the involved
Phytophthora species was widely debated but after comparing isolates and results from
North America and Europe it was concluded the most widespread and damaging of the
species was a variety of the strawberry pathogen Phytophthora fragariae (Wilcox et al.,
1993). Named initially P. fragariae var. rubi genetic analysis confirmed that it is a
separate species and it was re-named P. rubi (Man in ‘t Veld, 2007). The pathogen is
present in raspberry growing areas of Europe, North and South America and Australia
and is particularly damaging in temperate climates. Fruiting canes fail to break bud in
spring or the fruiting laterals wilt and dry out prematurely. Primocanes wilt and die.
Red- purple discolorations can frequently be found on the lower parts of the canes. If
the plant is removed from the soil, the lack of fine roots is obvious. The disease severely
reduces the life time of a plantation and resting spores (oospores) contaminate the soil
leaving it unsuitable for raspberry cultivation for about a decade. The spores can
inadvertently be spread to other fields through the movement of soil, for example, in
mud attached to machinery tyres or shoes. Long distance spread however, is mainly
caused by the movement of infected planting material.
Oospores germinate to form sporangia which, in the presence of water, release
the highly mobile zoospores. These zoospores swim and attach themselves to the root
tips where they encyst and infect the raspberry plants. Hyphae invade the roots and
produce more sporangia on the surface which release zoospores for secondary
infections. Apart from resting spores the pathogen also persists as mycelium within the
infected raspberry stocks. Optimum growth temperature for the pathogen is 15-21 °C,
but growth is possible between 3-27 °C.
Control
An integrated approach of cultivation methods, resistant varieties and healthy
planting material is necessary to manage Phytophthora in raspberries. These measures
can be supported by biological (e.g. Gliocladium, Trichoderma) or chemical plant
protection products.
Healthy planting material as delivered by certification schemes provide less
benefit for widespread Phytophthora species with a wide host range such as
P. cactorum because they might already be present in soil even if it has not been used
before for raspberry cultivation. However, for the host specific P. rubi though,
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certification schemes are an invaluable tool in the fight against the disease. Raspberry
certification in Scotland goes back as far as 1930. In response to the high incidence and
the devastating effects of Phytophthora rubi, the Scottish Government made raspberry
certification mandatory in 1991 (‘The Soft Fruit Plants (Scotland) Order 1991) but in
1995 when the Order was replaced with the EC Marketing of Fruit Plant Material
Regulation this turned the certification back to a voluntary scheme.
The origin of all certified planting material in Scotland is the Nuclear Stock
which is held at the James Hutton Institute in Dundee under strict containment. The
following stages of propagation are Foundation Grade, Super Elite, Elite, and Standard.
All stages are subject to regular strict health screening. The latter three grades are field
grown in so called ‘spawn beds’ with Elite or Standard usually the grades used by
growers to set up fruit plantations. Tolerances for certain diseases apply for the lower
grades of the certification scheme but for Phytophthora rubi nil-tolerance applies
throughout all stages.
Most cultivation methods to control Phytophthora aim to reduce the amount of
water available for the movement of the motile zoospores. Good drainage and
measured, targeted irrigation to avoid flooding are essential. Raised beds have also
proved to substantially reduce the level of raspberry root rot (Maloney et al., 1993,
Heiberg, 1999) and the planting on ridges is now standard in raspberry plantations.
Covering the ridges with mulch appears to have a negative effect as the layer of mulch
increases the moisture within the ridge. The benefits of incorporating compost are
contested (Brunner-Keinath and Seemüller, 1993; Maloney et al., 2005) and appear to
depend on the composted material. The addition of gypsum (CaSO4) was found to
suppress Phytophthora and increase the survival, growth and yield of infected fields
(Maloney et al., 2005).
With decreasing numbers of available pesticides growers urgently require
resistant varieties in their fight against the disease. A small number of North-American
varieties such as ‘Latham’ or ‘Newburgh’ are fairly resistant but European raspberry
varieties so far are all more or less susceptible. Graham et al. (2004 and 2006) were able
to construct a genetic linkage map and identified genetic markers linked to raspberry
root rot resistance from a segregation population crossing ‘Latham’ and the susceptible
‘Glen Moy’. Such markers are able to identify resistance and other traits early in a
breeding programme using a simple molecular test instead of glasshouse and field tests
and will significantly shorten the time required for breeding new varieties.
The most effective control strategy is to apply as many of the above control
practices together as possible.
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Resumo
Até muito recentemente, as drosófilas ou moscas-do-vinagre eram habitualmente
vistas como insetos-sentinela, alertando-nos para a presença de frutos “tocados” ou
como insetos-modelo, em estudos de genética em laboratório. Contudo, em 2008, uma
espécie, Drosophila suzukii, “spotted wing drosophila SWD” ou, em português,
“drosófila-da-asa-manchada”, detetada em Espanha e quase simultaneamente nos EUA
(parte continental), rapidamente se disseminou e começou a causar prejuízos a nível
agrícola. Portugal, não foi exceção. Esta espécie tem preferência por se alimentar e
realizar a postura em frutos sãos, as larvas alimentam-se dos frutos, e as feridas
provocadas pelo oviscapto constituem portas de entrada para patogéneos. Entre os
fatores que têm contribuído para o seu estatuto de praga contam-se: elevada fecundidade
e ciclo de vida rápido (elevado número de gerações por ano), que promovem grande
crescimento populacional; vasta gama de hospedeiros (com preferência por pequenos
frutos), cultivados e espontâneos que propiciam a reinfestação; elevada tolerância
térmica (baixas e altas temperaturas), que amplia a sua distribuição geográfica; inserção
dos ovos no interior dos frutos, que oculta a primeira fase de infestação; aumento dos
custos de produção; redução da “vida em prateleira” e efeito negativo nas exportações.
Apesar da sua preferência por ambientes frescos e húmidos, a produção de pequenos
frutos no sul da Europa tem sido muito afetada. O objetivo desta comunicação é
apresentar os conhecimentos mais recentes para o desenvolvimento de estratégias de
proteção das culturas mais eficazes, sob o compromisso de cumprimento dos princípios
da proteção integrada.
Palavras-chave: drosófila-da-asa-manchada, pequenos frutos, proteção integrada.
Abstract
Drosophila suzukii (Matsumura): what perspectives for its control in the
light of the latest knowledge?
Until very recently, species of Drosophilidae, known as vinegar flies, were
usually viewed as sentinel insects, warning us to the presence of damaged fruits or
model insects in genetic studies in the lab. Nevertheless, in 2008, Drosophila suzukii,
"spotted wing drosophila SWD" or, in Portuguese "drosófila-da-asa-manchada" was
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detected in Spain and almost simultaneously in the USA (mainland), and quickly spread
and began to cause agricultural losses. Portugal was no exception. This species prefers
healthy fruits since the ovipositor can pierce the fruits’ intact skin. The larvae feed on
the fruits and the ovipositor hole allows the entrance of pathogens (secondary
infections). Among the factors that have contributed to its pest status are: high fecundity
and short life cycle (high number of generations per year) that promote high population
growth; wide host range (soft fruit preference), cultivated and spontaneous plants,
which promote re-infestation; high thermal tolerance (to low and high temperatures),
that expands its geographical distribution; eggs inside the fruits, which hides the first
stage of the infestation; increased production costs; reduction of the "shelf life" and
difficulties in exportation. Despite the species preference for fresh and moist
environments, the small fruits production at the southern Europe has been very affected
economically. The main goal of this paper is to present the more recent knowledge for
the development of crop protection strategies on an IPM basis.
Keywords: spotted wing drosophila, SWD, soft fruits, berries, IPM.
Introdução
Até há bem pouco tempo, as drosófilas ou moscas-do-vinagre eram aqueles
insetos-sentinela que regularmente povoam o ambiente doméstico, alertando-nos para a
presença de frutos “tocados”, ou os insetos-modelo que em laboratório têm visto a sua
genética exaustivamente explorada. Contudo, já se sabia que mais longe, na Ásia, havia
algumas, poucas, espécies bem diferentes com capacidade de infestar frutos sãos, mas…
estavam longe. A situação alterou-se quando, em 2008, uma delas, Drosophila suzukii,
“spotted wing drosophila SWD” ou, em português, “drosófila-da-asa-manchada” foi
detetada em Espanha, e quase simultaneamente nos EUA (continente), e rapidamente se
disseminou. Detalhes sobre a origem e dispersão desta espécie a nível mundial,
incluindo em Portugal, podem ser encontrados em Figueiredo & Godinho (2016).
A sua identificação taxonómica com base em características morfológicas é
erroneamente simples (ver descrição e ilustração em Mateus et al., 2016).
D. suzukii tem preferência em se alimentar e realizar a postura em frutos sãos em
fase de maturação, em detrimento dos muito maduros e/ou danificados, sendo que o
oviscapto grande e robusto consegue romper o tegumento intacto dos frutos,
principalmente dos mais frágeis (Cini et al., 2012).
Os estragos diretos de D. suzukii são os causados pela atividade de postura das
fêmeas, que perfuram a superfície dos frutos, e pelas larvas, que se alimentam do seu
interior. Os frutos podem colapsar alguns dias após a postura. Acrescem ainda estragos
indiretos, que são causados pelo ataque oportunista de microrganismos como fungos
(por exemplo, Botrytis cinerea) e bactérias, que penetram nos frutos pelos orifícios de
postura, são espalhados no seu interior pelas larvas e causam podridões (Teixeira &
Rego, 2011). Os orifícios e podridões desvalorizam comercialmente os frutos e os
prejuízos nas principais culturas (cereja, morango, framboesa, amora e mirtilo) podem
ultrapassar 70% do valor comercial (Bolda et al., 2010). O impacto económico na
produção pode variar entre 30% e 100%, em função da cultura e da região (Goodhue et
al. 2011; Walsh et al. 2011). Na contabilização dos prejuízos há ainda que ter em conta
a intensa aplicação de inseticidas, que aumenta os custos de produção, compromete o
cumprimento do intervalo de segurança e aumenta o risco de rejeição dos frutos por
presença de resíduos.
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Entre os fatores que têm contribuído para o estatuto de praga desta espécie
contam-se: a elevada fecundidade e ciclo de vida rápido (elevado número de gerações
por ano) que promovem um crescimento populacional explosivo; a vasta gama de
hospedeiros (com preferência por pequenos frutos / bagas), cultivados e espontâneos,
que propiciam a reinfestação; a elevada tolerância térmica (para baixas e altas
temperaturas), que amplia a sua distribuição geográfica; a inserção dos ovos no interior
dos frutos, que oculta a primeira fase da infestação, facilitando a dispersão passiva da
espécie; o aumento dos custos de produção (monitorização, meios de proteção e seleção
dos frutos), a redução da “vida em prateleira” e os efeitos negativos nas exportações.
Apesar da sua preferência por ambientes frescos e húmidos, a produção de pequenos
frutos no sul da Europa, incluindo Portugal, tem sido muito afetada negativamente.
Seguidamente apresenta-se uma revisão bibliográfica com atualização dos
conhecimentos essenciais ao desenvolvimento de estratégias de proteção das culturas,
de acordo com os princípios da proteção integrada.
Aspetos da bioecologia
Ciclo de vida
O ciclo de vida de D. suzukii compreende vários estados: ovo, três instares
larvares, pupa e adulto.
Cada fêmea produz, em média, 200 a 500 ovos no decurso da sua vida,
dependendo de vários fatores, principalmente o hospedeiro e a temperatura (ver detalhes
em Mitsui et al., 2006; Walsh et al., 2011; Cini et al., 2012). Cada fêmea pode colocar
mais do que um ovo por fruto, o qual pode alojar ovos de diferentes fêmeas. Um a três
dias após a postura, o ovo eclode e a larva permanece dentro dele, alimentam-se e
desenvolvem-se durante três a 13 dias. A pupa, geralmente, permanece dentro dos frutos
(embora também possa estar externamente no tegumento ou mesmo no solo), durante
três a 43 dias (ver detalhes em Cini et al., 2012). Em condições ótimas, um ou dois dias
após a emergência, o adulto atinge a maturidade sexual.
Assim se depreende que o intervalo de tempo entre a postura e a emergência do
adulto pode ser muito curto: 8 a 10 dias, a 25 °C, e 21 a 25 dias, a 15 °C. Dependendo
das condições ambientais, podem ocorrer 7 a 15 gerações num ano, possibilitando um
crescimento populacional “explosivo” (Kanzawa, 1939; Cini et al., 2012; Tochen et al.,
2014).
Apesar das discrepâncias nos resultados obtidos em diferentes estudos sobre a
biologia de D. suzukii (por exemplo, Kanzawa, 1939; Dalton et al., 2011; Lee et al.,
2011; Cini et al., 2012 e referências nele contidas; Thistlewood et al., 2012; Tochen et
al., 2014; Guzmán et al., 2015), há valores de referência que importa reter: esta espécie
tem preferência por temperaturas amenas (entre 20 °C e 25 °C) e humidade relativa
elevada, condições em que ocorre o máximo de desenvolvimento e atividade; o limiar
mínimo para o desenvolvimento ronda os 10°C; abaixo desse valor a sobrevivência é
substancialmente reduzida, dependendo do número de dias de permanência nessas
nestas condições; acima de 10°C os adultos estão ativos; a 30°C a atividade é reduzida e
a sobrevivência também; esta será a temperatura limite para a fertilidade dos machos; a
postura realiza-se entre os 10 °C e os 30-32 °C. No verão, os adultos estão mais ativos
ao nascer e pôr-do-sol (crepúsculo) e, no inverno, a meio do dia (Hamby et al., 2013).
De referir que D. suzukii é considerada uma espécie com elevada tolerância térmica:
sobrevive aos verões quentes, nomeadamente de Espanha, e aos invernos das regiões
frias do Japão, Colúmbia Britânica e Alpes, na forma de fêmeas em diapausa
reprodutiva (Kanzawa, 1939; Mitsui et al., 2010). Em temperaturas extremas deverá
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sobreviver em pequenos habitats protegidos com microclimas favoráveis ou mesmo em
habitações ou outras estruturas aquecidas pelo Homem (Kimura, 2004). A qualidade do
hospedeiro é também determinante. Por exemplo, Tochen et al. (2014) observaram
maior sobrevivência dos adultos em cereja do que em mirtilo.
Dinâmica populacional
Os níveis populacionais desta espécie numa região estão diretamente ligados às
condições ambientais, nomeadamente temperatura e humidade relativa, havendo a
possibilidade de esta espécie se manter ativa durante todo o ano (OEPP, 2013). Na
Catalunha e na Califórnia, a abundância de indivíduos foi maior na primavera (maiojunho) e no outono (outubro-dezembro), com diminuição durante o verão (Haviland &
Rill, 2011; Sorribas & Lekinberri, 2013; Escudero-Colomar, 2015; Gabarra et al.,
2015). A norte de Itália, nos Alpes, a abundância de D. suzukii aumentou a partir de
meados de agosto, para atingir o maior pico em novembro (Amiresmaeili, 2015). As
posturas começam na primavera, à medida que vão surgindo frutos nas plantas
hospedeiras, e decorrem ainda no outono. Temperaturas amenas, por períodos
prolongados, durante o verão conduzem a elevados níveis populacionais no outono.
Pelo contrário, períodos longos de temperaturas elevadas promovem a diminuição da
fertilidade e a diminuição da densidade populacional (Figueiredo et al., 2016).
A disseminação da praga a longa distância faz-se essencialmente através do
transporte de frutos infestados, se bem que também ocorram voos migratórios em
distâncias consideráveis (Mitsui et al., 2010). As plantas sem frutos não deverão ser
repositórios da praga e, portanto, não deverão contribuir para a sua dispersão (exceto se
transportadas com terra- pode aí haver pupas).
Hospedeiros
A alimentação e postura ocorrem preferencialmente em frutos sãos, em fase de
maturação, nas árvores ou caídos no solo, e menos nos frutos muito maduros e/ou
danificados (Mitsui et al., 2006; Lee et al., 2011; Poyet et al., 2014). Pontualmente, foi
observada alimentação em seiva exposta em feridas de árvores Quercus sp.
(Kanzawa,1939).
A lista de hospedeiros é muito vasta, com cerca de 40 espécies vegetais de
21 famílias botânicas, com preferência pelos frutos de tegumento não muito resistente,
como os pequenos frutos (morango, framboesa, amora, mirtilo), cereja e outras
prunóideas, uva (de mesa e para vinho), figo, quivi, assim como frutos danificados
como maçã, nêspera, diospiro e tomate (ver mais detalhes em Cini et al., 2012; Gargani
et al., 2013¸ Poyet et al., 2015). As espécies hospedeiras e as variedades/cultivares, a
dureza/ resistência da epiderme, o pH e o brix do fruto são fatores importantes aquando
da seleção dos hospedeiros no campo (Lee et al., 2011; Burrack et al., 2013; Kinjo et
al., 2013; Solà et al., 2013; Ioriatti et al., 2015; Molina et al., 2015; Riudavets &
Gabarra, 2015; Riudavets et al., 2015).
Os frutos são suscetíveis de ser infestados assim que começam a ganhar cor; o
aumento dos níveis de brix é acompanhado pelo aumento do número de ovos postos e
do número de insetos emergidos (Lee et al., 2011).
O número de plantas hospedeiras (cultivadas e espontâneas) é muito vasto, com
períodos de frutificação/amadurecimento dos frutos muito diverso, pelo que as
populações desta espécie conseguem sobreviver ao longo do ano, trocando de
hospedeiro. Estas plantas são ainda utilizadas como refúgio em condições ambientais
adversas e de tratamentos fitossanitários, constituindo fontes de reinfestação para as
culturas (OEPP, 2010; Poyet et al., 2015).
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Estimativa do risco
Monitorização de adultos
Para a deteção de adultos utilizam-se armadilhas com isco já disponíveis a nível
comercial. Vários estudos têm sido desenvolvidos, tanto quanto à cor, forma e estrutura
do recipiente das armadilhas, tipo de isco utilizado, e onde e quando as armadilhas
devem ser colocadas, como em baixo se descreve.
As armadilhas mais usadas têm dispositivos de 250-750 ml (por exemplo, tipo
garrafa) com vários orifícios laterais (de diâmetro entre 5-10 mm) - a dimensão dos
orifícios (tapados ou não com rede) condiciona a taxa de evaporação/difusão do isco e a
seletividade da armadilha (tamanho dos indivíduos capturados). Quanto à cor do
recipiente, o vermelho aberto é a cor mais utilizada por se ter revelado muito atrativa e o
branco parece ser a cor menos atrativa (ver, por exemplo, Edwards et al., 2012; Basoalto
et al., 2013; Kirkpatrick et al., 2016). Basoalto et al. (2013) concluíram que as moscas
são muito atraídas para cores escuras, de vermelho a preto, e que a colocação de três
bandas (vermelha-preta-vermelha) apresentou vantagens em termos de seletividade para
D. suzukii. Mas Escudero-Colomar (2015) não encontrou diferenças significativas entre
o vermelho e o amarelo quanto às capturas. As discrepâncias nos resultados de diversos
trabalhos disponíveis na bibliografia quanto às cores mais atrativas, podem dever-se às
diferentes tonalidades usadas de cada cor e, ainda, ao tipo/cor/odor da cultura que
variam ao longo da época de produção (Lee et al., 2013; Kirkpatrick et al., 2016).
Os estudos sobre quais os melhores iscos têm-se intensificado (Landolt et al.,
2011, 2012; Kleiber, 2013; Cha et al., 2014; Iglesias et al., 2014, Escudero-Colomar,
2015, entre outros), visando que a atração destes se sobreponha à atração exercida pelos
frutos, tendo presente que há hospedeiros mais atrativos do que outros e que os odores
de fundo de uma estufa são diferentes dos presentes em culturas ao ar livre. Para além
dos iscos comerciais, está comprovado o elevado poder de atração do vinagre de sidra
(acidez 5%) e da combinação vinagre de sidra e vinho (se bem que outros tipos de
vinagre também tenham dado bons resultados); as proporções da mistura são muito
variáveis, consoante o tipo de vinagre e de vinho usado (Dreves et al., 2009; Landolt et
al., 2011; Cini et al., 2012). Grassi & Maistri (2013) adicionaram açúcar a essa mistura,
com bons resultados. O mesmo sucedeu misturando açúcar à levedura (Knight et al.,
2013). Deve adicionar-se uma gota de surfatante ao isco (por exemplo, detergente para a
loiça), ou colocar-se uma superfície coberta de cola (do tipo armadilha adesiva) dentro
da armadilha, com o objetivo de reter os indivíduos que lá entraram (Walsh et al.,
2011).
As armadilhas devem ser observadas, pelo menos, uma vez por semana e o isco
renovado também, semanalmente (Castrillo et al., 2013; Liburd & Iglesias, 2013).
As armadilhas devem ser colocadas no campo quando a temperatura ambiente esteja
consistentemente acima de 10 °C (Castrillo et al., 2013) e são mais eficientes se
colocadas em locais frescos e sombrios, quer penduradas quer sobre o solo (Walsh et
al., 2011). Devem ser colocadas na orla das parcelas de cultura, em sebes e plantas
hospedeiras próximas, para determinação do início do voo, e depois colocadas na
parcela, quando se inicia a formação dos frutos, no mínimo um mês antes da maturação
dos mesmos (Baker et al., 2010; Castrillo et al., 2013). O conhecimento da existência de
culturas hospedeiras ou de hospedeiros alternativos silvestres na vizinhança da parcela é
essencial, pelo risco de contaminação associado (acima já referido).
A eficiência de captura das armadilhas é afetada pela competição exercida pelos
frutos, na parcela e na vizinhança, principalmente se estiverem em fase de maturação.
Após a colheita, verifica-se um aumento significativo de indivíduos capturados nas
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

137

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

armadilhas e uma intensificação do ataque aos frutos não colhidos (Thistlewood et al.,
2012).
No sudoeste alentejano, em culturas de pequenos frutos, decorreu um estudo de
comparação de armadilhas (Bruno, 2014; Bruno et al., 2014), num período (primaveraverão) em que a incidência da praga foi baixa, o que deve ser tido em conta na leitura
dos resultados: (1) o dispositivo DROSO-TRAP® de cor vermelha revelou maior
eficiência na atração de D. suzukii, independentemente do isco usado; (2) não foi
comprovada a vantagem em se introduzir uma placa amarela nos dispositivos com iscos
líquidos; (3) a levedura, o líquido DROS’ATTRACT® e o vinagre, quando combinados
com o dispositivo DROSO-TRAP® de cor vermelha, mostraram ser os iscos mais
eficazes; (4) a utilização de levedura levanta duas dificuldades: o líquido-isco não é
transparente, o que dificulta a visualização das moscas capturadas, além de requerer
uma frequente substituição para manter a eficácia; (5) o isco de fruta mostrou-se ser o
menos eficaz e menos seletivo (captura um elevado número de outras drosófilas).
Monitorização de frutos atacados e de imaturos
A deteção de frutos infestados e observação de larvas e pupas no seu interior
faz-se por inspeção visual, de preferência com ajuda de lupa (ampliação 15-20x). Os
frutos atacados apresentam inicialmente pequenas pontuações e filamentos brancos que
marcam o local onde as fêmeas de D. suzukii inseriram os ovos. Num estado mais
avançado do ataque, que poderá ser ao fim de apenas 2 ou 3 dias, os frutos amolecem,
colapsam e são atacados por fungos. Posteriormente, observam-se pupas no seu interior
ou à superfície das zonas afetadas (Dreves & Rhodaback, 2011). Para quantificação das
larvas, há que extraí-las dos frutos: esmagam-se ligeiramente os frutos infestados,
submergem-se numa solução açucarada ou salgada (uma parte de açúcar ou de sal para
6 partes de água) e espera-se cerca de 10 minutos para que as larvas saiam e flutuem à
superfície da solução. As proporções de açúcar ou sal e água, assim como o tempo de
espera, variam consoante os autores. A quantificação deve-se realizar logo de seguida,
porque as larvas ao morrer afundam-se, misturam-se com os restos dos frutos no fundo,
e torna-se difícil distingui-las (Davis, 2008; Dreves & Rhodaback, 2011).
Meios de proteção
Proteção biológica
Drosophila suzukii é uma espécie invasora que até há pouco tempo não existia
na Europa. Como tal, não tem inimigos naturais especializados que tenham ao longo do
tempo evoluído conjuntamente. Esta questão da coevolução é mais premente no caso
dos parasitoides que tendem a ser mais especializados, enquanto os predadores são
normalmente mais generalistas, consumindo uma maior diversidade de presas. A falta
de inimigos naturais, ou a sua pouca eficácia, é, aliás, geralmente, apontada como um
fator para o sucesso das espécies invasoras.
Contudo, na Europa, há outras espécies de Drosophila Fallen, algumas
autóctones, outras introduzidas há mais tempo, pelo que têm os seus inimigos naturais,
já instalados. Há a esperança de que alguns deles sejam compatíveis ou se adaptem
rapidamente a esta nova espécie de Drosophila; as espécies de parasitóides em zonas
recentemente invadidas podem gradualmente adaptarem-se e estabelecer novas
associações em resposta aos novos invasores.
Em Itália, França, Espanha e EUA tem-se estado a avaliar o parasitismo natural
sobre D. suzukii (Tottin et al., 2014; Amiresmaeili et al., 2015; Arnó et al., 2015;
Gabarra et al., 2015b; Miller et al., 2015; Mazzetto et al., 2016). Até agora os
parasitoides mais promissores encontrados a parasitar esta espécie (taxas elevadas de
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parasitismo e maior eficácia nas diferentes populações de D. suzukii) foram: Trichopria
cf. drosophilae Perkins (Hymenoptera: Diapriidae) e Pachycrepoideus vindemmiae
(Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae), ambos ectoparasitoides pupais e com um
leque de hospedeiros relativamente grande (ver maior desenvolvimento em Figueiredo
& Godinho, 2016). Estas espécies não se encontram registadas para Portugal mas estão
referidas em Itália, no Sul de França e em Espanha, pelo que é possível que também
existam no nosso país. Em laboratório, foi testada a eficácia de três espécies de
parasitoides larvares de Drosophila spp., comuns na Europa: Leptopilina heterotoma
(Thomson), L. boulardi (Barbotin, Carton & Kelner-Pillault) (Hymenoptera:
Eucoilidae) e Asobara tabida (Hymenoptera: Braconidae) (Chabert et al., 2012;
Amiresmaeili et al., 2015; Arnó et al., 2015; Mazzetto et al., 2016). Os resultados não
foram promissores, porque mesmo com populações que conseguiam induzir
mortalidade no hospedeiro, verificou-se que não se desenvolviam, ou seja, não
emergiam novos adultos. São parasitoides mais especializados do que os pupais,
anteriormente mencionados, e crê-se que esteja envolvida uma forte resposta imunitária
por parte das larvas de D. suzukii ao ataque de duas destas espécies de parasitoides
(assunto desenvolvido em Kasoh & Schlenke, 2012).
Na Ásia, outras espécies de parasitoides têm sido apontadas como bem
sucedidas (in Renkema et al., 2015; Mazzetto et al., 2016), mas não se encontram na
Europa.
Para o aumento dos níveis populacionais dos parasitoides autóctones, em Trottin
et al. (2015) e Rossi Stacconi et al. (2015) é relembrado o conceito de “augmentorium”uma criação ao ar livre: caixa/ contentor colocada junto aos campos cultivados, onde se
pode depositar frutos infestados. As moscas emergidas são impedidas de sair por rede
de malha suficientemente apertada para tal mas que permite a saída dos parasitoides,
aumentando a sua população.
Relativamente a predadores, foi testada a eficácia predadora de várias espécies,
algumas disponíveis comercialmente. De um modo geral, todas mostraram alimentar-se
com maior ou menor intensidade sobre algum dos instares larvares e/ou pupas de D.
suzukii, nomeadamente Orius spp., Anthocoris nemoralis (F.), Cardiasthetus nazarenus
Reuter e C. fasciventris (Hemiptera: Antochoridae), Macrolophus pygmaeus (Rambur) e
Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae), Atheta coriaria Kraatz (Coleoptera:
Staphylinidae) e Labidura riparia Pallas (Dermaptera: Labiduridae) (Cuthbertson et al.,
2014; Gabarra et al., 2015b; Pérez-Guerrero et al., 2015; Renkema et al., 2015). Para
aprofundamento deste assunto pode-se consultar Figueiredo & Godinho (2016).
Algumas destas espécies estão referidas em Portugal. Os resultados até agora obtidos
não apontam nenhum destes predadores como sendo capaz por si só de controlar as
populações de D. suzukii no campo até porque são generalistas; cada espécie dá uma
contribuição pelo que a sua conservação deve ser encorajada.
Quanto a agentes entomopatogénicos, nomeadamente fungos e nemátodes, os
resultados da avaliação de eficácia têm sido inconsistentes, com bons e maus resultados,
provavelmente devido aos diferentes métodos utilizados nos ensaios, estirpes e
formulações (Arnó et al., 2013: Gargani et al., 2013; Cuthbertson et al., 2014; NaranjoLazaro et al., 2014; Yousef et al., 2015).
Proteção química
A proteção química por si só não se tem revelado solução para o combate a esta
praga, em especial em produção biológica.
Os estudos de eficácia de inseticidas visam a eliminação dos adultos antes da
ocorrência de postura em frutos suscetíveis com valor de mercado, uma vez que as
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larvas estão protegidas dentro dos frutos: espinosinas, neonicotinóides,
organofosforados e piretróides têm mostrado eficácia contra D. suzukii (ver por
exemplo, Beers et al., 2011; Bruck et al., 2011; Yee & Alston, 2012; Arnó et al., 2013;
van Timmeren & Isaacs, 2013; Cowles et al., 2015). Contudo, a presença de indivíduos
em volta das parcelas tratadas, em frutos da vegetação natural espontânea (bagas) e a
necessidade de tratamentos muito frequentes face ao ciclo evolutivo muito rápido desta
espécie são exemplos de fatores que reduzem a sua eficácia. O desenvolvimento de
resistência por uso exclusivo e frequente é outra questão premente (Bruck et al., 2011;
Zimmer et al., 2016) que decorre de um longo período global de maturação dos frutos
hospedeiros (diferentes tipos de frutos, com diferentes variedades de maturação
escalonada) e de um ciclo evolutivo rápido que conduz a várias gerações nesse período.
Há ainda os limites de resíduos que o mercado dos pequenos frutos impõe, questão
difícil de contornar com os tratamentos a serem realizados muito próximo da colheita.
Cowles et al. (2015) verificaram que a adição de açúcar aos inseticidas quer de ingestão
quer mesmo aos de contacto aumentava a mortalidade causada nestas moscas.
Os atrativos que têm estado a ser desenvolvidos para uma mais eficiente
monitorização da praga podem ainda ser utilizados numa estratégia de atração e morte,
em que os inseticidas são aplicados nos dispositivos (armadilhas) e/ou numa área
reduzida em volta dos mesmos, numa tentativa de reduzir as quantidades utilizadas,
áreas tratadas (Hampton et al., 2014) e o nível de resíduos nos frutos.
Atualmente, em Portugal, encontram-se autorizados produtos fitofarmacêuticos,
com base em piretróides (lambda-cialotrina) e neonicotinóides (acetamiprida) para o
controlo de D. suzukii, nas culturas de pequenos frutos (amora, framboesa, mirtilo),
morangueiro, ameixeira, cerejeira e ginjeira, pelo recurso à figura dos usos menores. Em
2015 e 2016 foram concedidas autorizações de emergência, pela DGAV, a pedido de
organizações de agricultores, por um período de 120 dias (Mendes & Cavaco, 2016),
para as substâncias ativas spinosade em cerejeira e spinetorame em morango, mirtilo e
framboesa ao ar livre (DGAV, 2016).
Com o intuito de se evitar os efeitos negativos dos inseticidas de síntese, tem-se
estudado o efeito de extratos vegetais ou de seus derivados, alguns com resultados
promissores (Gargani et al., 2013; Tovar-Hernandez, 2013).
Enxofre em pó aplicado sobre frutos de mirtilo, em laboratório, revelou um
efeito significativo de redução da postura, assim como toxicidade e efeito letal sobre
adultos (Pérez e Molina, 2016). Em laboratório, coberturas comestíveis à base de ceras
de carnaúba utilizadas na indústria alimentar deram resultados interessantes na redução
da postura e da sobrevivência das formas imaturas em pequenos frutos, se bem que os
autores tenham enfatizado a necessidade de se fazer uma boa cobertura dos frutos no
campo, o que pode apresentar dificuldades técnicas (Swoboda-Bhattarai & Burrack,
2014). Erland et al. (2015) obtiveram resultados muito promissores com diferentes óleos
essenciais e de alguns dos seus constituintes, em especial com o óleo de abacate e o de
Lavandula latifolia Vill. Mas já em González et al. (2015) este último óleo não se
revelou interessante ao contrário do caulino (redução substancial da postura), que,
contudo, Pérez e Molina (2016) tinham concluído não ser interessante. Estes resultados
discrepantes prendem-se com diferentes metodologias de ensaio, diferentes formulações
e concentrações dos produtos em estudo e, eventualmente, diferentes condições
climáticas.
Proteção cultural e biotécnica
Algumas medidas de higiene das culturas são apontadas como relevantes no
combate a esta praga: (1) eliminação frequente dos frutos caídos no solo e dos frutos
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infestados ou sobremaduros que permanecem nas plantas, os quais devem ser colocados
em sacos de plástico fortes e bem fechados; (2) remoção de hospedeiros alternativos
espontâneos, que produzindo frutos fora da época das culturas permitem uma
disponibilidade contínua de hospedeiros e permanência da praga nas zonas de cultura;
(3) poda da canópia das fruteiras, para facilitar o arejamento e entrada de luz, e, assim,
promover a existência de condições desfavoráveis à praga. Quanto à eliminação dos
frutos não comercializáveis, em Caprile et al. (2011) e OMAFRA (2016) recomenda-se
a solarização dos frutos sob plástico e enterrá-los em profundidade (medida não
consensual) e salienta-se que não se deve recorrer à compostagem, porque as larvas
podem conseguir sobreviver e desenvolver-se dando origem a adultos, constituindo
assim um foco de reinfestação.
Poyet et al. (2015) revelam a existência de plantas que atraem as fêmeas para a
postura, mas onde os ovos ou as larvas não conseguem terminar o seu desenvolvimento
e de onde, por isso, não emergem adultos. Estas plantas poderão ser utilizadas como
plantas-armadilha, quando plantadas junto às culturas, para diminuir a densidade
populacional da praga.
Medidas como utilização de variedades/cultivares que amadurecem no cedo,
para evitar o período de maior abundância da praga; colheita temporã e frequente (assim
que os frutos começam a amadurecer) dos frutos comercializáveis das culturas
suscetíveis; e aplicação de redes de exclusão, após a polinização e antes dos frutos
começarem a amadurecer, podem ajudar a proteger os frutos e a reduzir populações
(Caprile et al., 2011; Hampton et al., 2014; OMAFRA, 2016).
Alvarez & Oliva (2015) apresentaram resultados preliminares sobre o efeito de
quatro malhas anti-inseto e de um tipo de manta térmica quanto a impedirem o acesso
de D. suzukii às culturas, e fazem considerações importantes sobre as dimensões dos
poros destes têxteis e o efeito da velocidade da deslocação de ar na sua eficácia. Estes
produtos testados estão disponíveis no mercado para outros fins.
A captura em massa, com utilização de armadilhas com isco altamente atrativo e
com um desenho que impeça a saída das moscas a elas atraídas é outra medida a
implementar, com maior eficácia quando os níveis populacionais da praga não são ainda
elevados. Os estudos de Hampton et al. (2014) apontam para um aumento dos níveis de
infestação num raio de 5,5 m em torno das armadilhas, pelo que aconselham a
colocação das mesmas no perímetro da parcela de cultura em vez de no seu interior e a
aplicação de tratamentos químicos localizados à armadilha ou nesse perímetro da
armadilha. Em Anónimo (2012) faz-se referência à colocação de armadilhas no
perímetro da cultura cada dois metros.
Richoz et al. (2013) exploraram a estratégia atração-repulsão (“push & pull”),
utilizando plantas repelentes de Pelargonium sp. (gerânio) e de Ocimum
kilimandscharicum Guerke (basílico canforado), no interior das estufas com a cultura e
colocando uma boa densidade de armadilhas atrativas em torno das estufas e na
vegetação envolvente (cortinas de abrigo) de Sambucus nigra L. (sabugueiro) ou
Viburnum opulus L., que criam condições favoráveis de ensombramento, humidade e
temperatura. Alerta-se para o facto destas plantas envolventes com bagas que por um
lado oferecem bagas que servem de alimento às aves, desviando a sua atenção da
cultura, mas por outro poderão ser hospedeiras de D. suzukii e como tal repositórios da
praga. Renkema et al. (2016), face ao efeito repelente obtido com óleo de menta,
sugeriram que o mesmo seja testado no âmbito da estratégia atração-repulsão.
Tal como aconteceu com outras pragas exóticas e invasoras, é expectável que o
aumento do conhecimento sobre a bioecologia da espécie e a experiência crescente na
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gestão da praga, por parte dos produtores de pequenos frutos, permitam o
desenvolvimento de um programa de controlo eficiente, tanto ao nível da cultura como
também na pós-colheita.
De salientar ser constante nas conclusões de todos estes trabalhos a referência a
que os resultados promissores alcançados abrem portas à utilização destes produtos/
estratégias no âmbito de programas de proteção integrada, em articulação com outros
meios de proteção; nunca são apresentados como soluções por si só.
Referências
Alvarez, A.J. & Oliva, R.M. 2015. Primeros resultados sobre la eficácia de barreras
físicas frente a Drosophila suzukii. Phytoma España 269: 36-38.
Amiresmaeili, N. 2015. Spotted wing drosophila: notes on dynamics in Lombardy
(Italy) and susceptibility of some small fruits. Proc. XX Workshop on the
Developments in the Italian PhD research on Food Science, Technology and
Biotechnology, Perugia, Italy, 23-25 September.
Amiresmaeili, N., Jucker, C., Rocco, A., Girgenti, P., Colombo, M., Marchetti, E. &
Lupi, D. 2015. Trichopria drosophilae: a potentially successful control agent of
Drosophila suzukii. XVIII International Plant Protection Congress, Berlin, Germany
24–27 August.
Anónimo 2012. Controllo della Drosophila suzukii attraverso la técnica della cattura
massale. IASMA Notizie Piccolli Frutti i Ortaggi 11(22) nº9, 2pp.
http://www.fmach.it/content/download/18308/178289/version/3/file/9096_PICCOLI
_FRUTTI_E_ORTAGGI_9___Controllo_della_Drosophila_suzukii_attraverso_la_te
cnica_della_cattura_massale.pdf
Arnó, J., Riudavets, J. & Gabarra, R. 2013. Ensayos de laboratório para determinar a
eficácia de diversos produtos com actividad insecticida frente a la mosca Drosophila
suzukii. Phytoma España nº250:88–94.
Arnó, J., Rocha, A., Riudavets, J. & Gabarra, R. 2015. Avances en el control biológico
de Drosophila suzukii (Matsumura). IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada
- Libro de Resúmenes, Valencia, España 19–23 octubre, p. 87.
Baker, R., Baufled, P., Grassi, A., Guitián, J. M.C., Hauser, M., Hueppelsheuser, T.,
Knight, J., Reynaud, P., Sunley, R. & Petter, F. 2010. Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae)
spotted
wing
drosophila.
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/insects/
Drosophila_suzukii
factsheet_12-2010.pdf
Basoalto, E., Hilton, R. & Knight, A. 2013. Factors affecting the efficacy of a vinegar
trap for Drosophila suzukii (Diptera; Drosophilidae). Journal of Applied Entomology
137:561–570.
Beers, E., van Steenwyk, R.A., Shearer, P.W., Coates, W.W. & Grant, J.A. 2011.
Developing Drosophila suzukii management programs for sweet cherry in the
western United States. Pest Management Science 67(11):1386–1395.
Bolda, M., Goodhue, R. & Zalom, F. 2010. Spotted wing drosophila: potential
economic impact of a newly established pest. Agricultural Resource Economy
Update
13(3):5–8.
http://s.giannini.ucop.edu/uploads/giannini_public/81/fe/81feb5c9-f722-4018-85ec64519d1bbc95/v13n3_2.pdf

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

142

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

Bruck, D.J., Bruck, D.J., Bolda, M., Tanigoshi, L., Klick, J., Kleiber, J., DeFrancesco,
J., Gerdeman, B. & Spitler, H. 2011. Laboratory and field comparisons of
insecticides to reduce infestation of Drosophila suzukii in berry crops. Pest
Management Science 67:1375–1385.
Bruno, D.F.V. 2014. Comparação de dispositivos e iscos para monitorização de
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) em pequenos frutos. Diss.
Mestrado, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa.
Bruno, D., Godinho, M.C. & Figueiredo, E. 2014. Captura de Drosophila suzukii em
armadilhas alimentares. Caderno Pequenos Frutos, Agrotec, nº 6:27-28.
Burrack, H., Fernandez, G., Spivey, T. & Kraus, D. 2013. Variation in selection and
utilization of host crops in the field and laboratory by Drosophila suzukii Matsumara
(Diptera: Drosophilidae), an invasive frugivore. Pest Management Science
69(10):1173-1180.
Caprile, J.L., Flint, M.L., Bolda, M.P., Grant, J.A., van Steenwyk, R. & Haviland, D.R.,
2011. Spotted wing drosophila, integrated pest management for home gardeners and
landscape professionals. University of California Agriculture and Natural Resources
Publication nº74158. http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn74158.html
Castrillo, B., Fernandez, O., Gutiérrez, S., Mora, M., Redondo, A. & Miguel, B.S. 2013.
Drosophila suzukii. Gobierno de Cantabria - Dirección General de Desarrollo Rural,
Información Técnica de Sanidad Vegetal 1/2013.
Cha, D.H., Adams, T., Werle, C.T., Sampson, B.J., Adamczyk Jr, J.J., Rogg, H. &
Landolta, P.J. 2014. A four-component synthetic attractant for Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae) isolated from fermented bait headspace. Pest Management
Science 70:324–331.
Chabert, S., Allemand, R., Poyet, M., Eslin, P. & Gibert, P. 2012. Ability of European
parasitoids (Hymenoptera) to control a new invasive Asiatic pest, Drosophila
suzukii. Biological Control 63:40–47.
Cini, A., Ioriatti, C. & Anfora, G. 2012. A review of the invasion of Drosophila suzukii
in Europe and a draft research agenda for integrated pest management. Bulletin of
Insectology 65(1):149–160.
Cowles, R.S., Rodriguez-Saona, C., Holdcraft, R., Loeb G.M., Elsensohn, J.E. &
Hesler, S.P. 2015. Sucrose improves insecticide activity against Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae). Journal of Economic Entomology 108(2):640–653.
Cuthbertson, A.G.S., Balckburn, L.F. & Audsley, N. 2014. Efficacy of commercially
available invertebrate predators against Drosophila suzukii. Insects 5:952–960.
Dalton, D., Vaughn,W., Shearer, P., Walsh, D.,Caprile, J. & Rufus, I. 2011. Laboratory
survival of Drosophila suzukii under simulated winter conditions of the Pacific
Northwest and seasonal field trapping in five primary regions of small and stone fruit
production in the United States. Pest Management Science 67:1368–1374.
Davis, R.S. 2008. Spotted wing drosophila. Utah Pests Fact Datasheet, ENT-140-10.
Utah State University Extension & Utah Plant Pest Diagnostic Laboratory.
DGAV. 2016. Produtos fitofarmacêuticos - autorizações de emergência em vigor (à data
de
06/05/2016).
http://www.dgv.minagricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=
18296241&att_display=n&att_download=y
Dreves, A.J. & Rhodaback, G.A.L. 2011. Protecting garden fruits from spotted wing
drosophila, Drosophila suzukii . Oregon State University Extension service,
Corvallis.
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

143

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

Dreves, A.J., Walton, V. & Fisher, G. 2009. A new pest attacking healthy ripening fruit
in Oregon: spotted wing Drosophila - Drosophila suzukii (Matsumura). EM 8991
October 2009. Oregon State University Extension Service, Corvallis.
http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/13090/em8991.pdf?seq
uence=3
Edwards, D.L., Lee, J. & Bruck, D. 2012. Spotted wing drosophila monitoring: building
a better fly trap. Proc. 71st Annual Pacific Northwest Insect Management
Conference, Portland, USA, 9-10 January, p. 30-34.
Erland, L.A.E., Mark R. Rheault, M.R. & Soheil S. Mahmoud, S.S. 2014. Insecticidal
and oviposition deterrent effects of essential oils and their constituents against the
invasive pest Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae). Crop
Protection 78:20–26.
Escudero-Colomar, L.A. 2015. Estudios desarrollados sobre los métodos
biotecnológicos disponibles para el seguimento y control de Drosophila suzukii en
España. Phytoma España 269:36-38.
Figueiredo, E. & Godinho, M.C. 2016. Dispersão e impacto económico: origem,
distribuição geográfica, hospedeiros, estragos e importância económica. p. 9–16. In:
E. Figueiredo (coord.) Mosca da Asa Manchada - Drosophila suzukii. Cadernos
Técnicos nº4, Sustinia, Agricultura Sustentável Lda., Lisboa.
Figueiredo, E., Godinho, M.C. & Mateus, C. 2016. Estratégias de proteção: estimativa
do risco. p. 17–21. In: E. Figueiredo (coord.) Mosca da Asa Manchada - Drosophila
suzukii. Cadernos Técnicos nº4, Sustinia, Agricultura Sustentável Lda., Lisboa.
Gabarra, R., Arnó, J. & Riudavets, J. 2015a. Drosophila suzukii: biologia e ecologia.
Phytoma España 269:12-13.
Gabarra, R., Riudavets, J., Rodríguez, G.A., Pujade-Villar, J. & Arnó, J. 2015b.
Prospects for the biological control of Drosophila suzukii. BioControl 60: 331–339.
Gargani, E., Tarchi, F., Frosinini, R. & Simoni, S. 2013 Notes on Drosophila suzukii
Matsumura (Diptera Drosophilidae): field survey in Tuscany and laboratory
evaluation of organic products. Redia Giornale di Zoologia 96:85–90.
González-Núñez, M., Fernández, C.E., Pascual, S. & Sánchez-Ramos, I. 2015.
Evaluación de caolín, azadiractina y aceites esenciales de plantas como disuasorios
de la puesta de Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae). IX
Congreso Nacional de Entomología Aplicada - Libro de Resúmenes, Valencia,
España 19–23 octubre, p. 204.
Goodhue, R., Bolda, M., Farnsworth, D., Williams J. & Zalom. F. 2011. Spotted wing
drosophila infestation of California strawberries and raspberries: economic analysis
of potential revenue losses and control costs. Pest Management Science 67:1396–
1402.
Grassi, A. & Maistri, S. 2013. Drosophila suzukii su piccoli frutti e ciliegio. Terra
Trentina 58:47-53.
Guzmán, V., González-Núñez, M., Fernández, C.E., Pascual, S., Sánchez-Ramos, I.
2015. Estudios de laboratorio para el desarrollo de estrategias de manejo integrado de
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae). ). IX Congreso Nacional
de Entomología Aplicada - Libro de Resúmenes, Valencia, España, 19–23 octubre, p.
202.
Hamby, K.A., Kwok, R.S., Zalom, F.G. & Chiu, J.C. 2013. Integrating circadian
activity and gene expression profiles to predict chronotoxicity of Drosophila suzukii
response to insecticides. PLoS ONE 8(7):e68472.
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

144

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

Hampton, E. Koski, C., Barsoian, O., Faubert, H. Cowles, R.S. & Alm, S.R. 2014. Use
of early ripening cultivars to avoid infestation and mass trapping to manage
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Vaccinium corymbosum (Ericales:
Ericaceae). Journal of Economic Entomology 107(5): 1849–1857.
Haviland, D. R. & Rill, S. M. 2011. Status of Spotted Wing Drosophila as a pest in hot
inland valleys of California. Abstract Book 85th Annual Orchard Pest and Disease
Management Conference, Portland, USA, 12-14 January, p. 40.
Iglesias, L.E., Nyoike, T.W. & Liburd, O.E. 2014. Effect of trap design, bait type, and
age on captures of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in berry crops.
Journal of Economic Entomology 107:1508–1518.
Ioriatti, C., Walton, V., Dalton, D., Anfora, G., Grassi A., Maistri, S. & V. Mazzoni.
2015. Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) and its potential impact to wine
grapes during harvest in two cool climate wine grape production regions. Journal of
Economic Entomology 108:1148–1155.
Kacsoh, B.Z. & Schlenke, T.A. 2012. High hemocyte load is associated with increased
resistance against parasitoids in Drosophila suzukii, a relative of D. melanogaster.
PLoS One 7(4):e34721.
Kanzawa, T. 1939. [Studies on Drosophila suzukii Mats.]. Yamanashi Agricultural
Experiment Station, Kofu. (Abstract in: Review of Applied Entomology 29:622).
Kimura, M. T. 2004. Cold and heat tolerance of drosophilid flies with reference to their
latitudinal distributions. Oecologia 140:442–449.
Kinjo, H., Kunimi, Y., Ban, T. & Nakai, M. 2013. Oviposition efficacy of Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae) on different cultivars of blueberry. Journal of
Economic Entomology 106(4):1767–1771.
Kirkpatrick, D.M., McGhee, P.S., Hermann, S.L., Gut, L.J. & Miller, J.R. 2016.
Alightment of spotted wing drosophila (Diptera: Drosophilidae) on odorless disks
varying in color. Environmental Entomology 45:185–191.
Kleiber. J.R. 2013. Comparison of Baits for Monitoring the Spotted Wing Drosophila,
Drosophila suzukii. MSc. thesis, Oregon State University, Corvallis.
Knight, A., Yee, W., Hilton, R. 2013. Developing a new bait for spotted-wing
Drosophila in organic cherry production. Acta Horticulturae (ISHS) 1001:147–152
Landolt, P.J., Adams, T. & Rogg, H. 2011. Trapping spotted wing drosophila,
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae), with combinations of
vinegar and wine, and acetic acid and ethanol. Journal of Applied Entomology
136:148–154.
Landolt, P.J., Adams, T., Davis, T. Thomas, S. & Rogg, H. 2012. Spotted wing
drosophila, Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae), trapped with combinations
of wines and vinegars. Florida Entomologist 95:326–332.
Lee, J., Bruck, D. J., Curry, H., Edwards, D., Haviland, D. R., Steenwykd, R.A. &
Brian, M.Y. 2011. The susceptibility of small fruits and cherries to the spotted-wing
drosophila, Drosophila suzukii. Pest Management Science 67:1358–1367.
Lee, J.C., Shearer, P.W., Barrantes, L.D., Beers, E. H., Burrack, H. J., Dalton, D.T.,
Dreves, A.J., Gut, L.J., Hamby, K.A., Haviland, D.R., Isaacs, R., Nielsen, A.L.,
Richardson, T., Rodriguez-Saona, C.R., Stanley, C.A., Walsh, D.B., Walton, V.M.,
Yee, W.L., Zalom, F.G. & Bruck, D.J. 2013. Trap designs for monitoring Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae). Environmental Entomology 42:1348–1355.
Liburd, O.E. & Iglesias L.E. 2013. Spotted Wing Drosophila: Pest Management
Recommendations for Southeastern Blueberries. IFAS Extension, Univ. Florida, ,
ENY-869.
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

145

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

Mateus, C., Teixeira, R. & Figueiredo, E. 2016. Características da espécie: bioecologia,
morfologia e identificação. p. 4–8. In: E. Figueiredo (coord.) Mosca da Asa
Manchada - Drosophila suzukii. Cadernos Técnicos nº4, Sustinia, Agricultura
Sustentável Lda., Lisboa.
Mazzetto, F., Marchetti, E., Amiresmaeili, N., Sacco, D., Francati, S., Jucker, C., Dindo,
M.L., Lupi, D. & Tavella, L. 2016. Drosophila parasitoids in northern Italy and their
potential to attack the exotic pest Drosophila suzukii. Journal of Pest Science
89:837–850.
Mendes, F. & Cavaco, M. 2016. Estratégias de proteção: meios de proteção. p. 22–25.
In: E. Figueiredo (coord.) Mosca da Asa Manchada - Drosophila suzukii. Cadernos
Técnicos nº4, Sustinia, Agricultura Sustentável Lda., Lisboa.
Miller, B., Anfora, G., Buffingto, M., Daane, K.M., Dalton, D.T., Hoelmer, K.M.,
Rossi-Stacconi, M.V., Grassi, A., Ioriatti, C., Loni, A., Miller, J.C., Ouantar, M.,
Wang, X., G. Wiman, N.G. & Walton, V.M. 2015. Seasonal occurrence of resident
parasitoids associated with Drosophila suzukii in two small fruit production regions
of Italy and the USA. Bulletin of Insectology 68(2):255–263.
Mitsui, H., Beppu, K. & Kimura, M.T. 2010. Seasonal life cycles and resource uses of
flower- and fruit-feeding drosophilid flies (Diptera: Drosophilidae) in central Japan.
Entomological Science 13:60–67.
Mitsui, H., Takahashi, K.H. & Kimura, M.T. 2006. Spatial distributions and clutch sizes
of Drosophila species ovipositing on cherry fruits of different stages. Population
Ecology 48:233–237.
Molina, J.M.R., Pérez, S.G. & Vargas-Osuna, E. 2015. Susceptibilidad potencial de
variedades de arándano a Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera:
Drosophilidae). ). IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada - Libro de
Resúmenes, Valencia, España, 19–23 octubre, p. 210.
Naranjo-Lazaro, J.M., Mellin-Rosas, M.A., Gonzalez-Padilla, V.D.; Sánchez-González,
J.A., Moreno-Carrillo, G. & Arredondo-Bernal, H.C. 2014. Susceptibility of
Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) to entomophatogenic fungi.
Southwestern Entomologist 39:201–203.
OEPP. 2010. Pest Risk Analysis for: Drosophila suzukii. 11-17189.
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_insects/117189_ PRA_record_Drosophila_suzukii_final%20.pdf
OEPP. 2013. PM 7/115 (1) Drosophila suzukii. OEPP/EPPO Bulletin 43(3):417–424.
OMAFRA - Ontario Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs. 2014.
Management guidelines for spotted wing drosophila in Ontario. http://www.
omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/swd-management.htm.
Pérez-Guerrero, S. & Molina, J. M. 2016. Laboratory approach to the use of sulphur and
kaolin as preventive control against Drosophila suzukii. Spanish Journal of
Agricultural Research 14(2):e10SC01.
Pérez-Guerrero, S., Molina J.M. & Vargas-Osuna, E. 2015. Potencial depredador de
hemípteros comerciales sobre huevos de Drosophila suzukii (Matsumura). IX
Congreso Nacional de Entomología Aplicada - Libro de Resúmenes, Valencia,
España 19–23 octubre, p. 200.
Poyet, M, Eslin, P., Heraude, M., Le Roux, V., Prevost, G., Gibert, P. & Chabreri, O.
2014. Invasive host for invasive pest: when the Asiatic cherry fly (Drosophila
suzukii) meets the American black cherry (Prunus serotina) in Europe. Agricultural
and Forest Entomology 16:251–259.
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

146

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

Poyet, M., Le Roux, V., Gibert, P., Meirland, A., Prévost, G. & Eslin, P. 2015. The
wide potential trophic niche of the asiatic fruit fly Drosophila suzukii : the key of its
invasion success in temperate Europe? PLoS ONE 10(11):e0142785.
Renkema, J.M., Zachariah, T., Gariepy, T. & Hallett, R.H. 2015. Dalotia coriaria as a
predator of Drosophila suzukii: functional responses, reduced fruit infestation and
molecular diagnostics. Biological Control 89:1–10.
Richoz, P., Baroffio, C. & Fischer. S. 2013. Stratégie “push and pull” contre la
Drosophila suzukii. Congrès de la Société Suisse de Phytiatrie, Société Suisse de
Phytiatrie,
Nyon,
Suisse
26
septiembre,
1-1.
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/
index.html?lang=en&aid=32579&pid=32576
Riudavets, J. & Gabarra, R. 2015. Incidência de la plaga invasiva Drosophila suzukii en
la vid y sus posibles efectos en la calidad del vino. Phytoma España 274:42–44.
Riudavets, J., Valera. H., Arno, J. & Gabarra, R. 2015.Incidencia y susceptibilidad de
diferentes variedades de uvas para vinificacion a Drosophila suzukii. Phytoma
España 269:74–75.
Rossi-Stacconi, M.V., Buffington, M., Daane, K.M., Dalton, D.T., Grassi, A., Kaçar,
G., Miller, B., Miller, J.C., Baser, N., Ioriatti, C., Walton, V.M., Wiman, N.G.,
Wang, X. & Anfora. G. 2015. Host stage preference, efficacy and fecundity of
parasitoids attacking Drosophila suzukii in newly invaded areas. Biological Control
84:28–35.
Solà, M., Amó, J., Gabarra R. & Riudavets, J. 2013. Dinamica poblacional de
Drosophila suzukii Mats. durante el período hibernaly suscetibilidad de los fresones
según la variedade y la maduración. Phytoma España 254:16.
Sorribas, R.R. & Lekinberri, A.G. 2013. Mecanismos de control para Drosophila
suzukii , dentro de la GIP. III Jornadas Internacionales sobre Feromonas, Atrayentes,
Trampas y Control Biologico. Murcia, España, 19-20 noviembre.
http://www.feromonasmurcia.es/
Ponencias2013/21_texto_ponencia_Ricard_Sorribas.pdf
Swoboda-Bhattarai, K.A. & Burrack, H.J. 2014. Influence of edible fruit coatings on
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) oviposition and
development. International Journal of Pest Management 60: 279–286.
Teixeira, R. & Rego, C. 2011. Drosófila da asa manchada. Instituto Nacional de
Recursos
Biológicos,
Boletim
Técnico
UIPP-BT/11,
2pp.
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/ drosophila suzukii_mosca_do_vinagre.pdf.
Thistlewood, H., Shearer, P.W., Steenwyk, B., Walton, V. & Acheampong, S. 2012.
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae), a new pest of stone fruits
in western North America. IOBCwprs Bulletin 74:133–137.
Tochen, S., Dalton, D.T., Wiman, N., Hamm, C., Shearer, P.W. & Walton, V.M. 2014.
Temperature-related development and population parameters for Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae) on cherry and blueberry. Environmental Entomology
43:501–510.
Tovar-Hernandez, H. 2013. Efectividadd biológica de insecticidas botánicos para el
control de la mosca del vinagre de las alas manchadas Drosophila suzukii Matsumura
en el cultivo de zarzamora. Cultura Orgánica, nºsetiembre-octubre:22–24.
Trottin, Y., Paulhiac, E., Zicot, A., Baffert, V., Leyre, J.M., Weydert, C., Poyet, M., Ris,
N. & Gibert, P. 2015. Experimental studies on Drosophila suzukii in protected
strawberry crops: biology of the pest and effectiveness of a parasitoid of pupa in field
conditions. IOBCwprs Bulletin 103: 219–224.
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

147

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

van Timmeren, S & Isaacs, R. 2013. Control of spotted wing drosophila, Drosophila
suzukii, by specific insecticides and by conventional and organic crop protection
programs. Crop Protection 54:126–133.
Walsh, D.B., Bolda, M.P., Goodhue, R.E., Dreves, A.J., Lee, J.C., Bruck, D.J., Walton,
V.M., O’Neal, S.D. & Zalom, F.G. 2011. Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae): Invasive pest of ripening soft fruit expanding its geographic range
and damage potential. Journal of Integrated Pest Management 1:1–7.
Yee, W.L. & Alston, D.G. 2012. 2012. Behavioral responses, rate of mortality, and
oviposition of western cherry fruit fly exposed to malathion, zeta cypermethrin, and
spinetoram. Journal of Pest Science 85: 141–151.
Yousef, M., Fernández-Bravo, M., Quesada-Moraga, E. & Garrido-Jurado, I. 2015.
Aplicación del aislado EAMa 01/58-Su de Metarhizium brunneum Petch.
(Ascomycota: Hypocreales) y su extracto bruto para el control de la “mosca del
vinagre de alas manchadas” Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae).
IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada - Libro de Resúmenes, Valencia,
España 19–23 octubre, p. 88.
Zimmer, C.T., Garrood, W.T., Puinean, A.M., Eckel-Zimmer, M., Williamson, M.S.,
Davies, T.G.E. & Bass, C. 2016. A CRISPR/Cas9 mediated point mutation in the
alpha 6 subunit of the nicotinic acetylcholine receptor confers resistance to spinosad
in Drosophila melanogaster. Insect Biochemistry and Molecular Biology 73: 62– 69.

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

148

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

‘Candidatus Phytoplasma Rubi’: uma ameaça para a produção de
Rubus em Portugal
Esmeraldina Sousa, Céu Mimoso, Célia Mateus & Pedro B. Oliveira
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária., UEIS-SAFSV, Av. da
República, Quinta do Marquês, 2784-505 Oeiras, esmeraldina.sousa@iniav.pt,

Resumo
A confirmação por PCR (Polymerase chain reaction) de que o fitoplasma ‘Ca
phytoplasma rubi’ era o responsável pelos sintomas severos observados em Rubus spp.
cultivadas e em espécies espontâneas (sebes de silvas) na região de Odemira (Franová,
2016), demonstrou a urgência em se definir uma Estratégia Integrada e Sustentável de
controlo da doença, visto a produção de Rubus estar em expansão no país. Esta
estratégia passa pelo conhecimento do modo de dispersão da doença (vetores) e da
definição de meios de controlo eficazes para o qual são necessários estudos de
epidemiologia. São apresentados trabalhos de pesquisa em curso no INIAV e aspetos da
doença e do seu vetor como forma de alerta e aumento dos conhecimentos gerais por
parte dos produtores de amoras de silva.
Palavras-chave: cultura de amora, fitoplasmas, vetores, controle.
Abstract
The confirmation by PCR (Polymerase chain reaction) that the phytoplasma ‘Ca
phytoplasma rubi’ was responsible for the severe symptoms seen in Rubus spp.
cultivated and wild species in Odemira region (Franová, 2016), demonstrated the urgent
need to define an Integrated and Sustainable Strategy for controlling the disease, since
the production of Rubus is expanding in the country. This strategy needs the knowledge
of how the disease is spread (vectors) and the definition of effective control means; for
this we need epidemiological studies. Ongoing research in INIAV will be presented at
this conference as well as some aspects of the disease and its vector as a way to alert
and increase the general knowledge of blackberries producers.
Keywords: Blackberry crop, phytoplasm, vectors, control.
A doença
Rubus stunt disease (RSD) afeta severamente as diferentes espécies de Rubus
(framboesa, amora, loganberry, etc); é causada por um fitoplasma designado como
‘Candidatus phytoplasm rubi’ que tem como principais vetores os cicadelídeos da
espécie Macropsis (Auchenorrhyncha). O inseto indicado na bibliografia como o vetor
mais efetivo é Macropsis fuscula Zett (de Fluiter & van der Meer, 1953) presente em
Portugal, embora ainda não identificado no sudoeste Alentejano, onde decorrem os
trabalhos de pesquisa visando a identificação dos prováveis vetores responsáveis pela
transmissão e dispersão da doença na região de Odemira (Mateus et al., 2015).
A identificação das espécies vetoras e a confirmação da sua capacidade de
transmitir o fitoplasma entre plantas cultivadas de Rubus e/ou entre plantas espontâneas
é um dos aspetos epidemiológicos a esclarecer para um controlo eficaz da dispersão da
doença na região e/ou entre regiões vizinhas.
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Agente causal: fitoplasma e modo de transmissão
Fitoplasmas são organismos unicelulares, procariotas da classe Mollicutes que
perderam a parede celular por mutação (erro genético), o que conduziu a uma redução
do tamanho do genoma (530 a 1350 kilobases) e à perda de genes como o gene da
formação da parede celular; uma membrana lipídica que delimita o conteúdo celular
(Weisberg et al.,1989). Vivem à custa do hospedeiro (planta e/ou inseto) e são parasitas
obrigatórios de órgãos e tecidos de eucariotas (Weintraub & Beanland, 2006).
Localizam-se e sobrevivem em meios isotónicos (hemolinfa dos insetos e floema das
plantas vasculares) (fig. 1), reproduzindo-se alternadamente nas células do floema das
plantas e nas células do inseto vetor. São responsáveis por centenas de doenças em
diversas culturas em todo o mundo.
Hospedeiros
A amora de silva é um membro da família Rosaceae, classificada no género
Rubus, que contém centenas de espécies. As espécies conhecidas como hospedeiras da
doença Rubus stunt disease ou dos seus vetores, não está restrito à família Rosaceae
(wild Rubus; Rosa canina), mas também a outros hospedeiros herbáceos (infestantes)
como Malva sylvestris (Malvaceae).Qualquer espécie de Rubus propagada
vegetativamente (i.e., excluindo sementes) pode ser hospedeira de RSD.
Os fitoplasmas têm um genoma com capacidade codificante limitada, tendo-se
tornado parasitas obrigatórios. Possuindo poucas vias biossintéticas os sintomas visíveis
de infeção são tipicamente os mesmos em todas as espécies e cultivares de Rubus.
Nas plantas de Rubus os sintomas mais vulgares incluem a proliferação dos
gomos axilares, sintoma designado como «vassoura de bruxa» (Fig. 2a), com uma
profusão anormal dos laterais (emanjericado) (Fig. 2b), numerosos lançamentos,
pequenos e finos na base dos lançamentos, ananicamento das plantas e malformação dos
frutos com diminuição do seu valor comercial. Como não permite a normal renovação
dos lançamentos, em casos mais severos pode levar à morte da planta (Fig. 2c), que será
mais rápida caso as mesmas se encontrem afetadas por outras doenças.
Os sintomas podem ser mais ou menos evidentes dependendo de vários fatores e,
em particular, da maior ou menor tolerância das variedades e da apetência dos vetores.
As fases de propagação da doença através dos cicadelídeos vetor são as seguintes
(Torrubiano, 1998) (fig. 3):
1. fase de aquisição, na qual o inseto adquire o agente patogénico enquanto se
alimenta numa planta infetada;
2. fase de multiplicação, em que o fitoplasma atravessa a parede do intestino médio
do inseto e se multiplica até alcançar as glândulas salivares (período de
incubação);
3. fase de inoculação, durante a qual o inseto infecta outras plantas; a planta uma
vez infetada permanece infetada durante o resto da sua vida.
Os cicadelídeos que são vetores do fitoplasma em Rubus spp., veiculam a
doença planta a planta, durante a alimentação. A longas distâncias o fitoplasma é
propagado através de materiais de multiplicação infetados (CFIA, 2012).
Importância económica
A produção de Rubus, em particular da amora, está em expansão; nos EUA e em
alguns países da Europa ocupava, em 2011, o quarto lugar no consumo de pequenos
frutos frescos, a seguir ao morango, mirtilos e framboesa (Strik et al., 2012).
Tradicionalmente a amora de silva tem sido considerada a espécie de fruteira menos
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afetada por doenças e pragas. No entanto, com o aumento do número de explorações
cultivadas com esta espécie e a consequente intensificação das práticas culturais, o
número de pragas e doenças tem vindo a aumentar (Clark & Finn, 2011).
As espécies de Rubus são propagadas vegetativamente, ficando sujeitas a
doenças provocadas por fungos, vírus e fitoplasmas durante o seu desenvolvimento,
propagação e frutificação.
De acordo com van der Meer (1987), a RSD pode ter grande impacte económico
com graves perdas de colheitas em locais onde a doença se torne epidémica. O primeiro
relato sobre a ocorrência de Rubus stunt disease em Portugal foi publicado em 1999, por
Parente que refere a sua existência em Rubus spp. silvestres, na região norte do país
(deteção por microscopia eletrónica). Desde o ano 2000 que tem sido referido a
presença de sintomas de Rubus stunt disease em diversas cultivares de amora no
sudoeste alentejano. A situação mais grave ocorreu em 2004, numa plantação em túnel
da cultivar Brazos provocando a destruição completa de um hectare de cultura de amora
e o posterior abandono por parte do agricultor da produção desta espécie.
Acresce a preocupação de a doença poder dispersar-se para a cultura da
framboesa, mais importante na região.
Proteção das culturas contra a RSD
Controlo
Como se referiu, Rubus stunt disease é uma doença que pode afetar severamente
as espécies de Rubus. Não é conhecido germoplasma de Rubus spp. imune à doença, daí
que se torne indispensável encontrar uma estratégia integrada de gestão da cultura que
envolva as várias componentes do sistema (cultura, patogéneo, vetor, infestantes,
condições climáticas) (fig. 4) que possa controlar a incidência da doença e conter ou,
pelo menos, minorar a sua dispersão.
Para além do uso de material de propagação são nas novas plantações, a gestão
fitossanitária das doenças provocadas por fitoplasmas tem de ser enquadrada nas
práticas culturais correntes, sempre que a cultura esteja afetada. Devido ao fato de não
haver tratamentos curativos contra fitoplasmas, os meios de proteção disponíveis são, na
sua maioria, de origem preventiva, culturais e de combate ao vetor:
- usar plantas sãs na instalação das culturas (certificadas);
- efetuar tratamento das estacas de Rubus spp. com água quente (“hot-water
treatment”);
- eliminar os focos de infeção (inspeção visual dos sintomas e arranque das
plantas doentes);
- gerir a envolvente da cultura (e.g. hospedeiros secundários, infestantes…);
- diminuir as populações de insetos vetores, por tratamento com inseticidas
químicos ou biotécnicos ou através de outros meios de proteção.
Para que estas medidas sejam realmente eficazes alguns fatores têm de ser
conhecidos:
- sensibilidade varietal/cultivar ao patogéneo;
- hospedeiros secundários (focos secundários);
- insetos vetores e a sua capacidade de transmissão.
O desconhecimento da existência de diferentes subgrupos do Ca. Phytoplasma rubi
numa determinada região, pode levar, por um lado, a erros de diagnóstico e, por outro, a
subestimar outros vetores que não os referidos na bibliografia. A gravidade dos
sintomas depende também do grau de virulência da ‘estirpe’ do fitoplasma causador da
doença. A dispersão depende grandemente da eficácia de transmissão do inseto vetor.
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Ponto da situação no sudoeste alentejano
Na Herdade Experimental do INIAV, I.P., localizada na região de Odemira,
foram observadas em algumas cultivares diferentes níveis de tolerância à doença,
ocorrendo mesmo severos sintomas e morte rápida em algumas cultivares.
Recentemente, o fitoplasma Ca. Phytoplasma rubi tem sido detetado no hospedeiro
secundário Rubus spp. silvestres (sebes junto aos caminhos) do sistema agrário da
Herdade e, também, em plantas da coleção de espécies existente na Herdade. Foram
particularmente atacadas as espécies Rubus hochstetterorum e Rubus henriquesii. A
espécie Rubus ulmifolius, ecótipo de ‘Barrancos’, apresentou uma maior tolerância à
doença com um período de latência maior e menor intensidade de sintomas, indicando
que o grau de suscetibilidade estará relacionado com um fator genético, pois todas as
espécies se encontram plantadas nas mesmas condições e próximas, em filas paralelas
sob abrigo em rede aberta.
Em 2015 foram realizados estudos de identificação e caracterização molecular
do agente causal de RSP em material sintomático de plantas de Rubus, em que se
confirmou ser o Ca. Phytoplasma rubi, fitoplasma do grupo 16srV (Lee et al., 1998) o
responsável pela doença. Demonstrou-se ainda que este fitoplasma apresentava um
perfil electroforético diferente dos já existentes, pelo que foi proposto um novo
subgrupo I, 16 srV-I para este tipo de fitoplasma (Franová et al., 2016).
Os ensaios em curso no INIAV irão contribuir para a definição de uma estratégia
integrada de proteção contra a doença. Após identificação específica no laboratório dos
insetos potenciais vetores, além de Macropsis spp., está, neste momento em curso, a ser
realizada a confirmação da infecciosidade destes vetores por nested-PCR/sequenciação
ou realtime-PCR. Subsequentemente, serão efetuados ensaios de transmissão, em
laboratório, para confirmar se estes são capazes de inocular o patogéneo em meio
artificial e na fase seguinte, estão previstos ensaios de transmissão em plantas. Nas
análises laboratoriais efetuadas em insetos da família Cicadelidae não foram, até ao
momento, encontradas espécies infetadas (ensaios a decorrer).
Uma lista das espécies vegetais invasoras que pode ser repositório dos agentes
patogénicos e/ou os seus insetos vetores ou a presença no interior ou na zona envolvente
das plantações de Rubus spp., de plantas consideradas como hospedeiros alternativos,
passiveis de funcionarem como focos de infeção ou reintrodução da doença, é, como se
referiu atrás, indispensável nos estudos ligados à epidemiologia da doença, ou seja, no
esclarecimento do papel que as mesmas desempenham na difusão para outras regiões ou
espécies ou na permanência sistemática da doença em determinada região.
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Figura 1. Representação esquemática da aquisição do fitoplasma pelo inseto vetor
quando se alimenta nas células das plantas infetadas
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Figura 2: Sintomas do fitoplasma Ca. phytoplasma rubi em amora de silva ((A)
‘vassoura de bruxa’, (B) emanjericado e (C) quase morte da planta).
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Figura 4. Fatores a ter em conta numa estratégia de proteção integrada das culturas de
Rubus spp. afetadas por fitoplasmas.
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Resumo
O interesse no cultivo de mirtilo em Portugal tem aumentado exponencialmente
nos últimos anos, mas a informação sobre ocorrência de doenças é quase inexistente.
Tratando-se de uma cultura cuja expansão é recente no nosso país, o conhecimento das
doenças que ocorrem com maior frequência nas nossas condições edafo-climáticas é de
extrema importância.
Desde 2012 o número de amostras provenientes de pomares de mirtilo recebidas
nos laboratórios do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e
na Divisão de Apoio ao Sector Agroalimentar (DASA), da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, tem tido um incremento significativo, acompanhando o
aumento da área de plantações.
A doença detetada com maior frequência é a podridão radicular causada por
Phytophthora cinnamomi Rands. No entanto, outros sintomas frequentes, como cancros
e seca de ramos, têm sido detetados nas amostras analisadas em associação com a
presença de fungos dos géneros Phomopsis, Pestalotiopsis, Truncatella e da família
Botryosphaeriaceae. Pontualmente também se verificou a presença de podridão agárica
das raízes causada por Armillaria e a presença de manchas foliares de ferrugem
causadas por Naohidemyces vaccinii, entre outros.
Neste trabalho divulgam-se os fungos identificados com maior frequência e fazse uma breve descrição dos sintomas causados. Este conhecimento é da maior
importância uma vez que só assim será possível preconizar medidas de prevenção e
controlo destas doenças.
Palavras-chave: Podridão radicular, Phytophthora cinnamomi, Phomopsis spp.,
Botryosphaeriaceae, Naohidemyces vaccinii.
Abstract
Diseases caused by fungi detected on blueberry in Portugal?
Interest in blueberry cultivation in Portugal has increased exponentially in recent
years, but the information on the occurrence of disease is almost nonexistent. As a crop
whose expansion is recent in our country, knowledge of the diseases that occur more
frequently in our soil and climatic conditions is of utmost importance.
Since 2012 the number of samples from blueberry orchards received in the laboratories
of the Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) and of the
Divisão de Apoio ao Sector Agroalimentar (DASA) - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte has had a significant increase, following the increase in plantation area.
The most frequent diseases detected were root rot caused by Phytophthora
cinnamomi Rands. However, other symptoms frequently detected were cancers and
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dried branches associated with fungi of the genera Phomopsis, Pestalotiopsis,
Truncatella and Botryosphaeriaceae family, root rot caused by Armillaria sp. and leaf
rust caused by Naohidemyces vaccinii, among others.
In this work the fungi detected most frequently are identified and a brief
description of the symptoms caused is provided. This knowledge is of utmost
importance to recommend measures to prevent and control these diseases.
Keywords: Root rot, Phytophthora cinnamomi, Phomopsis spp., Botryosphaeriaceae,
Naohidemyces vaccinii.
Introdução
A cultura do mirtilo em Portugal é uma cultura recente. As primeiras plantações
experimentais datam da década de oitenta do século XX, no entanto, só a partir de
meados dos anos noventa, a cultura se estabeleceu comercialmente na zona de Sever do
Vouga, ocupando atualmente uma área de cerca de 20 ha (Fonseca & Oliveira, 2000).
Nos últimos cinco anos a cultura despertou interesse um pouco por todo o país, mas
especialmente na região de Entre Douro e Minho, tendo-se observado um crescimento
exponencial da área ocupada por esta produção (quadro 1).
Tratando-se de uma cultura recente, não existia no nosso país um conhecimento
alargado sobre as pragas e doenças que afetam esta cultura. Importa assim fazer o
acompanhamento fitossanitário dos pomares com o objetivo de assinalar precocemente
as principais doenças e pragas presentes nas nossas condições edafo-climáticas, bem
como a sua incidência e severidade. Um bom diagnóstico, efetuado através da correta
identificação de organismos causadores de doenças e pragas é fundamental para a
recomendação dos meios de luta adequados.
Neste trabalho apresentam-se os resultados relativos às doenças identificadas em
amostras analisadas nos laboratórios do INIAV e da Divisão de Apoio ao Sector
Agroalimentar (DASA) da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, entre
2013 e Julho de 2016. Indica-se a frequência com que têm sido detetadas as principais
doenças e abordam-se de uma forma sucinta as medidas de prevenção para evitar ou
minimizar os efeitos por elas provocados.
Material e métodos
Durante dois anos consecutivos, 2012 e 2013, foram prospetadas quatro parcelas
dos campos experimentais de mirtilo do INIAV na Herdade da Fataca, Odemira, para
observação de sinais e sintomas de doença. A pesquisa foi realizada três vezes por ano,
no período entre a floração e a colheita. Durante o ano de 2014 foi efetuada a
monitorização de um pomar em Santo Tirso, através de nove visitas regulares, no
período entre fevereiro a maio. Para os anos de 2015 e 2016 foram considerados os
dados relativos apenas às amostras entregues diretamente por produtores nos
laboratórios do INIAV e DRAPNorte (Divisão de Apoio ao Sector Agroalimentar) para
diagnóstico fitossanitário. Para 2016 apenas foram consideradas as amostras recebidas
até ao mês de julho.
Na quase totalidade as amostras eram constituídas por plantas inteiras incluindo
solo aderente às raízes. As plantas foram observadas e os sintomas registados e, sempre
que possível, fotografados. Para isolamento dos fungos presentes, pequenos fragmentos
(3x3 mm aprox.) retirados nas margens das lesões foram desinfetados superficialmente
por imersão numa solução a 3% de hipoclorito de sódio durante dois minutos e lavados
com água destilada estéril. O excesso de água foi eliminado com papel de filtro
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esterilizado e os fragmentos foram colocados em placas de Petri com meio PDA
contendo 100 ppm de estreptomicina. As placas foram incubadas à temperatura de 24°C
com um fotoperíodo de 12 horas de luz NUV e observadas pelo menos uma vez por
semana durante um período de seis semanas. Quando as plantas apresentavam sintomas
suspeitos de podridão radicular, utilizou-se para o plaqueamento de fragmentos de
raizes finas, o meio de cultura PARP5H (Jeffers & Martin, 1986), semi-selectivo para
isolamento do género Phytophthora com incubação a 22°C às escuras.
A deteção de oomicetas no solo aderente às raízes foi feita pelo método das
armadilhas vegetais. Foram utilizadas pétalas de craveiro imaturas e fragmentos de
folhas imaturas de sobreiro e abacate como armadilhas que se colocaram na superfície
da solução de solo. As armadilhas foram observadas diariamente durante uma semana
para verificar a presença de estruturas típicas de oomicetas. Quando tal se verificou,
procedeu-se ao isolamento dos organismos em meio semi-seletivo como descrito acima.
Sempre que necessário efetuaram-se subculturas para obtenção de culturas puras e
posterior identificação. Os organismos patogénicos foram identificados com base nas
suas características morfológicas e culturais.
Resultados e discussão
Apesar de presente no país há algumas décadas, foi nos últimos anos que a
cultura do mirtilo teve uma expansão exponencial como se pode observar pela evolução
da área plantada (quadro 1). O crescente número de amostras de mirtilo enviadas pelos
produtores para diagnóstico fitossanitário acompanhou a evolução já referida da área
desta cultura.
No quadro 2 apresenta-se a lista dos fungos fitopatogénicos detetados com maior
frequência e a percentagem de amostras em que foram detetados. No total foram
analisadas 164 amostras. Destas, 17 eram provenientes da Herdade da Fataca, 18 da
exploração monitorizada em S. Tirso e as restantes correspondem a amostras
provenientes de todo o país por se tratar de amostras enviadas pelos produtores.
O organismo patogénico detetado com maior frequência nas amostras analisadas
foi Phytophthora cinnamomi, detetado em cerca de metade destas amostras (quadro 2).
As plantas infetadas com este organismo apresentam fraco vigor vegetativo, folhas
cloróticas (amareladas) ou precocemente avermelhadas, por vezes com necrose
marginal, e desfoliação prematura (fig. 1). As raízes apresentam-se necrosadas (cor
castanha escura). A infeção pode progredir até à zona do colo da planta, onde é visível
uma necrose (cor castanha e consistência firme) sob a casca. As plantas infetadas
apresentam um sistema radicular reduzido e são facilmente arrancadas. Plantas jovens
morrem num curto espaço de tempo, enquanto as plantas adultas poderão apresentar
sintomas de declínio ao longo de vários anos, acabando também por morrer.
Solos com má drenagem e o encharcamento são favoráveis ao desenvolvimento
da doença, cujos esporos providos de flagelos (zoósporos), são móveis e atraídos pelas
raízes. A dispersão da doença no terreno, a partir de um foco inicial, coincide com o
caminho percorrido pela água no solo. Este organismo poderá manter-se durante vários
anos no solo, mesmo na ausência de hospedeiro.
As medidas a tomar deverão ser essencialmente preventivas: plantar em solos
com boa drenagem e utilizar plantas sãs. A plantação em camalhões elevados e a
incorporação de matéria orgânica são consideradas medidas importantes na redução da
incidência e severidade desta doença (Milholland, 1995a). Nos Estados Unidos da
América têm sido realizados diversos estudos sobre os fatores com preponderância no
desenvolvimento da doença. No que diz respeito às cultivares, no estado de Oregon,
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Bryla & Linderman (2008) concluíram que ‘Duke’ e ‘Bluecrop’ apresentavam uma
incidência mais elevada da infeção. Silva et al. (1999) delinearam um ensaio para
avaliar a influência do encharcamento do solo na severidade da infeção, tendo concluído
que quanto maior a frequência a que um solo está sujeito a períodos de encharcamento
maior será a severidade da infeção. Quanto ao tipo de rega, em pomares com histórico
da doença e/ou solos com má drenagem, a micro-aspersão é preferível à rega gota-agota (Bryla e Linderman, 2007). No caso da rega gota-a-gota, o afastamento dos
gotejadores a uma distância de, pelo menos, 20 cm do colo da planta também contribui
para reduzir a incidência da doença (Yeo et al., 2014). A incorporação de sulfato de
cálcio no solo numa faixa de 30 cm ao longo da linha de plantação pode contribuir para
a redução da severidade da doença (Yeo et al., 2014).
Outros fungos detetados com uma frequência significativa foram fungos de
espécies da família Botryosphaeriaceae (anteriormente classificados no género
Botryosphaeria) e do género Diaporthe (=Phomopsis). Este grupo de fungos causa um
conjunto de doenças que se caracterizam por seca de ramos, cancros nos ramos e
troncos ou mesmo a seca total nos casos em que a infeção atinge o colo da planta.
Os fungos da família Botryosphaeriaceae são conhecidos por causarem cancros e
podridões de frutos num vasto leque de hospedeiros. Nos Estados Unidos da América
são referidas as espécies Botryosphaeria corticism e B. dothidea como responsáveis por
cancros e morte de ramos, respetivamente (Milholland, 1995b). Noutras regiões foram
identificadas outras espécies, nomeadamente Neofusicoccum australe, N. parvum e
N. arbuti no Chile (Espinoza et al., 2009); N. luteum, N parvum e N. australis na Nova
Zelândia (Sammonds et al., 2009) e B. dothidea, N. parvum and Lasiodiplodia
theobromae na China (Xu et al., 2015).
O sintoma inicial da doença causada por fungos desta família é a morte súbita de
ramos ficando com as folhas secas agarradas. A infeção pode progredir pelos ramos
secando toda a planta quando atinge o colo (fig. 2). As infeções ocorrem sobretudo
através de feridas de poda e/ou outros danos mecânicos e geadas. O inóculo é produzido
em ramos infetados no ano anterior ou em restos da poda que possam ter permanecido
no pomar.
Como medidas de prevenção, todos os ramos secos devem ser imediatamente
cortados 15 a 20 cm abaixo da zona afetada e retirados do pomar ou destruídos. A
madeira de poda também não deve ser deixada no pomar por constituírem fonte de
inóculo.
Relativamente ao género Diaporthe, a espécie mais problemática na cultura do
mirtilo é Diaporthe vaccinii. Este fungo, originário dos Estados Unidos da América, é
considerado um organismo de quarentena na Europa. Com a expansão da cultura, várias
espécies do mesmo género têm sido detetadas em associação com esta cultura quer na
Europa (Lombard et al., 2014), quer noutras regiões do mundo como Chile (Elfar et al.,
2013) e Nova Zelândia (Johnston & McKenzie, 1982)
O fungo sobrevive no pomar durante o Inverno em restos de material vegetal
resultantes da poda que aí tenham sido deixados ou em ramos infetados. As infeções
dão-se a partir do início do ciclo vegetativo até à queda das folhas, desde que haja
condições de temperatura e humidade favoráveis. O fungo penetra através dos botões
florais ou de feridas, provocando a seca de raminhos e flores. Poderá também causar a
podridão de frutos e cancros nos ramos.
Dependendo da severidade da doença, a planta, se for muito jovem, poderá
apresentar alguns ramos secos ou mesmo morrer.
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À semelhança do que acontece com os fungos da família Botryosphaeriaceae, a
infeção é facilitada por feridas de poda ou outros dados mecânicos.
Como medidas de prevenção recomenda-se a utilização de plantas sãs,
adquiridas em viveiros autorizados pelos Serviços Oficiais e podar os ramos que
apresentem cancros, queimando esse material. Como os esporos são libertados e
dispersos pela água da chuva ou de rega por aspersão, as podas devem ser realizadas
com tempo seco.
A ocorrência de espécies de Fusarium é raramente mencionada na cultura de
mirtilo. Na Argentina foram identificadas as espécies F. solani (Perez et al, 2007) e
F. proliferatum (Perez et al., 2011) e F. oxysporum na China (Liu et al., 2014).
Nas amostras analisadas no âmbito deste trabalho foi detetada a presença de
Fusarium sp. em 15 das amostras, no entanto na sua maioria dos casos em associação
com a presença de outros agentes patogénicos, pelo que provavelmente terá um papel
como agente patogénico secundário. Os sintomas neste caso confundem-se com os
resultantes de outros agentes que causam podridões radiculares, nomeadamente necrose
a nível do colo e das raízes e folhas cloróticas que acabam por tornar-se castanhas,
secando alguns ramos ou mesmo toda a planta.
A espécie Botrytis cinérea infecta as flores, frutos e jovens rebentos. No
Inverno, o fungo mantém-se em restos de material vegetal no pomar e as infeções
ocorrem na Primavera, com humidade relativa elevada (>95%) e temperaturas amenas
(15-20°C). As flores afetadas por B. cinerea ficam acastanhadas e secam permanecendo
na planta, constituindo inóculo para infeção dos frutos e crescimentos jovens. Os
raminhos infetados ficam enegrecidos e secam, podendo observar-se a esporulação do
fungo (fig. 3). Os frutos ficam necrosados, com aspeto engelhado, cobrindo-se de
micélio e esporos. Os sintomas poderão manifestar-se no campo, ou apenas em
armazenamento, caso a infeção se mantenha latente.
Fatores como a excessiva adubação azotada e copas muito densas agravam a
ocorrência deste fungo (Bristow & Milholland, 1995). Assim, a fertilização deverá
basear-se nos resultados das análises ao solo, evitando a aplicação excessiva de azoto.
Outras medidas preventivas consistem em promover o arejamento da folhagem através
da poda, evitar a rega por aspersão, e evitar a sobre maturação na colheita. Os frutos
deverão ser armazenados em frio logo após a colheita.
Organismos do género Pythium foram detetados em 8,5% das amostras mas
maioritariamente em amostras infetadas com outros agentes nomeadamente
P. cinnamomi. Este organismo é um oomiceta com um ciclo de vida semelhante ao
género Phytophthora pelo que os sintomas e medidas de prevenção são semelhantes aos
acima descritos para Phytophthora.
Outros fungos potenciamente patogénicos detetados em menos de 5% das
amostras foram Naohidemyces vaccinii responsável pela ferrugem, Alternaria sp.,
Ilyonectria sp., Macrophomina phaseolina, Armillaria sp., e Truncatella sp.
Deste apenas merecem menção Naohidemices vaccinii responsável pela
ferrugem e Armillaria sp responsável pela podridão agárica. Naohidemyces vaccinii
apenas foi detetado num pequeno número de amostras e com uma severidade baixa pelo
que não é motivo de preocupação. A doença já foi referenciada na Austrália, Canadá,
Estados Unidos da América, México, Argentina, Ásia e na Europa.
Geralmente os sintomas surgem no final do ciclo vegetativo não causando
grande estragos. As plantas infetadas apresentam pequenas manchas amareladas na
página superior das folhas, que se tornam castanho-avermelhadas, com um halo
amarelo. Na página inferior da folha são visíveis pústulas amarelo-alaranjadas, os
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esporos do fungo (uredinósporos) (fig. 4). Em plantas com infeções graves, as folhas
ficam acastanhadas e caem. Uma desfoliação intensa, com a consequente redução da
atividade fotossintética, diminui o vigor das plantas.
Locais com temperaturas amenas e elevada pluviosidade são favoráveis às
infeções do fungo. A utilização de material são na plantação e a escolha de variedades
menos suscetíveis constitui os principais meios de luta a adotar.
Armillaria sp. é responsável pela podridão agárica. Este fungo ocorre sobretudo
em parcelas previamente ocupadas por floresta ou outras espécies hospedeiras, como
por exemplo a vinha. Apesar de ter sido detetada num número reduzido de amostras este
fungo tem uma elevada incidência noutras culturas sobretudo na região de Entre Douro
e Minho (Chicau et al., 2004).
Nas plantas infetadas inicialmente observa-se fraco desenvolvimento vegetativo,
folhas pequenas, cloróticas e precocemente avermelhadas. As plantas poderão morrer
alguns meses após o aparecimento dos primeiros sintomas ou secarem subitamente. Nas
raízes infetadas, é visível o micélio do fungo (massa branca, nacarada, em forma de
leque), entre a casca e o lenho. Por vezes, podem também ser observados os rizomorfos
no exterior das raízes, estruturas miceliais semelhantes a cordões, achatados, de cor
castanha escura (fig. 5).
Os rizomorfos propagam a doença através do solo, infetando raízes de plantas
suscetíveis. Esta doença tem uma forma de dispersão no terreno tipo “nódoa de azeite”.
A disseminação ao longo de uma linha, coincidindo com plantas infetadas que foram
previamente arrancadas (por exemplo, uma ramada ou oliveiras) também é frequente.
Raízes infetadas que permaneçam no terreno mantêm o fungo viável ao longo de muitos
anos.
Não há tratamento curativo, pelo que deverão ser implementadas medidas de
natureza preventiva. Na preparação do terreno para implantação de um pomar, remover
os cepos e restos de raízes de árvores e arbustos que aí se encontrem. Se possível,
observar algumas raízes para verificar se o fungo está ou não presente. As plantas
doentes devem ser arrancadas e queimadas, retirando os restos de raízes da terra. Não
replantar no mesmo local (Caruso, 1995).
Conclusões
O trabalho apresentado permitiu identificar os principais problemas causados por
fungos na cultura do mirtilo em Portugal. A fim de minorar os prejuízos causados, a
integração de meios de luta, privilegiando as práticas culturais, é um aspeto
fundamental, considerando o número reduzido de substâncias ativas disponíveis para
tratamento da cultura (consultar o site da DGAV). Adquirir plantas sãs em viveiros
autorizados pelos Serviços Oficiais é o primeiro passo para o sucesso de um pomar. A
preparação do terreno, efetuando previamente análises de solo, que darão as indicações
para as correções a fazer, é outro aspeto a não descurar.
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Quadros e Figuras
Quadro 1 – Evolução da área de cultura do mirtilo em Portugal
(Fonte: Instituto Nacional de Estatística)
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Área (ha)
43
75
211
534
823
1325

Quadro 2 – Fungos isolados com maior frequência em amostras de mirtilo (% de
amostras positivas)
Fungo detetado (género)

Frequência (%)

Phytophthora cinnamomi

47,0

Diaporthe sp. (=Phomopsis sp.)

20,7

Botryosphaeriaceae

17,7

Fusarium spp.

15,2

Pestalotiopsis sp.

9,1

Botrytis cinerea

8,5

Pythium spp.

8,5

Naohidemyces vaccinii

4,9

Alternaria sp.

4,3

Ilyonectria sp. (=Cylindrocarpon ) sp.

3,0

Macrophomina phaseolina

1,8

Armillaria sp.

0,6

Truncatella sp.

0,6
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Figura 1 - Planta de mirtilo infetada com Phytophthora cinnamomi.

Figura 2 – Plantas de mirtilo com morte de ramos causados por fungos da família
Botryosphaeriaceae.
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Figura 3 – Ramos de mirtilo com sintomas causados por Botrytis cinérea.

Figura 4 – Folha de mirtilo infetada com ferrugem (Naohidemyces vaccinii).
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Figura 5 – Colo de uma planta de mirtilo infetado com Armillaria sp.
Note-se o micélio em forma de leque e os rizomorfos (setas).
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Acarofauna da amora em Portugal
Maria dos Anjos Ferreira
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária., UEIS-SAFSV, Av. da
República, Quinta do Marquês, 2784-505 Oeiras, manjos.ferreira@iniav.pt

Resumo
Com o potencial económico crescente das amoras (Rubus spp.) e por serem
muito procuradas pelos ácaros, onde alguns podem causar estragos e prejuízos, nos
últimos anos foram realizadas prospeções, neste pequeno fruto, por todo o país, tendo
como objetivo a deteção e caracterização das espécies presentes.
A acarofauna das amoras inclui grande diversidade de espécies. Em Portugal
foram identificadas em amoras, cultivadas e silvestres, 46 espécies de ácaros:
13 fitófagas, 21 predadoras e 12 indiferentes. Só nas cultivadas contam-se,
presentemente, 38 espécies: nove fitófagas, 17 predadoras e 12 indiferentes.
Das três espécies de eriofídeos identificadas, evidencia-se Acalitus essigi
(Hassan), monófago, conhecido como ácaro-da-baga-vermelha ou ácaro-da-amora, pois
é uma das principais pragas das amoras em Portugal, pelos estragos que provoca.
Quanto aos tetraniquídeos, vulgarmente designados de aranhiços, Eotetranychus
rubiphilus (Reck), com preferência por Rubus sp., é o mais importante, especialmente
em estufa, seguido de Tetranychus urticae Koch. Ao contrário, os tenuipalpídeos,
denominados falsos-aranhiços ou ácaros-planos, têm pouco interesse.
A última espécie fitófaga a ser identificada foi o tarsonemídeo
Polyphagotarsonemus latus (Banks), conhecido como ácaro-branco, encontrando nas
estufas as melhores condições de desenvolvimento.
Nestes hospedeiros foi identificado, também, um número considerável de
espécies de ácaros predadores, fitoseídeos, estigmeídeos e tideídeos, agentes de
limitação natural, devendo aproveitar-se todo o seu potencial. São de destacar
Amblyseius stipulatus Athias-Henriot, Typhlodromus recki Wainstein, Typhlodromus
pyri Scheuten, Amblyseius californicus (McGregor), Agistemus longisetus Gonzalez e
Homeopronematus anconai (Baker).
Relativamente à acarofauna designada indiferente, essencialmente micetófaga ou
saprófaga, mas com importância no equilíbrio populacional, foram detetados
tarsonemídeos e tideídeos.
Palavras-chave: Acalitus essigi, estigmeídeos, fitoseídeos, tetraniquídeos.
Abstract
The mite fauna of blackberries in Portugal
Blackberries (Rubus spp.) have an increasing economic potential, but there are a
large number of mite species inhabiting on these plants, where some can cause damage
and losses. Acarological surveys on blackberries were carried out in the last years, all
over the country, for the purpose of detection and characterization of the species.
The mite fauna of blackberries includes a wide diversity of species. In Portugal
46 mite species were identified on cultivated and wild blackberries: 13 phytophagous,
21 predators and 12 indifferent species. On cultivated blackberries 38 mite species were
identified: nine phytophagous, 17 predators and 12 indifferent species.
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Three eriophyid species were identified, but the monophagous redberry mite
Acalitus essigi (Hassan) has been the most noxious mite on blackberries in Portugal,
causing severe damage.
Concerning the tetranychid mites, commonly known as spider mites,
Eotetranychus rubiphilus (Reck), with preference for Rubus sp., has been the most
important, mainly in greenhouse, followed by Tetranychus urticae Koch. On the
contrary, the tenuipalpid mites, also called flat mites or false spider mites, have little
importance.
The tarsonemid mite Polyphagotarsonemus latus (Banks), also known as broad
mite or white mite, a serious pest of greenhouses, was recently identified on Portuguese
blackberries.
Large number of predacious mite species was identified on blackberries,
phytoseiids, stigmaeids and tydeids, biological control agents, being important to take
advantage of their potential. The most common predacious mites on blackberries were
Amblyseius stipulatus Athias-Henriot, Typhlodromus recki Wainstein, Typhlodromus
pyri Scheuten, Amblyseius californicus (McGregor), Agistemus longisetus Gonzalez and
Homeopronematus anconai (Baker).
Indifferent mites were also detected, tarsonemids and tydeids, mycetophagous or
saprophagous, but with importance in the population balance.
Keywords: Acalitus essigi, stigmaeids, phytoseiids, tetranychids.
Introdução
A acarofauna das amoras (Rubus spp.) inclui grande diversidade de espécies, não
só os ácaros fitófagos, que podem constituir pragas, mas também os auxiliares, agentes
de limitação natural, e outros, essencialmente micetófagos ou saprófagos, designados de
indiferentes.
Sendo espectável que a produção de amoras continue a aumentar nos próximos
anos, acrescido do interesse pelas amoras silvestres, e por serem muito procuradas pelos
ácaros, onde alguns podem causar estragos e prejuízos, é necessário o conhecimento das
espécies destes pequenos artrópodes, muitas vezes encontradas em associação.
O eriofídeo Acalitus essigi (Hassan), conhecido como ácaro-da-baga-vermelha
ou ácaro-da-amora, de grande distribuição mundial (Scott et al., 2008), é uma das
principais pragas das amoras em Portugal, pelos estragos que provoca. A propósito, foi
desenvolvida investigação no país, nos últimos anos, que se estendeu a outras pragas,
nomeadamente tetraniquídeos, sobre bioecologia e dinâmicas populacionais,
suscetibilidade a diferentes cultivares, acarofauna auxiliar, interações ácaros, cultura e
infestantes e gestão do coberto vegetal, visando a proteção biológica e a proteção
integrada (Ferreira & Pina, 2012; Pina et al., 2012; Ferreira et al., 2014, 2015; Ferreira,
2015; 2016b).
O objetivo deste trabalho é dar a conhecer as espécies de ácaros presentes nas
amoras em Portugal, o seu comportamento e potencial, as que podem constituir praga,
as ocasionais e os auxiliares, para que se utilizem os meios de proteção mais adequados.
Material e métodos
Nos últimos anos foram realizadas prospeções em amoras (Rubus spp.), por todo
o país, para deteção e caracterização das espécies de ácaros.
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Foram recolhidos pelo menos cinco lançamentos de frutificação por amostra, um
por planta, com escolha aleatória. Os lançamentos completos foram cortados de modo
que incluíssem a base.
As amostras, devidamente identificadas, foram transportadas para laboratório,
em caixas isotérmicas arrefecidas, guardadas em frigorífico até ao exame minucioso, à
lupa binocular, de todos os órgãos dos lançamentos, para triagem dos espécimes, ao que
se seguiram as preparações para observação microscópica e a identificação das espécies.
Resultados e discussão
Foram identificadas em amoras, cultivadas e silvestres, 46 espécies de ácaros:
13 fitófagas, 21 predadoras e 12 indiferentes (quadros 1, 2 e 3). Só nas cultivadas
contam-se, presentemente, 38 espécies: nove fitófagas, 17 predadoras e 12 indiferentes.
Das três espécies de eriofídeos identificadas, evidencia-se A. essigi, monófago,
sendo uma das principais pragas das amoras em Portugal. Foi detetado, até agora, em
11 cultivares: ‘Ouachita’, ‘Karaka Black’, ‘Tupi’, ‘Loch Ness’, ‘Apache’, ‘Triple
Crown’, ‘Black Diamond’, ‘Ruben’, ‘Chester’, ‘Driscoll Carmel’ e ‘Natchez’. Os
maiores níveis populacionais foram observados na ‘Ouachita’, seguida da ‘Karaka
Black’ e da ‘Tupi’ (Pina et al, 2012; Ferreira et al., 2014, 2015; Ferreira, 2015, 2016b).
Este eriofídeo foi também encontrado em algumas amoras silvestres, como
Rubus vigoi Roselló, Peris & Sübing, Rubus sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus
radula Weihe, Rubus brigantinus Samp. e Rubus henriquesii Samp., com maior
incidência em R. vigoi (Ferreira, 2015). Porém, nunca foi detetado na amora silvestre
mais comum, Rubus ulmifolius Schott, e em Rubus vagabundus Samp. (quadro 1).
Foi registada a presença de A. essigi, no país, em Sever do Vouga, Vouzela,
Fundão, Vieira de Leiria, Abrantes, Grândola, Odemira, Portimão e Tavira (Ferreira,
2015).
De dimensões reduzidas, tendo os adultos cerca de 0,2 mm de comprimento, de
corpo alongado e delgado, vermiforme, com apenas dois pares de patas durante todo o
ciclo de vida, A. essigi é uma espécie de refúgio, pois vive, principalmente, na base dos
lançamentos, nas axilas das folhas, nos gomos, flores e frutos, originando, em
consequência da sua alimentação, maturação irregular e sintomatologia característica.
As drupéolas não amadurecem e permanecem vermelhas, rosadas ou, mesmo, verdes,
em contraste com a cor negra da amora madura, tornando-se duras e com sabor
desagradável. Este sintoma é mais evidente nas drupéolas na base do fruto, que pode ser
todo afetado, o que se traduz na diminuição do valor comercial ou na sua total
inviabilização. Contudo, ainda que possíveis, não são frequentes estragos nos gomos.
Pelas suas características, há cultivares mais preferidas do que outras, mas os
maiores estragos verificam-se nas mais tardias, nas quais os eriofídeos se mantêm mais
tempo a alimentar-se (De Lillo & Duso, 1996; Pina et al., 2012; Ferreira et al., 2015). A
sua importância varia, também, com a região e consoante se trate de cultura protegida,
onde prevalecem, ou cultura ao ar livre, não se devendo confundir os sintomas causados
por este eriofídeo com os devidos a problemas de ordem fisiológica.
As outras duas espécies de eriofídeos, Anthocoptes rubi Domes e Phyllocoptes
calirubi Keifer, têm sido encontradas em especial nas folhas, em pequenas populações,
principalmente a primeira, sem observação de estragos.
Quanto aos tetraniquídeos, Eotetranychus rubiphilus (Reck), com preferência
por Rubus sp., é o mais importante, especialmente em estufa, seguido de Tetranychus
urticae Koch. A primeira destas espécies também nunca foi encontrada em R. ulmifolius
e R. sampaioanus (quadro 1). Vivem, preferencialmente, na página inferior das folhas,
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

171

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

onde se alimentam, originando descoloração pontilhada, com o consequente
bronzeamento e necrose, devido à morte dos tecidos.
As outras quatro espécies de tetraniquídeos não têm desenvolvido grandes
populações, em especial Bryobia rubrioculus (Scheuten), e menos importância têm as
três espécies de tenuipalpídeos, mais associados a R. ulmifolius (quadro 1).
Em 2015 foi detetada em amora, no Algarve, mais uma espécie fitófaga, um
tarsonemídeo, Polyphagotarsonemus latus (Banks), conhecido como ácaro-branco
(Ferreira, 2015), polífago, pouco maior que os eriofídeos.
Em Portugal estão identificadas algumas espécies de ácaros tarsonemídeos em
amoras (quadros 1 e 3), mas apenas P. latus é fitófaga, podendo causar estragos.
Reconhecida no país em várias culturas desde 1991 (Ferreira & Carmona, 1994),
encontrando nas estufas as melhores condições de desenvolvimento, foi detetada na
cultivar Prime Ark 45. Observações efetuadas no Arkansas indicam que este ácaro pode
ser uma praga na ‘Prime Ark 45’ (Vincent et al., 2010). Origina deformações,
enrugamentos, descolorações e atrofia das folhas, com a possibilidade das flores e dos
frutos também serem afetados (Ferreira, 2016a, 2016b).
Nestes hospedeiros foi identificado, ainda, um número considerável de espécies
de ácaros predadores (quadro 2) e dos designados indiferentes (quadro 3). A sua
presença é muito importante, os primeiros pela possibilidade de limitação das espécies
nocivas e os segundos que, por constituírem alimento alternativo para os predadores,
podem contribuir para a sua manutenção e consequente equilíbrio populacional.
Os ácaros predadores mais comuns nas amoras, em Portugal, são fitoseídeos,
estigmeídeos e algumas espécies de tideídeos (quadro 2), devendo aproveitar-se todo o
seu potencial.
Os fitoseídeos são a principal família de ácaros predadores, com interesse em
proteção biológica e proteção integrada. Das 17 espécies identificadas nestes
hospedeiros vegetais (quadro 2), destacam-se Amblyseius stipulatus Athias-Henriot,
Typhlodromus recki Wainstein, Typhlodromus pyri Scheuten e Amblyseius californicus
(McGregor).
Os estigmeídeos são menos ativos que os fitoseídeos, detetando as presas por
contacto, parecendo serem eficientes na localização de presas de tamanho pequeno e de
movimento lento, como os eriofídeos, que serão mais fáceis de capturar (Thistlewood et
al., 1996). A espécie mais importante é Agistemus longisetus Gonzalez, encontrada,
com frequência, nos locais de refúgio de A. essigi, podendo ser útil na sua limitação
(Pina et al., 2012; Ferreira et al., 2014, 2015).
Os tideídeos Homeopronematus anconai (Baker) e Pronematus ubiquitus
(McGregor) pertencem a uma família em que a maioria dos seus elementos são
micetófagos ou saprófagos. Trata-se, no entanto, de duas espécies predadoras muito
associadas a eriofídeos, sendo a sua presença o indicativo da existência de populações
destes fitófagos.
Por outro lado, os ácaros indiferentes, com 12 espécies identificadas em amoras
(quadro 3), tarsonemídeos e tideídeos, ainda que sem ação sobre o hospedeiro vegetal,
têm importância no equilíbrio populacional.
Conclusões
As espécies de ácaros fitófagos identificadas em Rubus spp. podem constituir
praga, de maior ou menor importância, mas algumas não são de temer, por não
desenvolverem grandes populações. A principal praga é, sem dúvida, A. essigi, a que se
podem juntar algumas espécies de tetraniquídeos e P. latus.
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Pela sua utilidade, são de destacar algumas espécies de ácaros predadores:
A. stipulatus, T. recki, T. pyri, A. californicus, A. longisetus e H. anconai.
A limitação de A. essigi é difícil, por se tratar de uma espécie de refúgio, mas os
ácaros predadores podem atuar, em especial, durante a movimentação dos eriofídeos
entre os vários órgãos da planta, reduzindo a sua densidade populacional.
Deve procurar-se utilizar, sempre que possível a limitação natural como
estratégia de proteção biológica, considerando-se, em geral, que os melhores inimigos
naturais dos ácaros fitófagos são outros ácaros.
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Quadros
Quadro 1 – Ácaros fitófagos na amora em Portugal.
Família
Eriophyidae

Espécie
Acalitus essigi (Hassan)
Anthocoptes rubi Domes

Hospedeiro
Amoras cultivadas e silvestres*
Amoras cultivadas, Rubus
ulmifolius Schott e Rubus
vagabundus Samp.
Phyllocoptes calirubi Keifer
Amoras cultivadas e Rubus
vagabundus Samp.
Tarsonemidae Polyphagotarsonemus latus (Banks) Amoras cultivadas
Tenuipalpidae Brevipalpus obovatus Donnadieu
Rubus ulmifolius Schott
Cenopalpus pulcher (Can. & Fanz.) Rubus ulmifolius Schott
Cenopalpus spinosus (Donnadieu)
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Tetranychidae Bryobia rubrioculus (Scheuten)
Rubus ulmifolius Schott
Eotetranychus rubiphilus (Reck)
Amoras cultivadas e
silvestres**
Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Tetranychus ludeni Zacher
Rubus ulmifolius Schott
Tetranychus turkestani Ugar. & Nik. Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Tetranychus urticae Koch
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott

* Não detetado em Rubus ulmifolius Schott e Rubus vagabundus Samp.
** Não detetado em Rubus ulmifolius Schott e Rubus sampaioanus Sudre ex Samp.
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Quadro 2 – Ácaros predadores na amora em Portugal.
Família
Phytoseiidae

Espécie
Amblyseius aberrans (Oudemans)
Amblyseius aurescens A.-H.
Amblyseius barkeri (Hughes)
Amblyseius californicus (McGregor)
Amblyseius cucumeris (Oudemans)
Amblyseius degenerans (Berlese)
Amblyseius graminis Chant
Amblyseius stipulatus A.-H.
Phytoseiulus persimilis A.-H.
Phytoseius bakeri Chant
Phytoseius horridus Ribaga
Phytoseius macropilis (Banks)
Phytoseius plumifer (Can. & Fanz.)
Typhlodromus perforatus A.-H.
Typhlodromus phialatus A.-H.
Typhlodromus pyri Scheuten
Typhlodromus recki Wainstein

Stigmaeidae

Agistemus africanus (Meyer & Ryke)
Agistemus longisetus Gonzalez

Tydeidae

Hospedeiro
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Rubus ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas e silvestres*
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas
Rubus ulmifolius Schott
Rubus ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas e
silvestres**
Rubus ulmifolius Schott
Amoras cultivadas e
silvestres***
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas

Homeopronematus anconai (Baker)
Pronematus ubiquitus (McGregor)
* Não detetado em Rubus vigoi Roselló
** Não detetado em Rubus sampaioanus Sudre ex Samp. e Rubus vagabundus Samp.
*** Não detetado em Rubus vagabundus Samp.
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Quadro 3 – Ácaros indiferentes na amora em Portugal.
Família
Tarsonemidae

Espécie
Tarsonemus cryptocephalus (Ewing)
Tarsonemus occidentalis Ewing
Tarsonemus randsi Ewing

Tarsonemus scaurus Ewing
Tarsonemus smithi Ewing
Tarsonemus waitei Banks

Tydeidae

Lorryia ferula Baker
Lorryia formosa Cooreman
Lorryia raphignathoides (Berlese)
Triophtydeus lebruni (André)
Tydeus californicus (Banks)

Tydeus kochi (Oudemans)
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Hospedeiro
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas, Rubus
brigantinus Samp. e Rubus
vigoi Roselló
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas e Rubus
radula Weihe
Amoras cultivadas, Rubus
ulmifolius Schott e Rubus
radula Weihe
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas
Amoras cultivadas, Rubus
ulmifolius Schott, Rubus
brigantinus Samp. e Rubus
radula Weihe
Amoras cultivadas e Rubus
ulmifolius Schott
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Os tripes na cultura de framboesa
Célia Mateus
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (UEIS-SAFSV). Av. da
República, Quinta do Marquês, 2784-505 Oeiras, celia.mateus@iniav.pt

Resumo
A produção de framboesa registou um aumento considerável nos últimos anos
em Portugal. É uma cultura ainda pouco conhecida no nosso País, em termos de pragas.
Tem havido relatos de estragos causados por tripes, com frequência atribuídos a
Frankliniella occidentalis (Pergande), sem que, contudo, se conheçam quais as espécies
de facto presentes nesta cultura. Realizou-se, em 2015, uma amostragem dos tripes
presentes em framboesa, em diferentes pontos do país, no âmbito do projeto “Cluster
dos Pequenos Frutos”, com vista a aumentar o conhecimento sobre a sua presença nesta
cultura. Três géneros destacaram-se pela sua abundância e frequência: Thrips (45,6%),
Tenothrips (22,4%) e Frankliniella (20,3%), em especial Thrips tabaci Lindeman,
Tenothrips frici (Uzel) e F. occidentalis.
Palavras-chave: Thysanoptera, Rubus idaeus L., prospeção.
Abstract
Raspberry production is increasing in Portugal. References about the pests
affecting this crop in the country are still scarce. Damages have been attributed to thrips
(Insecta: Thysanoptera), frequently to Frankliniella occidentalis (Pergande), without
being known in fact which thrips are present in the crop. A survey of thrips in raspberry
was conducted in Portugal (Project Cluster - soft fruits) in order to enhance our
knowledge about them. Three genera were particularly abundant and frequent: Thrips
(45,6%), Tenothrips (22,4%) and Frankliniella (20,3%), especially Thrips tabaci
Lindeman, Tenothrips frici (Uzel) and F. occidentalis.
Keywords: Thysanoptera, Rubus idaeus L., survey.

Introdução
São vários os artrópodes referidos na bibliografia internacional como pragas na
cultura da framboesa, sendo que a sua presença/ausência, abundância e impacto nesta
cultura é diferente geograficamente e varia também consoante os anos. São exemplos:
(1) dípteros como Pegomya rubivora Coquillett (Antomyiidae), Resseliella theobaldi
(Barnes) e Lasioptera rubi Schrank (Cecidomyiidae), e Drosophila suzukii (Matsumura)
(Drosophilidae); (2) coleópteros como Anthonomus rubi (Herbst) e Otiorhynchus spp.
(Curculionidae), Byturus tomentosus (De Geer) (Byturidae), Agrilus aurichalceus Redt.
(Buprestidae) e Popillia japonica Newman (Scarabaeidae); (3) homópteros, como por
exemplo, os afídeos Aphis idaei van der Goot e Amphorophora idaei (Börn.) e, ainda,
moscas brancas, e cicadelídeos; (4) lepidópteros, como Pennisetia marginata (Harris)
(Sesiidae), Lampronia rubiella (Bjerkander) (Prodoxidae), Notocelia udmanniana L.
(Tortricidae); (5) himenópteros, por exemplo Monophadnoides geniculatus (Hartig)
(Tenthredinidae); (6) e ainda diferentes espécies de tripes (Thripidae) e de ácaros (Mahr
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

177

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão II - Sanidade Vegetal

et al., 2002; Bylemans et al., 2003; Gordon et al., 2003; Linder et al., 2003; Milenkovic
& Stanisavljevic, 2003; Veszelka & Fajcsi, 2003; English-Loeb, 2006; Schmid et al.,
2006; Vétek et al., 2006; Hartman, 2008; Demchak, 2009; Hall et al., 2009; Goodhue et
al., 2011; Heidenreich et al., 2012; Agnello et al., 2015; Dassonville et al., 2015;
Tartanus et al., 2015; Trandem et al., 2015; Tuovinen & Lindqvist, 2015; Ferreira, in
press).
São vários os estragos causados por estes artrópodes. A alimentação de imaturos
e adultos e a postura dos ovos nos botões florais ou nas flores podem causar
deformações nos frutos. A postura em frutos já desenvolvidos, que acabam por colapsar,
tem igualmente impacto negativo na produção. A melada resultante da ação alimentar
de algumas destas pragas pode ser colonizada for fungos (fumagina), além de que
agentes patogénicos podem penetrar nas plantas através de lesões causadas pelos
artrópodes. É importante, ainda, ter em conta a transmissão de vírus e fitoplasmas à
cultura por parte destes artrópodes (Hartman, 2008; Heidenreich et al., 2012).
Relativamente aos tripes, a informação sobre a sua presença nesta cultura é
escassa, embora estejam relatados estragos como deformação dos frutos e sua
descoloração em especial na zona adjacente ao cálice, que adquire aspeto prateado. Os
tripes podem causar a perda de uma cultura jovem de pequenos frutos, se não forem
controlados (McGregor et al., 1996).
No âmbito do projeto “Cluster dos Pequenos Frutos”, realizou-se uma
amostragem dos tripes presentes em framboesa, em diferentes pontos do país, com vista
a aumentar o conhecimento sobre a sua presença nesta cultura. Apresentam-se os
resultados obtidos.
Material e métodos
A prospeção de tripes na cultura de framboesa foi realizada nos meses de maio,
junho e julho de 2015, nos concelhos de Amarante, Aveiro, Braga, Baião, Faro,
Mirandela, Óbidos, Odemira, Penamacor, Sever do Vouga, Tavira e Vouzela. Analisouse uma exploração por concelho, com exceção do de Odemira (duas explorações).
Utilizaram-se armadilhas adesivas amarelas e azuis, penduradas no topo da
cultura, com o seu bordo inferior praticamente rente ao topo das plantas, durante duas
semanas, consecutivas ou não, consoante a disponibilidade do produtor em realizar a
troca de armadilhas. Foi utilizado igual número de armadilhas de cada cor, em cada
estufa. O número de armadilhas por estufa variou com a dimensão da mesma.
Analisou-se uma estufa de framboesa por exploração. No caso de aí haver mais,
selecionou-se uma estufa com problemas causados por tripes (pelo menos no passado
recente). Com frequência existia mais do que uma variedade de framboesa na mesma
estufa, mas tratando-se da análise de insetos voadores com grande capacidade de
dispersão, o fator variedade não foi tido em conta neste estudo.
Resultados e discussão
Detetaram-se tripes em todas as explorações.
De entre os tripes fitófagos, destacaram-se, pela sua abundância, os géneros
Thrips (45,6%), Tenothrips (22,4%) e Frankliniella (20,3%), aos quais deverá ser
atribuída a maior parte dos estragos/prejuízos que têm vindo a ser causados por tripes na
cultura de framboesa. Outros géneros associados a fitofagia, mas substancialmente
menos abundantes (vestigiais) foram: Isoneurothrips, Ceratothrips, Megalurothrips,
Chirothrips, Limothrips, Anaphothrips e Drepanothrips.
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No género Thrips, destacou-se T. tabaci Lindeman (46,8%), seguido de T. flavus
Schrank (23,3%), sendo as outras espécies vestigiais: T. major Uzel, T. angusticeps
Uzel e T. fuscipennis Haliday.
Relativamente ao género Tenothrips, só as fêmeas foram identificadas ao nível
de espécie. Foram detetadas duas espécies: T. frici (Uzel) (92,9%) e T. discolor Karny.
Quanto ao género Frankliniella, também foram detetadas duas espécies:
F. occidentalis (Pergande) correspondeu a 98,6% dos indivíduos, sendo os restantes
F. tenuicornis (Uzel).
A ordem Thysanoptera, que inclui todos os tripes (ou tisanópteros) está
organizada em duas subordens. Todos os géneros/espécies acima indicados pertencem à
subordem Terebrantia. Apenas 1,9% dos tripes capturados nas armadilhas deste estudo
pertencem à outra subordem, Tubulifera, os quais, dependendo das espécies, poderão
ser fitófagos, predadores ou micetófagos. Pela sua reduzida abundância e pelo que se
conhece da sua bioecologia, não é de crer que os tripes desta subordem aqui detetados
tenham responsabilidade nos estragos relatados pelos produtores contactados durante
este estudo.
Em 11 das 13 explorações de framboesa analisadas, foi também detetado o
género Aeolothrips, que inclui muitas espécies predadoras, se bem que, em algumas,
estes indivíduos eram muito pouco abundantes.
Em todas as 13 explorações, detetou-se T. tabaci, em maior ou menor
abundância, e em nove encontrou-se T. frici. Relativamente a F. occidentalis, esta foi
detetada em oito explorações; as ausências correspondem a explorações localizadas na
parte centro-norte do país e observou-se uma abundância muito elevada no Algarve.
Contudo, tendo-se tratado de uma amostragem muito pontual tanto geográfica como
temporalmente, é necessário cautela quando se considera esta informação.
Este trabalho vem juntar-se a outro realizado anteriormente em mirtilo e amora
(Serra et al., 2012), com o intuito de aumentar o conhecimento sobre a presença dos
tripes em culturas de pequenos frutos, em Portugal.
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Acarofauna da framboesa em Portugal
Maria dos Anjos Ferreira
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Resumo
Os ácaros integram a comunidade de artrópodes que evoluem na cultura da
framboesa (Rubus idaeus L.), não só os ácaros fitófagos, que podem constituir pragas,
mas também os auxiliares, agentes de limitação natural, e outros. Com o objetivo de
detetar e caracterizar as espécies presentes, nos últimos anos foram realizadas
prospeções, neste pequeno fruto, por todo o país.
Em Portugal foram identificadas em framboesa 13 espécies de ácaros: quatro
tetraniquídeos, fitófagos, oito fitoseídeos, predadores, e um tarsonemídeo, indiferente.
Os ácaros fitófagos mais importantes, podendo causar estragos e prejuízos, são
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) e Tetranychus ludeni Zacher, polífagos,
vulgarmente designados de aranhiços-vermelhos, com predomínio do primeiro em
estufa. Originam descoloração e bronzeamento nas folhas e necroses nos frutos.
Quanto aos ácaros predadores, com importância em luta biológica e proteção
integrada, evidenciam-se Typhlodromus recki Wainstein e Phytoseiulus persimilis
Athias-Henriot, que prevalece em estufa, com preferência por Tetranychus spp., cujas
teias o atraem.
Relativamente à acarofauna designada indiferente, essencialmente micetófaga ou
saprófaga, mas com importância no equilíbrio populacional, foi detetada, apenas, uma
espécie, Tarsonemus cryptocephalus (Ewing).
Palavras-chave: fitoseídeos, tarsonemídeos, tetraniquídeos.
Abstract
The mite fauna of raspberries in Portugal
The mite fauna on raspberries (Rubus idaeus L.) includes phytophagous species,
some of them being serious pests, predacious species, biological control agents, and
other species. Acarological surveys on raspberries were carried out in the last years, all
over the country, for the purpose of detection and characterization of the species.
In Portugal, 13 mite species were identified on raspberries: four tetranychids,
phytophagous, eight phytoseiids, predators, and one tarsonemid, an indifferent species.
Tetranychids have been the most important phytophagous mites, some of them
causing damage and losses, mainly Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) and
Tetranychus ludeni Zacher, polyphagous, commonly known as spider mites. The former
is the most frequent in greenhouses. Tetranychid mites produce stippling and bronzing
symptoms on foliage and necrotic lesions on fruits.
Concerning the predacious mites with importance for biological control and
integrated pest management, Typhlodromus recki Wainstein and Phytoseiulus persimilis
Athias-Henriot have been the most relevant. The latter is more important in
greenhouses, with preference for Tetranychus spp., being attracted by their webs.
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Indifferent mites were also detected, mycetophagous or saprophagous, but with
importance in the population balance. Only one species was identified, Tarsonemus
cryptocephalus (Ewing).
Keywords: phytoseiids, tarsonemids, tetranychids.
Introdução
Como na maioria das culturas, os ácaros integram a comunidade de artrópodes
que evoluem na framboesa (Rubus idaeus L.), não só os ácaros fitófagos, que podem
constituir pragas, mas também os auxiliares, agentes de limitação natural, e outros,
essencialmente micetófagos ou saprófagos, designados de indiferentes.
Sendo muito promissoras as perspetivas de desenvolvimento da cultura da
framboesa e atendendo à presença de ácaros, alguns dos quais podem causar estragos e
prejuízos, é necessário o conhecimento das espécies, muitas vezes encontradas em
associação.
Carmona & Dias (1996) referem já, nesta cultura, um ácaro fitófago, o
tetraniquídeo Tetranychus cinnabarinus (Boisduval), e dois ácaros predadores, os
fitoseídeos Amblyseius aberrans (Oudemans) e Phytoseius plumifer (Canestrini &
Fanzago). Em estudo realizado na região de Odemira (Campo, 2007), que envolveu três
anos de ensaios, T. cinnabarinus é mencionado como uma das pragas da framboesa.
O objetivo deste trabalho é dar a conhecer as espécies de ácaros presentes na
framboesa em Portugal, o seu comportamento e potencial, as que podem constituir
pragas, as ocasionais e os auxiliares, para que se utilizem os meios de proteção mais
adequados.
Material e métodos
Nos últimos anos foram realizadas prospeções em framboesa, por todo o país,
para deteção e caracterização das espécies de ácaros.
Foram recolhidos pelo menos cinco lançamentos por amostra, um por planta,
com escolha aleatória. Os lançamentos completos foram cortados de modo que
incluíssem a base.
As amostras, devidamente identificadas, foram transportadas para laboratório,
em caixas isotérmicas arrefecidas, guardadas em frigorífico até ao exame minucioso, à
lupa binocular, de todos os órgãos dos lançamentos, para triagem dos espécimes, ao que
se seguiram as preparações para observação microscópica e a identificação das espécies.
Resultados e discussão
A framboesa não tem uma diversidade de espécies de ácaros tão grande como as
amoras (Ferreira, 2015, 2016). Foram identificadas em framboesa 13 espécies de ácaros:
quatro tetraniquídeos, fitófagos, oito fitoseídeos, predadores, e um tarsonemídeo,
indiferente (quadro 1).
Os tetraniquídeos são os ácaros fitófagos mais importantes nesta cultura,
podendo causar estragos e prejuízos, em especial T. cinnabarinus e Tetranychus ludeni
Zacher, com predomínio do primeiro em estufa. Polífagos, vivem, preferencialmente, na
página inferior das folhas, onde se alimentam, originando descoloração pontilhada, com
o consequente bronzeamento e necrose, devido à morte dos tecidos.
Até agora nunca foi identificada, em Portugal, qualquer espécie de ácaro
eriofídeo em framboesa, o que poderá acontecer num futuro mais ou menos próximo,
pois Phyllocoptes gracilis (Nalepa), muito associado a este hospedeiro, conhecido como
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ácaro-da-folha-e-do-gomo-da-framboesa, existe nalguns países da Europa, a causar
estragos (De Lillo & Duso, 1996). Origina manchas cloróticas e deformações nas
folhas, lesões nos gomos, podendo os frutos, também, ser afetados, com
amadurecimento prematuro e secagem das drupéolas (De Lillo & Duso, 1996; Linder et
al., 2008). É mesmo referido como possível vetor de vírus (Tuovinen & Lindqvist,
2015).
Os auxiliares são, fundamentalmente fitoseídeos, a principal família de ácaros
predadores. Das oito espécies identificadas nesta cultura (quadro 1), evidencia-se
Typhlodromus recki Wainstein e Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, que prevalece
em estufa, com preferência por Tetranychus spp., cujas teias o atraem.
Relativamente à acarofauna designada indiferente, ainda que sem ação sobre o
hospedeiro vegetal, essencialmente micetófaga ou saprófaga, mas com importância no
equilíbrio populacional, foi detetada, apenas, uma espécie, Tarsonemus cryptocephalus
(Ewing).
Deve procurar-se utilizar, sempre que possível a limitação natural como
estratégia de proteção biológica, considerando-se, em geral, que os melhores inimigos
naturais dos ácaros fitófagos são outros ácaros.
Conclusões
Presentemente, as principais pragas de ácaros da framboesa, em Portugal, são
tetraniquídeos.
Pela sua utilidade, são de destacar, nesta cultura, algumas espécies de ácaros
predadores, fitoseídeos, em especial T. recki e P. persimilis.
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Quadros
Quadro 1 – Acarofauna da framboesa em Portugal.
Família
Espécie
Fitófagos
Tetranychidae Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)
Tetranychus ludeni Zacher
Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski
Tetranychus urticae Koch
Predadores
Phytoseiidae
Amblyseius aberrans (Oudemans)
Amblyseius californicus (McGregor)
Amblyseius cucumeris (Oudemans)
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot
Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago)
Typhlodromus pyri Scheuten
Typhlodromus recki Wainstein
Typhloromus rhenanoides Athias-Henriot
Indiferentes
Tarsonemidae Tarsonemus cryptocephalus (Ewing)
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Resumo
A deteção de ‘Ca. phytoplasma rubi’, na região de Odemira, não só em plantas
de Rubus spp. cultivadas como também nas espontâneas na sua vizinhança (sebes de
silvas), alertou para a presença de insetos vetores deste fitoplasma, na região, que urge
identificar. A bibliografia indica que os cicadelídeos Macropsis spp., com especial
referência a Macropsis fuscula (Zett.), são vetores deste patogéneo. Contudo, outros
cicadelídeos estão referenciados como vetores de fitoplamas e não deverão ser
ignorados nesta fase inicial de abordagem da situação. Apresentam-se os primeiros
resultados obtidos na prospeção em curso deste grupo de insetos, realizada na Herdade
Experimental da Fataca (Odemira), em plantas do género Rubus, com recurso a
armadilhas adesivas cromotrópicas.
Palavras-chave: amora, Cicadellidae, cigarrinha, fitoplasma.
Abstract
Survey of potential vectors of ‘Candidatus Phytoplasma rubi’ in Rubus
spp. plants
The detection of ‘Ca. phytoplasma rubi’ in Rubus spp. plants, both cultivated
and spontaneous (hedges of brambles), in Odemira region (Alentejo), made us aware of
the presence of insect vectors of this disease in that region. It is urgent to identify these
vectors. Literature refers the leafhopper Macropsis spp. as vector of this plant pathogen,
especially Macropsis fuscula (Zett.). However, other leafhopper species are mentioned
as phytoplama vectors and so they should not be disregarded in this initial phase. Here
we present the first results on the leafhopers collected on coloured sticky traps in the
Herdade Experimental da Fataca (Odemira, Portugal), on plants of the genus Rubus.
Keywords: blackberry, Cicadellidae, leafhopper, phytoplasma.
Introdução
Os fitoplasmas são parasitas obrigatórios que se multiplicam e sobrevivem no
floema das plantas e são responsáveis por várias doenças a nível mundial. Ocorrem
também no interior de alguns insetos fitófagos, os quais atuam como seus vetores,
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disseminando os fitoplasmas pelas plantas hospedeiras, durante o seu processo de
alimentação. Os fitoplasmas são adquiridos passivamente durante a alimentação em
plantas infetadas. Alguns fitoplasmas transmitem-se para a geração seguinte
transovaricamente (ver exemplos em Bertaccini & Duduk, 2009).
Os vetores de fitoplasmas são insetos hemípteros que se alimentam no floema,
pertencentes ao grupo Auchenorrhyncha, nomeadamente na família Cicadellidae e em
Fulgoromorpha (quatro famílias vetoras: Cixiidae, Delphacidae, Derbidae e Flatidae) e à
família Psyllidae (dois géneros) (Weintraub & Beanland, 2006; Weintraub, 2007).
Wilson & Weitraub (2007) referem ainda duas famílias de heterópteros, Pentatomidae e
Tingidae, como contendo espécies vetoras confirmadas. A maioria das espécies vetoras
de fitoplasmas concentra-se em duas subfamílias de Cicadellidae: Deltocephalinae
maioritariamente, seguida de Macropsinae (Wilson & Weitraub, 2007).
Vários exemplos de associações comprovadas entre fitoplasmas e insetos destes
grupos, algumas muito específicas, podem ser encontrados em Carraro et al. (2004),
Weintraub & Beanland, (2006), Weintraub (2007), Weintraub & Jones (2007),
Malembic-Maher et al. (2011).
“Rubus stunt disease” é uma doença há muito conhecida na Europa e América
do Norte e que afeta plantas de Rubus spp., quer silvestres quer cultivadas, como é o
caso da amora e framboesa (de Fluiter & van deer Meer, 1953; Davies, 2000; Vindimian
et al., 2004). Parente et al. (1999) relataram a sua ocorrência em Portugal, na região
norte. As plantas apresentam uma sintomatologia típica de fitoplasmas, como o
desenvolvimento anormal dos gomos axilares e os entrenós curtos dando origem ao
designado sintoma «vassoura de bruxa», definhamento das plantas e morte das mesmas
nas variedades mais sensíveis. Podem existir plantas infetadas assintomáticas. Esta
doença é atribuída ao Rubus stunt phytoplasma, ou ‘Candidatus Phytoplasma rubi’, o
qual ocorre principalmente em plantas de Rubus spp., embora também já tenha sido
detetado em Rosa canina L. na bacia mediterrânica (Malembic-Maher et al. (2011). A
transmissão entre plantas é atribuída a insetos vetores, se bem que também haja
referência a transmissão por enxertia (CFIA, 2012).
O cicadelídeo Macropsis fuscula Zeet. tem sido apontado como o vetor deste
fitoplasma, em resultado de ensaios de transmissão positivos realizados na Holanda (de
Fluiter & van der Meer, 1953). É uma espécie presente na Europa e na América do
Norte (CFIA, 2012). Pouco se sabe sobre a sua bioecologia (de Fluiter & van der Meer,
1953, na Holanda; Tonks, 1960, no Canadá). Em Cadman (1961) e Weintraub &
Beanland (2006) encontra-se ainda a referência a M. scotti Edwards como sendo
também vetor deste fitoplasma. Contudo, Nielson (1968) chama a atenção para a
dificuldade em distinguir morfologicamente estas duas espécies, ficando implícita a
possibilidade de erro na sua identificação. Ambas as espécies estão presentes em
Portugal continental (Jach, 2013).
Nos últimos anos foram observados estragos relevantes em plantas de Rubus
spp., nomeadamente em amora cultivada e silvestre, na região de Odemira, atribuídos ao
Ca. Phytoplasma rubi (Fránová et. al., 2016). O alerta reside não só nos prejuízos que
este agente patogénico pode acusar na cultura de amora, caso se dissemine, mas
principalmente no perigo que também venha a afetar a cultura de framboesa,
economicamente mais importante naquela região e no nosso país, em geral.
Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo em curso para identificação
dos insetos vetores do fitoplasma em causa, responsáveis por este problema
fitossanitário naquela região e apresentar os primeiros resultados.
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Material e métodos
A amostragem tem decorrido na Herdade Experimental da Fataca (região de
Odemira) na cultura da amora e em plantas silvestres (silvas).
A amostragem decorreu em dois períodos: na primavera-verão de 2014 (de 25
março a 3 junho - seis amostragens) e de 2016 (de 17 maio a 27 de julho - seis
amostragens).
A amostragem foi feita com recurso a armadilhas adesivas, colocadas na cultura
(em túneis de plástico) e nas silvas, e substituídas quinzenalmente: 17 armadilhas (12
amarelas e cinco azuis), no primeiro período e 16 amarelas no segundo período. Neste
último período, também quinzenalmente, foi realizado varrimento das plantas
adventícias vizinhas com saco de batidas.
Foram considerados os insetos hemípteros Auchenorrhyncha capturados por
estes dois métodos de amostragem, os quais foram separados em morfotipos e alguns já
identificados ao nível de género.
Resultados
Foi capturada uma elevada diversidade de Auchenorrhyncha.
No primeiro período de amostragem, foram capturados 1002 indivíduos, que
foram organizados em 18 morfotipos. A maioria tratava-se de cicadelídeos da
subfamília Typhlocybinae. Foram também capturados cicadelídeos dos géneros
Macropsis (Macropsinae), Aphrodes (Aphrodinae), Macrosteles (Deltocephalinae). A
identificação das espécies está em curso.
Relativamente ao segundo período de amostragem, a triagem está em curso,
tendo sido contabilizados 2167 indivíduos agrupados em 23 morfotipos.
Alguns indivíduos das espécies capturadas foram testados por nested-PCR para
deteção do Ca. phytoplasma rubi, originando até ao momento resultados negativos.
Discussão
Encontra-se em curso a identificação dos insetos vetores do fitoplasma causador
do Rubus stunt que tem afetado as plantas de Rubus spp. na região da Fataca, Odemira.
Para já, o problema tem-se centrado somente em plantas de amora (cultivadas e nas
silvas), receando-se, contudo, que venha a alastrar para a framboesa, a qual é mais
importante do ponto de vista económico, na região, e no país em geral.
Tendo em conta a bibliografia, esta primeira abordagem centrou-se no
levantamento dos Auchenorrhyncha presentes na cultura e nas adventícias vizinhas da
mesma. Paralelamente, estão a decorrer testes para despiste do fitoplasma no interior
destes insetos que, contudo, não são objeto de análise neste artigo.
Foram já identificados géneros associados à transmissão de fitoplasmas,
nomeadamente Aphrodes, Macrosteles e Macropsis, aos quais será dada especial
atenção, principalmente a este último género. A base de dados da Fauna Europaea
indica a presença de algumas espécies destes géneros em Portugal continental (Jach,
2013), mas é generalizada a falta de informação sobre a sua bioecologia. Dados
relativos, por exemplo, a hospedeiros, número de gerações por ano, épocas dos
diferentes estados do ciclo evolutivo, distribuição espacial nas plantas dos estados de
desenvolvimento, entre outros, são essenciais para o delineamento de estratégias de
controlo dos vetores.
De forma a identificar os causadores da dispersão da doença entre plantas de
Rubus spp., é necessário a continuar a captura entomológica de modo sistemático,
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identificar e avaliar a infeciosidade dos possíveis vetores, assim como confirmar a sua
eficácia como vetores em posteriores ensaios de transmissão.
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Resumo
O interesse na cultura dos pequenos frutos tem crescido em Portugal, em
especial as culturas de framboesa, mirtilo e amora. A evolução das técnicas de
produção, aliada às excelentes condições de solo e de clima existentes, têm contribuído
para uma crescente produção e exportação. No entanto, as culturas são frequentemente
afetadas por pragas e doenças, causando graves prejuízos aos produtores. Existe,
portanto, a necessidade de melhorar as condições fitossanitárias das culturas, reduzindo
as perdas de produção. Foram objetivos específicos do presente trabalho realizar o
levantamento e identificação de pragas e doenças associadas a estas culturas, em
especial os tripes e a mosca-de-asa-manchada, Drosophila suzukii, na framboesa, o
ácaro eriofídeo Acalitus essigi na amora, e fungos do género Phomopsis no mirtilo.
Para o levantamento de pragas e doenças, realizaram-se missões de campo a
explorações agrícolas de norte a sul do país durante os meses de maio, junho e julho de
2015, para recolha de amostras para análise laboratorial.
Os resultados das capturas nas culturas de framboesa revelaram a presença de
tripes em todas as explorações, destacando-se algumas espécies dos géneros Thrips,
Frankliniella e Tenothrips. A análise das armadilhas e DNA de Drosophila suzukii
confirmou, numa primeira abordagem, a identidade da espécie e mostrou que está
presente na maioria das explorações agrícolas amostradas. No que diz respeito à
amostragem de material infetado proveniente de culturas de mirtilo, a incidência de
cancros nas plantas foi, de um modo geral relativamente baixa, confirmando-se a
presença de Phomopsis spp. em 9 explorações e de fungos da família
Botryosphaeriaceae (sin. Botryospheria spp.), Botrytis cinerea e Pestalotiopsis spp. No
caso das culturas de amora, a amostragem de lançamentos de frutificação confirmou a
presença de Acalitus essigi em várias explorações e cultivares de amora, assim como
fitoseídeos, estigmeídeos e tideídeos predadores, agentes de limitação natural.
Palavras-chave: Acalitus essigi, Drosophila suzukii, Pequenos frutos, Phomopsis,
Tripes.
Abstract
Survey of pests and diseases associated with raspberry, blueberry and
blackberry crops
Small fruits have nowadays a growing expression in Portugal, especially the
raspberry, blueberry and blackberry crops. The evolution of production techniques,
combined with excellent soil and climate conditions, have contributed to increase
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production levels and exports. However, crops are frequently affected by pests and
diseases, causing serious losses to producers. It is then important to improve plant
sanitary conditions, reducing production losses. The objectives of this study were to
survey and identify the main pests and diseases associated with these crops, especially
thrips and the spotted-wing drosophila, Drosophila suzukii, in raspberry, the eriophyid
mite Acalitus essigi in blackberry, and fungi of the genus Phomopsis in blueberry.
To survey these pests and diseases, field trips to farms were executed from north
to south of Portugal during May, June and July 2015, for sample collection to laboratory
analysis.
Catches in raspberry crops revealed the presence of Thrips in all farms,
especially species of Thrips, Frankliniella and Tenothrips genera. Drosophila suzukii
traps and DNA analysis confirmed the species identity and revealed that this species is
present in most of the sampled farms. Material sampling from infected blueberry crops
shown that cancers incidence in plants was relatively low, confirming the presence of
Phomopsis spp. in 9 farms and also fungi from Botryosphaeriaceae family (syn.
Botryosphaeria spp.), Botrytis cinerea and Pestalotiopsis spp. In the blackberry crops,
sampling confirmed the presence of Acalitus essigi on several farms and cultivars, as
well as phytoseiids, stigmaeids and tydeids predators, natural control agents.
Keywords:, Acalitus essigi, Drosophila suzukii, Phomopsis, Small fruits, Thrips.
Introdução
O interesse na cultura dos pequenos frutos em Portugal tem crescido
exponencialmente nos últimos anos. Dado o seu alto valor nutricional, capacidades
antioxidantes e excecional sabor, verifica-se uma crescente procura destes frutos e um
consequente aumento de investimento no setor, patente em várias culturas como a
framboesa (Rubus idaeus L.), mirtilo (Vaccinium spp.) e amora (Rubus spp.) (Sousa et
al., 2007a; Sousa et al., 2007b; Sousa et al., 2007c; Barrote, 2014). Os níveis de
produção diferem entre regiões e em algumas é uma alternativa bastante viável a outras
culturas tradicionais, capaz de gerar maior retorno económico para os produtores
(Oliveira & Lopes da Fonseca, 2010).
Apesar das excelentes condições de solo e de clima, bem como da evolução das
técnicas de produção, as culturas de pequenos frutos são frequentemente afetadas por
diferentes pragas e doenças, causando enormes prejuízos aos produtores. A planta de
framboesa é conhecida como sendo hospedeira de várias pragas e doenças que atacam
todos os orgãos da planta, tais como o vírus RBDV (raspberry bushy dwarf virus),
afídeos, ácaros coleópteros e vários tipos de fungos (entre eles a Phytophthora
erythroseptica, associada às raízes) (Oliveira et al., 2007; Campo, 2012; Barrote, 2014),
mas apesar dos esforços de prevenção, os produtores relatam estragos avultados
provocados por dois tipos de pragas: a mosca-de-asa-manchada Drosophila suzukii
(Matsumura) (Diptera, Drosophilidae) e também os tripes (Thysanoptera), se bem que
com menor importância económica. No caso do mirtilo, dado que se apresenta como
uma cultura com recente representação em Portugal, existe pouca informação sobre
pragas e doenças a ocorrer na espécie. No entanto, verificam-se altas incidências de
alguns tipos de cancros nas plantas, em especial os do género Phomopsis (Diaporthales,
Diaporthaceae) (Diogo & Chicau, 2014; Chicau, 2014). A amora é também é uma
planta hospedeira de algumas pragas e doenças, em particular de alguns fungos
associados às flores e frutos e, em especial, de ácaros. Destes, o eriofídeo Acalitus essigi
(Hassan) (Trombidiformes, Eriophyidae), ácaro-da-baga-vermelha ou ácaro-da-amora, é
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o que mais estragos provoca nas culturas de amora (Ferreira, 2015). Existe, portanto, a
necessidade de responder eficazmente a estes problemas de modo a reduzir as perdas de
produção e a melhorar as condições fitossanitárias das culturas.
Foi objetivo específico do presente trabalho realizar o levantamento e
identificação de pragas e doenças associadas a estas culturas. Assim, foram escolhidas
duas pragas-chave na cultura da framboesa, a mosca-de-asa-manchada, Drosophila
suzukii, e os tripes, uma doença importante na cultura do mirtilo, a Phomopsis, e uma
praga-chave na cultura da amora, o ácaro eriofídeo Acalitus essigi.
Material e métodos
Para efetuar o levantamento das pragas e doenças associadas às culturas de
framboesa, mirtilo e amora, realizaram-se oito missões de campo de norte a sul do país
durante os meses de maio, junho e julho de 2015. Foram visitadas 25 explorações
agrícolas, das quais 5 na área de intervenção da DRAP do Norte, 10 na área da DRAP
Centro, 4 na área da DRAP Lisboa e Vale do Tejo, 3 na área da DRAP do Alentejo e
3 na área da DRAP Algarve.
Cultura da framboesa
A prospeção de pragas associadas à cultura da framboesa foi realizada em
15 explorações agrícolas nos concelhos de Amarante, Braga, Baião, Faro, Portimão,
Mirandela, Óbidos, Odemira, Grândola, Penamacor, Sever do Vouga, Tavira, Vagos e
Vouzela.
Prospeção de tripes
Para a prospeção de tripes utilizaram-se armadilhas adesivas, penduradas no
topo da cultura e mantidas durante duas semanas no campo, com pelo menos uma
semana de intervalo. Foram utilizadas armadilhas com duas cores diferentes (amarelo e
azul) com o objetivo de aumentar a diversidade de indivíduos capturados. Analisou-se
uma estufa por exploração, dando-se prioridade às que apresentavam mais problemas
causados por tripes. No final de cada semana, os produtores retiraram e acondicionaram
devidamente as armadilhas e enviaram para análise para o laboratório de Entomologia
do INIAV. Em laboratório, os indivíduos foram descolados das armadilhas com o
auxílio de petróleo durante 4-6 horas. Posteriormente foram colocados em hidróxido de
sódio a 2% durante 23-26 horas, para diafanização, e montados em lâmina - lamela
(meio de Hoyer) para identificação em microscópio ótico.
Prospeção de D. suzukii
Para a prospeção de D. suzukii colocaram-se uma a quatro armadilhas
comerciais com atrativo específico em cada exploração. As armadilhas foram mantidas
em campo durante duas semanas, com pelo menos uma de intervalo, e mudados os
atrativos ao fim de cada semana. As amostras com os insetos capturados foram enviadas
para o laboratório de Entomologia do INIAV, onde se procedeu à identificação e
quantificação de D. suzukii com o auxílio de uma lupa binocular. Estes indivíduos
foram posteriormente enviados para o laboratório de Biologia Molecular do INIAV,
para análise de ADN com o objectivo de confirmar a sua identidade. Para tal, isolou-se
o seu DNA total e amplificou-se por PCR (Polimerase Chain Reaction) um fragmento
de 710 pb do gene da Citocromo Oxidase subunidade I (COI).
Cultura do mirtilo
A prospeção de doenças na cultura do mirtilo, com especial ênfase em
Phomopsis, foi efetuada em 14 explorações localizadas nos concelhos de Grândola,
Odemira, Óbidos, Torres Vedras, Covilhã, Nisa, Celorico da Beira, Mirandela,
Amarante, Baião, Vila Verde, Cantanhede, Sever do Vouga e São Pedro do Sul.
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Em cada exploração foram selecionadas as cinco cultivares mais importantes,
com o objetivo de identificar eventuais fungos patogénicos associados, bem como a sua
incidência e severidade de sintomas. Foram observadas aleatoriamente 100 plantas por
cultivar e das que apresentavam sintomas, foram selecionadas dez para observação mais
detalhada, tendo sido registado o número de ramos afetados e o número total de ramos
por planta. Nestas plantas foram também colhidas amostras dos ramos com sintomas
que foram devidamente identificadas, embaladas e remetidas para os laboratórios do
INIAV. Em laboratório, as amostras foram observadas à lupa binocular para determinar
a presença de frutificações de Phomopsis spp. Quando presentes, procedeu-se a
preparações microscópicas para identificação e ao isolamento em meio de cultura de
fragmentos da margem das necroses. Os fungos presentes foram isolados em cultura
pura para identificação morfológica e extração de DNA com vista a posterior
identificação biomolecular.
Cultura da amora
A prospeção do ácaro eriofídeo Acalitus essigi foi realizada em 14 explorações
nos concelhos de Amarante, Braga, Baião, Abrantes, Marinha Grande, Portimão,
Grândola, Mirandela, Odemira, Penamacor, Sever do Vouga, Tavira e Vouzela.
Em cada exploração foram recolhidos cinco lançamentos de frutificação e por
cultivar, um por planta, de forma aleatória, para deteção de ácaros e transportados em
caixas isotérmicas arrefecidas para o laboratório de Acarologia do INIAV. As amostras
foram armazenadas em frigorífico até à observação, através de lupa binocular, de todos
os orgãos dos lançamentos. Após a observação e triagem dos exemplares, seguiram-se
as preparações para observação microscópica e a identificação das espécies.
Resultados e discussão
Cultura da framboesa
Os resultados das capturas revelaram a presença de tripes em todas as
explorações, destacando-se os géneros Thrips, Frankliniella e Tenothrips, aos quais
deverá ser atribuída a maior parte os estragos que têm vindo a ser causados na cultura da
framboesa. Foram também detetados outros géneros, em menor abundância. Resultados
mais detalhados encontram-se em Mateus (in press).
A espécie D. suzukii foi detetada em praticamente todas as explorações agrícolas
amostradas mas com número de indivíduos relativamente baixo, à exceção de duas
explorações localizadas em Odemira e Braga. Na análise por Biologia Molecular para
confirmar a sua identidade, verificou-se, numa primeira abordagem, que é de facto uma
das espécies de Drosophila presentes nas explorações amostradas.
Cultura do mirtilo
Os resultados da amostragem de material infetado revelaram que a incidência de
cancros nas plantas foi, de um modo geral, relativamente baixa (inferior a 5%), assim
como a severidade. Apenas numa exploração (S. Mamede) foi constatada uma elevada
percentagem de plantas afetadas (32,3%) mas neste caso o produtor referiu que tinha
havido erros na fertilização que teriam causado os problemas observados. Confirmou-se
a presença de Phomopsis spp. em 9 das 14 explorações, mas apenas em algumas
cultivares. A elevada presença revelada no presente estudo está em consonância com
um estudo realizado sobre fungos que afetam o mirtilo numa exploração em Santo
Tirso, onde as espécies do género Phomopsis foram as mais comuns (Diogo & Chicau,
2014). Foram igualmente identificados outros fungos associados a esta sintomatologia,
nomeadamente espécies da família Botryosphaeriaceae (sin. Botryospheria spp.),
Botrytis cinerea e Pestalotiopsis spp.
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Cultura da amora
A amostragem de lançamentos de frutificação, como referido em trabalho já
divulgado no âmbito deste estudo (Ferreira, 2015), confirmou a presença de A. essigi
em várias explorações de amora nas várias regiões do país e nas cultivares Apache,
Black Diamond, Chester, Driscoll Carmel, Karaka Black, Lock Ness, Ouachita, Ruben,
Triple Crown e Tupi. Relativamente à acarofauna auxiliar, com importância em
proteção biológica, foram detetados fitoseídeos, estigmeídeos e tideídeos predadores.
São de destacar Amblyseius stipulatus Athias-Henriot, Typhlodromus recki Wainstein,
Amblyseius californicus (McGregor), Typhlodromus pyri Scheuten, Agistemus
longisetus Gonzalez e Homeopronematus anconai (Baker).
Conclusões
O presente estudo permite concluir que as culturas de framboesa, mirtilo e amora
enfrentam alguns problemas fitossanitários, com prejuízos para os produtores. A
presença de D. suzukii é comum na maioria das explorações de framboesa, bem como
tripes em todas as explorações. Na cultura da amora foi sistemática a presença de
A. essigi em várias explorações, assim como de outros ácaros com bastante potencial
como predadores. Nas explorações que possuíam a cultura de mirtilo detectaram-se
danos provocados por Phomopsis e outros fungos associados a semelhantes
sintomatologias, apesar de apresentarem uma incidência relativamente baixa.
Dada a presença das diferentes pragas e doenças nas culturas, aliada à
insuficiência e baixa eficácia de alguns meios de controlo, bem como a dificuldade de
os colocar em prática, é imperativo criar alternativas viáveis e eficazes, de modo a
melhorar a produtividade e rendimento económico das culturas.
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Pequenos frutos com grandes problemas: recomendações para a
qualidade na cadeia de abastecimento
Domingos P.F. Almeida
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017
Lisboa, Portugal, dalmeida@isa.ulisboa.pt

Resumo
Os pequenos frutos – framboesa, mirtilo, morango, amora e groselha – estão
entre os frutos mais perecíveis e de maior valor acrescentado no atual mercado europeu.
A adoção de tecnologia pós-colheita otimizada é indispensável para colocar no
mercado, nacional e internacional, pequenos frutos sem perdas significativas e em
condições de satisfazer o consumidor. Dados empíricos de cadeias de abastecimento
nacionais revelam que os danos mecânicos e as infeções latentes ou pós-colheita são as
principais causas de perdas de pequenos frutos. As quebras pós-colheita podem
ultrapassar facilmente 20% atingindo mesmo 100% ao fim de 5 dias, implicando uma
enorme ineficiência no uso dos recursos. Após apresentação da fisiologia pós-colheita
dos pequenos frutos indicam-se as principais causas de perdas quantitativas e
qualitativas dos pequenos frutos e apresentam-se recomendações para a boa gestão da
qualidade na cadeia de abastecimento. Como as características físico-químicas e a
avaliação sensorial dos pequenos frutos não melhora após-colheita, a qualidade inicial –
determinada pelo genótipo, tecnologia de produção, estado de maturação na data da
colheita e adequado manuseamento – determina a satisfação dos consumidores.
Palavras-chave: amora, framboesa, groselha, mirtilo, morango.
Abstract
Small fruit with large problems: recommendations for quality in the supply
chain. Berries – raspberry, blueberry, strawberry, red currant, and blackberry – are
amongst the most perishable fruit with the highest added-value in the European market.
Adoption of optimized postharvest technology is essential to market berries in the
national and international markets without significant losses and satisfying to
consumers. Empirical data on national supply chains show that mechanical damage and
postharvest decay are the main causes of losses of berries. Postharvest losses after 5
days are often higher than 20% and can reach 100%, with large inefficiencies in the use
of resources. After a brief revision of the postharvest physiology of berries we describe
the main causes of postharvest losses and summarize the recommendations for an
adequate quality management in the supply chain. Since the physicochemical properties
and sensory appraisal of berries do not improve after harvest, initial quality – as
determined by genotype, crop growing technology, harvest maturity, and proper
handling – determines consumer satisfaction.
Keywords: blackberry, currant, raspberry, blueberry, strawberry.
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Introdução
«Pequenos frutos» é a designação genérica para uma classe mercadológica de
frutos, à qual se aplica também a expressão «frutos vermelhos». O mesmo grupo é
designado em inglês pelos termos small fruits, soft fruits e berries. Esta classe tem uma
circunscrição algo variável mas inclui uma grande diversidade de frutos hortícolas. Os
pequenos frutos dominantes no mercado nacional de frutos frescos são o morango
(Fragaria ×ananassa), a framboesa (Rubus idaeus), os mirtilos (Vaccinium spp.) a
amora (Rubus spp.) e a groselha vermelha (R. rubrum). Existem diversas outras espécies
de pequenos frutos, incluindo outras espécies de Fragaria, Vaccinium, Rubus e Ribes,
híbridos interespecíficos dentro dos géneros Rubus, Ribes e Vaccinium e frutos de
espécies de outros géneros como, inter alia, a baga de sabugueiro (Sambucus nigra,
Adoxaceae) e o medronho (Arbutus unedo, Ericaceae). Os pequenos frutos, assim
definidos, não partilham semelhanças botânicas na taxonomia da espécie nem na
morfologia do fruto (quadro 1). Estas culturas também apresentam grandes diferenças
fitotécnicas entre si. Os pequenos frutos são produzidos por culturas perenes herbáceas
no caso morangueiro, perenes arbustivas semilenhosas e lenhosas no caso da amora,
framboesa, groselhas e mirtilos. A tendência da intensificação cultural tem sido no
sentido da cultura anual do morango e da redução do período de exploração da
framboesa, da amora e das groselhas, mas os mirtilos são explorados por várias décadas.
A classe mercadológica dos pequenos frutos é essencialmente definida pelo tipo
de utilização, pelo comportamento pós-colheita dos frutos e pelas operações de
manuseamento e preparação para o mercado.
Neste artigo sumaria-se o comportamento pós-colheita de cinco tipos de
pequenos frutos atualmente dominantes no mercado nacional de frutos frescos - o
morango, a framboesa, a amora, os mirtilos e a groselha vermelha -, as principais
operações de preparação para o mercado e as condições recomendadas para reduzir as
perdas na cadeia de abastecimento.
Fisiologia pós-colheita dos pequenos frutos
Os pequenos frutos têm taxas de respiração moderada (nível 3) a elevada (nível
4) na classificação de seis níveis proposta por Kader (2002) para os produtos
hortofrutícolas. A taxa de produção de etileno é muito baixa (classe 1) a baixa (classe 2)
na escala de 5 classes de Kader (2002). No entanto, a taxa de produção de etileno é
muito pendente da cultivar, como indiciam os amplos intervalos apresentados no quadro
2 para a framboesa e para os mirtilos. A sensibilidade ao etileno é geralmente baixa
embora a exposição ao etileno exógeno aumente a suscetibilidade dos frutos a doenças
pós-colheita, uma das principais causas de perdas de lotes nesta classe mercadológica
(ver adiante). Também se verifica uma acumulação de alguns compostos flavonoides,
nomeadamente de algumas antocianinas, em resposta ao etileno exógeno. A intensidade
desta resposta depende das cultivares como foi mostrado para o mirtilo por Costa et al.
(2014).
Morango, framboesa, amora e groselha são frutos não-climactéricos cujo
amadurecimento não é regulado (para efeitos práticos) pelo etileno. Os mirtilos são
frequentemente referenciados na literatura como frutos climactéricos. No entanto,
existem diferenças significativas no padrão respiratório e na resposta ao etileno no
germoplasma de mirtilos. Adicionalmente, nos mirtilos o amadurecimento ocorre
concomitantemente com o crescimento, pelo que, para todos os efeitos práticos, todos
os mirtilos são colhidos maduros e a sua qualidade sensorial não melhora após a
colheita.
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Características de qualidade e colheita
A ausência de danos mecânicos, podridões, danos por insetos, defeitos de forma,
e escaldão solar são características de qualidade em todos os pequenos frutos, às quais
acrescem algumas características específicas (quadro 3). Todos os frutos com danos
mecânicos, podridões ou sobremaduros devem ser colhidos e eliminados.
Os morangos são colhidos com o cálice enquanto framboesas, amoras e mirtilos
são colhidos destacando-se o cálice. No caso do mirtilo a dimensão da cicatriz proximal,
uma característica varietal, está diretamente relacionada com a taxa de perda de água.
As groselhas vermelha e branca são colhidas cortando o cacho (racimo) pois a sua casca
fendilha facilmente quando se tenta destacar os frutos individuais. A groselha preta tem
uma casca mais resistente e pode ser colhida em cacho ou as bagas individuais. As
groselhas não requerem uma frequência de colheita tão intensa como o morango ou a
framboesa, pois o sobreamadurecimento na planta é mais lento. A colheita em cacho
requer cultivares cujo amadurecimento no cacho é uniforme, uma características das
cultivares comerciais atuais.
O teor em sólidos solúveis (TSS) dos pequenos frutos não aumenta após a
colheita mas a acidez pode diminuir ligeiramente. O TSS é um importante determinante
da qualidade sensorial do morango, devendo ter como mínimo absoluto 7% (mas o
valor pode e deve ser muito superior). Nas groselhas, a acidez representa uma proporção
significativa do teor em sólidos solúveis medido por refratometria.
A colheita dos pequenos frutos para o mercado em fresco é feita manualmente.
Os frutos têm de ser colhidos com elevada periodicidade que, em função do estado do
tempo, pode ser diária ou a cada dois dias na mesma parcela. A técnica de colheita
difere com a espécie (quadro 3). Em todos os casos, os frutos são colhidos diretamente
para as embalagens primárias colocadas em caixas de campo.
A operação de colheita é determinante da qualidade e da segurança alimentar dos
pequenos frutos. É no rigor desta operação que ficam definidos: (1) a seleção por estado
de maturação; (2) a incidência e a severidade de danos mecânicos; (3) a seleção por
tamanho; (4) a seleção dos frutos danificados, malformados ou doentes.
A colheita deve ser efetuada de forma a proteger os frutos do calor excessivo o
mais depressa possível e move-los para o sistema de arrefecimento.
O manuseamento pós-colheita típico dos pequenos frutos encontra-se
esquematizado na figura 1, embora a sequência específica de algumas das operações
possa variar consoante a empresa ou as exigências de gestão de operações.
Preparação para o mercado e tipos de embalagem
Os pequenos frutos são transferidos do campo para a central onde se procede à
pesagem e ajustamento do peso líquido das embalagens primárias, que são rotuladas,
colocadas em embalagens secundárias (caixas de plástico ou cartão) e paletizadas. Os
tipos de embalagem primária atualmente dominantes no mercado nacional são as
cuvetes de politereftalato de etileno (PET), transparentes, com uma capacidade de 500 g
e tampa ventilada e a caixa de madeira de 1 ou 2 kg para o morango e as cuvetes de 125
g com tampa para os restantes pequenos frutos. O morango biológico também aparece
no mercado em cuvetes de 250 g. As cuvetes possuem no fundo um tapete amortecedor
para reduzir os danos por vibração. Cuvetes de cartão de tamanho variável são também
embalagens primárias encontradas frequentemente no mercado europeu.
A regulamentação europeia sobre normalização de fruta e hortaliças contém
provisões específicas sobre a classificação do morango, mas aos restantes pequenos
frutos aplicam-se as características mínimas de qualidade e de maturação gerais
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[Regulamento
n.º 1221/2008].

(CE)

Conservação dos pequenos frutos e duração da vida útil
A perecibilidade relativa de todos os pequenos frutos é muito elevada, tendo uma
duração prática na cadeia de abastecimento, em condições ótimas de 5 a 7 (morango) a
30 dias (mirtilo rabbiteye). As condições ótimas recomendadas para a manutenção da
qualidade estão sumariadas no quadro 4. Os pequenos frutos não são sensíveis a danos
pelo frio, podendo ser mantidos a temperatura imediatamente acima do ponto de
congelação. As condições ótimas de conservação para todos os pequenos frutos são 0
°C e 90 a 95% de humidade relativa. Note-se que os sistemas de refrigeração têm
flutuações de temperatura em torno do set point e que, nos frutos com um teor de
sólidos solúveis mais baixo (logo, um ponto de congelação mais elevado), é necessário
garantir o não congelamento por deficiente funcionamento do sistema.
A adequada gestão da temperatura requer o arrefecimento por ar forçado em
menos de 2 horas após a colheita. Após esse período aumentam os sintomas e sinais de
podridões e agravam-se as descolorações com as consequentes quebras e reclamações.
Um sistema de ar forçado adequadamente dimensionado e operado pode fazer 7/8 de
arrefecimento em 2 a 3 horas. Observações não sistemáticas por parte de operadores do
sector referem benefícios da coloração do morango quando a remoção do calor sensível
se faz até cerca dos 14 °C com posterior arrefecimento mais lento. A generalização
desta observação ou a sua dependência de condições de produção e de manuseamento
pós-colheita específicas não pode ser confirmada.
A atmosfera modificada pode ser benéfica nos pequenos frutos, apesar do
reduzido período pós-colheita. Em todos os casos referidos no quadro 4 os benefícios da
pressão parcial de CO2 elevada são muito bons e superam os benefícios provocados pela
redução da concentração da concentração de O2, que é morada ou mesmo nula no caso
morango. No caso das groselhas, a vermelha responde bem à redução da pressão parcial
de oxigénio, mas a groselha preta não. No mirtilo, a resposta à atmosfera modificada
depende da cultivar (Costa et al., 2012; 2015). Os frutos devem ser arrefecido para
temperatura de polpa < 2 °C antes da modificação da atmosfera para que os benefícios
sejam obtidos. Níveis excessivos de CO2 ou demasiado baixos de O2 induzem aromas
desagradáveis e acastanhamento.
As principais causas de depreciação da qualidade que conduzem ao fim da vida
útil são: podridões (ver adiante), pisaduras, perda de água (engelhamento),
descolorações (perda de brilho) e sobreamadurecimento ou senescência. Nas groselhas,
a perda de água a partir do ráquis antecede a perda de água do fruto e o acastanhamento
e engelhamento (secagem) do caule é um sintoma de falta de qualidade. A abscisão dos
frutos do caule é também um sintoma de elevado tempo ou de deficientes condições
pós-colheita. As perdas de água são significativas. Por exemplo, num ensaio (dados não
publicados) a taxa de perda de água a 0 °C de três cultivares de mirtilos foi de 0,160%
dia-1 para a ‘Ozarkblue’, 0,214% dia-1 para a ‘Goldtraube’ e 0,216% dia-1 para a
‘Bluecrop’.
Patologia pós-colheita
As podridões são uma das principais causas de perdas e porventura o maior
determinante do fim de vida de vida útil dos lotes de pequenos frutos na cadeia de
abastecimento. O quadro 5 ilustra a velocidade a que se podem desenvolver as
podridões num lote de morango, ilustrando a importância da temperatura para atrasar o
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seu desenvolvimento. Note-se a diferença significativa entre o desenvolvimento da
podridão do lote a 5 e a 0 °C e a elevada incidência ao fim de 3 dias e rápida velocidade
de progressão a temperaturas acima de 10 °C. As taxas de apodrecimento são variáveis
entre lotes, em função da pressão de inóculo ou infeções latentes.
Em condições de armazenamento de mirtilo a temperatura constante (0 °C)
verifica-se um aumento muito rápido da incidência de podridões a partir do momento
em que surgem no lote (figura 2).
Os dois principais patogénios pós-colheita de amora, framboesa e morango são
Botrytis cinerea e Rhizopus stolonifer. No morango, as infeções de Botrytis cinerea
ocorrem na altura na floração e a infeção permanece latente até que o fruto amadureça.
Após a colheita, temperaturas favoráveis e flutuações de temperatura que provoquem
condensação aceleram o desenvolvimento da doença. A proteção fitossanitária na altura
do vingamento e durante o crescimento dos frutos é essencial para reduzir a carga de
inóculo e as infeções latentes que se irão manifestar após a colheita. A infeção pode
ainda ocorrer através da deposição de esporos sobre os danos mecânicos. Botrytis
cinerea desenvolve-se a 0 °C enquanto Rhizopus stolonifer não cresce a temperatura
inferior a 5 °C.
Os pequenos frutos toleram níveis fungistáticos de CO2 (10 a 20%) sendo a
atmosfera modificada com elevado CO2 uma forma eficaz de minimizar as doenças póscolheita nestes frutos. Uma forma eficaz de efetuar esta atmosfera modificada consiste
em cobrir as paletes, com a plataforma revestida, com uma cobertura feita com filme de
polietileno com cerca de 100 µm de espessura e injetar CO2 de botija até aos níveis
desejados através de uma abertura no filme que é posteriormente fechada com fita
adesiva.
Último quilómetro
A exposição dos pequenos frutos no local de venda deve ser feita em ambiente
refrigerado (2 a 4 °C). A transferência dos frutos, em particular da framboesa, amora e
morango de condições de refrigeração para a temperatura ambiente é muito prejudicial
para a qualidade, acelerando a perda de água, o desenvolvimento de podridões e o
amolecimento. No caso específico do morango, no qual o aroma é um importante
indutor de vendas, coloca-se ao retalhista o que designamos por «dilema das vendas».
Manter morangos em ambiente refrigerado preserva a sua qualidade e vida útil residual
para o consumidor, mas restringe a emissão de compostos voláteis. Por essa razão, os
morangos são frequentemente expostos à temperatura ambiente, o que pode beneficiar
as vendas pela emissão da fragrância, mas à custa de um aumento significativo do risco
de podridões. Avaliações empíricas revelaram perdas de 28% em 72 horas a 20 °C
(quadro 5). Por esta razão, os morangos são a referência de fruta com maior
percentagem de quebra nas lojas.
O consumidor deve manter os pequenos frutos no frigorífico doméstico a uma
temperatura entre 2 e 4 °C, uma condição de muito frigoríficos domésticos não
cumprem (Alcéo & Almeida, dados não publicados).
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Quadros e figuras
Quadro 1- Botânica dos principais pequenos frutos comercializados no mercado
nacional.
Nome comum

Família

Espécies

Fruto

Morango

Rosaceae

Fragaria × ananassa

Múltiplo de
aquénios

Framboesa

Rosaceae

Rubus idaeus

Pluridrupa

Amora

Rosaceae

Rubus spp. incluindo R. laciniatus, R.
occidentalis, Rubus ursinus

Pluridrupa

Mirtilo

Ericaceae

Vaccinium corymbosum («Northern
highbush»), V. angustifolium («lowbush») e
Vaccinium virgatum («rabbiteye») e híbridos
interespecíficos de V. corymbosum com
outras espécies.

Pseudobaga

Groselha

Grossulariaceae

Ribes rubrum (groselha vermelha); R.
nigrum (groselha negra)

Pseudobaga

Quadro 2 Taxas de respiração e de produção de etileno dos principais pequenos frutos
comercializados no mercado nacional (Mitcham, 2014; Perkins-Veazie, 2014a,b,c;
Prange, 2014).
Nome comum
Morango
Framboesa
Amora
Mirtilo
Groselhas

Taxa de respiração a 5 ºC
(mg CO2 kg-1 h-1)
Valores
Classe
20-40*
Elevada
18-27
Elevada
31-41
Elevada
9-12

Moderada

27

Elevada

Taxa de produção de etileno a 20 ºC
(µL kg-1 h-1)
Valores
Classe
<0,1
Muito baixa
1-12
Moderada
0,1-2,0
Baixo a
moderado
0,1-2,0; 10 em rabbiteye
Baixo a
moderado
Não disponível
-

*Estimativa do autor
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Quadro 2- Características de qualidade e índice de colheita.
Nome comum

Qualidade mínima

Índice de colheita

Técnica de
colheita
Colhidos com os
cálices e uma
porção do
pedúnculo.

Morango

Cor uniforme, firme, TSS
≥7,0% e acidez ≤0,8%

>2/3 da altura do fruto
com cor vermelha.

Framboesa

Frutos de cor uniforme,
túrgidos, com todas as
drupéolas.

Cor vermelha brilhante
(cvs. vermelhas)

Colhido sem cálice.

Amora

Frutos de cor
completamente preta e
túrgidos.

Cor do fruto, brilho, e
facilidade de abscisão.

Colhido sem cálice.

Mirtilo

Cor azul em toda a
superfície, sem tonalidade
avermelhada junto ao
cálice, firmes, túrgidos,
presença de pruína;
TTS>11%

Completamente azul e
firme.

Colhido sem cálice.

Groselha vermelha

TSS: 10-14%; acidez: 2%

Cor vermelha brilhante
antes de ficar baça.

Colhido cacho.

Quadro 3- Condições ótimas recomendadas (adaptado de Kader, 2001; Mitcham, 2014;
Perkins-Veazie, 2014a,b,c; Prange, 2014).
Nome
Morango

Temp.
(ºC)
0

HR
(%)
90-95

Duração
(dias)
7

[O2]
kPa
21

[CO2]
kPa
10-15

Efeito da atmosfera
controlada ou modificada
Reduz crescimento de
Botritys cinerea, retenção da
firmeza

Framboesa

-0,5 a 0

90-95

2-5

5-10

15-20

Reduz respiração, produção
etileno, podridão e
amolecimento

Amora

-0,5 a 0

90-95

2-14

5-10

10-20

Reduz podridão e
amolecimento

Mirtilo

-0,5 a 0

90-95

14; 30 para
rabbiteye

1-10

10-15

Manutenção da firmeza e
acidez, redução podridões

Groselha
vermelha

-0,5 a 0

90-95

8-14

2

15-20

Redução de podridões
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Quadro 4- Incidência de podridões com micélio visível durante a vida útil de um lote de
morango a diferentes temperaturas (Alcéo & Almeida, 2016).
Tempo à temperatura
indicada (dias)
3
5
7
10
12
14

Frutos com podridão
(% do número total de frutos em cinco cuvetes de 500 g)
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
0±0.0
0±0.0
0.6±0.0
5.2±0.0
28.3±0.1
0±0.0
1.8±0.0
0.8±0.0
57.7±0.2
100±1.0
0.8±0.0
3.2±0.0
11.7±0.0
100±0.0
100±0.0
0.6±0.0
36.5±0.1
39.3±0.1
4.5±0.0
33.5±0.1
73.4±0.4
14.2±0.0
68.3±0.2
90.6±0.1
-

Figura 1- Manuseamento pós-colheita dos pequenos frutos.

Figura 2- Incidência de podridão em
três cultivares de mirtilo durante o
armazenamento a 0 ºC (Costa &
Almeida, dados não publicados).
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Avaliação da qualidade pós-colheita de diferentes cultivares de mirtilo
(Norte, Sul e Rabbiteye) produzidas em Viseu
Sérgio Martins1, Arminda Lopes1, Adriana Gonçalves2, Andreia Santos2 & Daniela
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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 préfloração e o vingamento do fruto.
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Figuras
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Figura 1 – Efeito da cultivar no: a) peso fresco; b) diâmetro longitudinal; c) diâmetro
transversal; d) peso seco
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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
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Resumo
Os pequenos frutos como o mirtilo e o morango muitas vezes não podem ser
comercializáveis para fresco devido à sua elevada perecibilidade, podendo constituir
matéria-prima para extração de corantes naturais para fins alimentares. Estes frutos têm
na sua constituição antocianinas que são pigmentos responsáveis pela cor vermelha ou
azul e que apresentam elevada atividade antioxidante. Contudo, a sua utilização como
corantes tem sido limitada devido à baixa estabilidade durante o processamento e
armazenamento dos alimentos em que são aplicados. Neste trabalho estudou-se o efeito
da temperatura e da luz nas características dos extratos aquosos de morango e mirtilo.
Para estudar o efeito da microencapsulação na estabilidade da cor, procedeu-se à
secagem dos extratos por liofilização e spray-drying utilizando a inulina como agente
encapsulante. A análise dos resultados permite observar que a temperatura é a variável
com efeito mais significativo na degradação das antocianinas e da cor dos extratos de
morango e mirtilo, sendo que temperaturas mais elevadas conduzem a maior
degradação. A microencapsulação por spray-drying e por liofilização altera
significativamente a cor original dos extratos permitindo, no entanto, manter a respetiva
cor ao longo do tempo de exposição à luz, contrariamente ao que se verifica com os
extratos. A microencapsulação afigura-se promissora para a utilização de corantes
naturais em alimentos processados pelo calor e/ou expostos à luz.
Palavras-chave: antocianinas, cor, termo e foto-estabilidade, liofilização, spray-drying.
Abstract
The small fruits like strawberry and blueberry can´t often be marketed as fresh
products due its high perishability, and, therefore be used as raw material for extraction
of natural colorants for food purposes. These fruits have in their constitution
anthocyanins that are pigments responsible for the red or blue color and have high
antioxidant activity. However, their use as colorants has been limited due to the low
stability during the processing and storage of foods in which they are applied. The aim
of the present work was to study the effect of temperature and light on the
characteristics of aqueous extracts of strawberry and blueberry. To study the effect of
the microencapsulation in the stability of the color, the extracts were drying by freezedrying and spray-drying using inulin as wall material. The results showed that
temperature is the variable with the most significant effect on degradation of
anthocyanins and the color of strawberry and blueberry extracts, and higher
temperatures lead to increased of degradation. Microencapsulation by spray-drying and
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freeze-drying significantly changes the original color of extracts allowing, however, to
maintain the respective color over time light exposure, contrary to what happens with
the extracts. Microencapsulation looks promising for the use of natural colorants for
food processed by heat and/or exposed to light.
Keywords: anthocyanins, colorant, temperature and Light stability, freeze-drying,
spray-drying.
Introdução
A indústria agro-alimentar gera uma grande quantidade de subprodutos que são
muitas vezes considerados desperdício (Galanakis, 2015). Segundo Gustavsson, et al.
(2011), nas regiões desenvolvidas, como a Europa, a América do Norte e a Oceânia, as
perdas no sector primário representam uma % considerável do total de subprodutos
gerados ao longo da cadeia. Estas perdas ocorrem devido a danos mecânicos
ocasionados durante as operações de colheita, condições climáticas adversas, doenças e
pragas que afetam as culturas e fatores económicos (regulamentos e padrões estéticos e
de qualidade exigidos pelo mercado) (Galanakis, 2015). Nesse sentido, a valorização de
subprodutos alimentares apresenta-se, não só como uma necessidade, mas também
como uma oportunidade para a obtenção de novos produtos de valor acrescentado
(Pintado & Teixeira, 2015).
O morango e o mirtilo são frutos ricos em compostos antioxidantes, fibra
dietética, vitaminas C, A e E, potássio e cálcio, podendo os seus subprodutos ser
recuperados para diversos fins na indústria alimentar ou outras. Estes frutos apresentam
na sua constituição antocianinas que são compostos hidrossolúveis responsáveis pela
cor vermelha e azul (Cavalcanti et al., 2011). Atualmente tem-se verificado um
crescente interesse por estes pigmentos devido a uma tendência para o desenvolvimento
de corantes alimentares a partir de fontes naturais como alternativa aos corantes
sintéticos, e também devido à sua elevada atividade antioxidante (Mahdavi et al., 2016).
Apesar das antocianinas apresentarem uma potencial aplicação como corantes naturais a
sua utilização tem sido limitada devido à sua baixa estabilidade durante o
processamento e armazenamento à temperatura, luz, oxigénio, presença de iões
metálicos e atividade enzimática (Castañeda-Ovando et al., 2009). A microencapsulação
afigura-se como um processo eficiente na estabilização de materiais facilmente
degradáveis (Mahdavi et al., 2016). A secagem por spray-drying é o método mais
utilizado para a microencapsulação de antocianinas por ser simples, rápido e contínuo
originando partículas de elevada estabilidade (Pegg & Shahidi, 2007). A secagem por
liofilização também é um método eficiente que opera a baixas temperaturas sendo
adequando para compostos sensíveis ao calor (Mahdavi et al., 2016). Neste trabalho
estudou-se (i) o efeito da temperatura e da luz na estabilidade da matéria corante de
morango e mirtilo e (ii) o efeito da microencapsulação por spray-drying e por
liofilização na estabilidade da cor.
Material e métodos
Os morangos (Fragaria × ananassa cv Fortuna) foram adquiridos num
supermercado local. Os mirtilos (Vaccinium myrtillus L.) foram fornecidos pela
empresa Fresh Factor, Portugal. As amostras foram congeladas até serem utilizadas. A
extração sólido/líquido foi realizada em água destilada na proporção 1:5 à temperatura
ambiente durante 25 minutos a 5000 rpm (Sigma & Laborzentrifugen, 2k15). A amostra
foi filtrada (Whatman® 41) e o sobrenadante recolhido.
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Para a microencapsulação a 400mL de extrato aquoso dos frutos foram
adicionados 200mL de solução aquosa de inulina a 30%. A solução foi desidratada por
spray-drying (LabPlant, modelo SD-05) (Beirão-da-Costa et.al., 2013) e por liofilização
(Telstar LyoQuest). A avaliação da cor dos extratos foi avaliada utilizando um
colorímetro Minolta Chroma Meter CT-310 e dos microencapsulados foi avaliada com
um colorímetro Minolta Chroma Meter CR-310.
A determinação do teor de antocianinas totais foi efetuada com o método de pH
diferencial (adaptado de Wroslstad, 1976). Para a avaliação da termo-estabilidade os
extratos foram submetidos a diferentes binómios tempo/temperatura (temperatura a
variar de 50 a 100 °C durante intervalos de tempo de 18 a 120 minutos) de acordo com
uma matriz fatorial composta. As amostras foram avaliadas quanto à cor e ao teor de
antocianinas totais.
Para a avaliação da foto-estabilidade os extratos ou microcápsulas foram
colocados em tubos de ensaio e mantidos a uma intensidade luminosa de 0,014 W.m-2 a
25 °C em câmara climática (Fitoclima 750 E – Aralab). Foi avaliada a cor e o teor de
antocianinas totais nos dias 5, 12, 22 e 29 de exposição à luz. A morfologia dos
microencapsulados foi observada por SEM (Beirão-da-Costa et al., 2013).
Os resultados foram submetidos a análise de variância a um fator (Anova)
através do teste de Tukey para um nível de significância de 95%. Os resultados da
termo-estabilidade foram analisados pelo Método de Superfícies de Resposta (RSM). O
tratamento estatístico dos resultados bem como o delineamento experimental dos
estudos de otimização foi realizado com recurso ao Software informático StatisticaTM
v8.0 (StatSoft, Inc., 2007).
Resultados e discussão
Avaliação da termo-estabilidade
No Quadro 1 apresentam-se os modelos que expressam o teor de antocianinas
totais (AnT), a saturação (C*), a tonalidade (hº) e a luminosidade (L) em função das
variáveis independentes com efeitos significativos (p<0,05), temperatura e tempo de
tratamento. Os modelos obtidos apresentam ajustes adequados, uma vez que as
diferenças entre os coeficientes de regressão (r2) e do r2 ajustado são inferiores a 0,1. A
temperatura revelou ser a variável com efeito mais marcante na estabilidade da cor,
exercendo efeitos linear e quadrático para a maioria das variáveis dependentes
estudadas, tendo o tempo apresentado um efeito menos expressivo. Na Fig 1 verifica-se
que, para ambos os extratos, a concentração de antocianinas diminui à medida que a
temperatura e o tempo de tratamento aumentam, sendo que temperaturas e tempos mais
elevados conduzem a maior degradação. Wang et al. (2010) também verificaram que o
aumento da temperatura leva a um aumento da degradação de antocianinas.
Relativamente à cor observa-se uma diminuição do parâmetro C* (fig. 2) com o
aumento da temperatura e do tempo, nos dois extratos, resultando numa cor menos
intensa. Quanto ao parâmetro hº (fig. 3) este é mais influenciado pela temperatura e pelo
tempo de tratamento no caso do mirtilo do que no morango, ocorrendo uma diminuição
à medida que estas as duas variáveis independentes aumentam. Quanto à luminosidade
do morango o modelo não ajustou. No mirtilo verifica-se um aumento do parâmetro L
com o aumento da temperatura e do tempo (fig. 4), o que evidencia uma perda de cor.
Avaliação da Foto-estabilidade
Como se pode observar na fig. 5 a presença de luz conduz a uma degradação
significativa do teor de antocianinas. No extrato do mirtilo verifica-se um decréscimo
significativo (p<0,05) do teor de antocianinas nos primeiros 3 dias de exposição à luz,
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(de 3,39 para 0,41 mg.g-1), tendo-se mantido constante até ao dia 29. No extrato do
morango, observa-se uma variação mais gradual do teor de antocianinas ao longo do
tempo, tendo-se registado uma diminuição significativa (p<0,05) até ao dia 22 (de 5,01
para 2,05 mg.g-1). Estes resultados estão de acordo com Wang et al. (2010) que também
verificou que o efeito da luz implica uma diminuição significativa do teor de
antocianinas. Relativamente à cor dos extratos verifica-se que esta é igualmente
influenciada pela presença de luz. Ao longo do tempo de exposição, observa-se um
aumento do parâmetro L (fig.6) e uma diminuição do parâmetro C* (fig.7), para ambos
os extratos, resultando numa descoloração e numa cor menos intensa. O parâmetro hº
(fig.8) é pouco afetado pela presença de luz, tendo-se observado uma pequena variação
ao longo do tempo. Quanto à microencapsulação, este processo causa alterações na cor
original dos extratos provocando um aumento do parâmetro L e uma diminuição dos
parâmetros C* e hº. No entanto, os microencapsulados de morango liofilizado
evidenciam uma boa estabilidade à luz mantendo-se os parâmetros da cor praticamente
constantes ao longo do tempo de exposição, conservando a sua cor original. JiménezAguilar, et al. (2011), também verificou uma boa estabilidade da cor à luz em
microencapsulados de mirtilo por spray-drying.
Morfologia das microcápsulas
Os processos de microencapsulação por liofilização e spray-drying originaram
microcápsulas com morfologias distintas. As microcápsulas obtidas por liofilização (fig.
8) apresentam uma forma esférica e uma superfície rugosa de aspeto esponjoso,
observando-se ainda a formação de aglomerados. As microcápsulas obtidas por spraydrying (fig. 9), apresentam uma forma esférica, oca, com uma superfície lisa, de parede
continua e sem fissuras. Observa-se, igualmente, que algumas das microcápsulas
formadas exibem uma parede enrugada e com concavidades. Não se observa a
aglomeração de partículas. Beirão-da-Costa, et al. (2013) observaram morfologias
semelhantes em microcápsulas de inulina com óleo de orégão obtidas por spray-drying.
Conclusões
A cor e o teor de antocianinas totais dos extratos aquosos de morango e mirtilo
são significativamente degradados na presença de luz e quando sujeitos a elevadas
temperaturas. A microencapsulação altera significativamente a cor original dos extratos.
No entanto, os microencapsulados mantiveram a cor ao longo do tempo de exposição à
luz, contrariamente ao que se verifica nos extratos aquosos. A microencapsulação
afigura-se promissora para a utilização de corantes naturais em alimentos processados
pelo calor e/ou expostos à luz.
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Quadros e figuras

Mo

Quadro 1 - Equações dos modelos ajustados aos valores experimentais para o teor de
antocianinas totais (AnT) e parâmetros da cor (L, C*, hº) de morango (Mo) e mirtilo
(Mi) em função da temperatura e tempo.
Equação polinomial do modelo

r2

r2ajust

AnT

27,30 – 8,28T – 3,81T2 – 4,35t – 3,59Tt

0,93

0,89

C*

58,89 – 9,19T – 3,03T2 -4,14t + 1,67t2 – 4,30Tt

0,97

0,95

hº

57,62 – 1,87T – 2,03t

0,81

0,70

0,99

0,99

Mi

AnT

37,41 – 21,54T – 7,14T2 – 9,72t + 5,83t2–7,44Tt

C*

65,96 – 9,85T – 6,69T2 – 4,60t – 5,57Tt

0,93

0,87

hº

41,64 – 5,51T – 1,32T2 – 2,52t + 1,63t2

0,97

0,96

L

35,46 + 8,22T + 4,39T2 + 1,45t + 2,22Tt

0,97

0,95
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A

B

Figura 1 - Superfície de resposta para o teor de antocianinas totais em função da
temperatura e tempo de tratamento: (A) morango e (B) mirtilo.

A

B

Figura 2 - Superfície de resposta para o parâmetro C* em função da temperatura e
tempo de tratamento: (A) morango e (B) mirtilo
A

B

Figura 3 - Superfície de resposta para o parâmetro hº em função da temperatura e tempo
de tratamento: (A) morango e (B) mirtilo
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Teor de antocianinas totais
(mg.g-1)

Figura 4 - Superfície de resposta para o parâmetro L em função da temperatura e tempo
de tratamento para o extrato de mirtilo
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Figura 5 - Variação do teor de antocianinas totais ao longo do tempo de exposição à luz.
Valores médios ± desvio-padrão. Letras diferentes indicam diferenças significativas
(p<0,05).
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Figura 6 - Variação do parâmetro L dos extratos de morango e mirtilo ao longo do
tempo de exposição à luz. Valores médios ± desvio-padrão.

Figura 7 - Variação do parâmetro C* dos extratos de morango e mirtilo ao longo do
tempo de exposição à luz. Valores médios ± desvio-padrão.

Figura 8 - Variação do parâmetro hº dos extratos de morango e mirtilo ao longo do
tempo de exposição à luz. Valores médios ± desvio-padrão.
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Figura 9 - Imagens obtidas por SEM das microcápsulas formadas por liofilização (A) e
por spray-drying (B) (ampliação X2000).
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Controlos oficiais no âmbito da higiene a explorações que produzem
pequenos frutos
Miguel Lamela &André Magalhães
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Direção de Serviços de Segurança
Alimentar, Quinta do Marquês, 2780-155 Oeiras, seguranca.alimentar@dgav.pt

Resumo
Os pequenos frutos fazem parte do agrupamento de culturas vegetais
consideradas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos como de maior
risco microbiológico para a saúde do consumidor (EFSA, 2013). Por esse motivo, os
respetivos produtores são o alvo prioritário dos controlos oficiais de higiene da
produção primária de produtos de origem não-animal a que a DGAV e as DRAP deram
início em 2015.
Este estudo tem como objetivo descrever os resultados dos controlos oficiais nas
explorações de pequenos frutos e testar se houve diferenças significativas entre os
resultados dos controlos oficiais em explorações de pequenos frutos e em explorações
de outras culturas hortofrutícolas. Secundariamente, pretende avaliar-se se houve
diferenças significativas no resultado dos controlos oficiais em função de fatores como
exportação, certificação, associação a uma organização de produtores e tipo de
pequenos frutos produzidos.
Em 2015 foram efetuados controlos específicos de higiene em 102 explorações
hortofrutícolas, das quais 32 produzem pequenos frutos. Foram identificados
incumprimentos em 10 explorações de pequenos frutos, sendo os mais frequentes a falta
de formação em matéria de riscos sanitários, o mau isolamento do poço/reservatório de
água e a ausência de análises microbiológicas à água de irrigação.
A comparação dos resultados entre explorações de pequenos frutos e
explorações de outras culturas hortofrutícolas permite concluir que há diferenças
significativas entre o Grau de Cumprimento (GC) médio das explorações de pequenos
frutos e o das explorações de outras culturas hortofrutícolas, sendo os resultados mais
satisfatórios nas explorações de pequenos frutos.
A avaliação da diferença de resultados entre explorações, em função de outros
fatores, permite concluir que o GC médio das explorações que exportam ou que são
certificadas é significativamente mais satisfatório do que o das explorações que não
exportam ou que não estão certificadas.
Palavras-chave: risco, incumprimento, framboesa, morango, hortofrutícolas.
Abstract
Berries are among the foods of non-animal origin considered to be of greater risk
to the consumer’s health by the European Food Safety Authority (EFSA, 2013). Berries
growers are thus priority targets for official controls, which have been carried out by
DGAV and DRAP since 2015.
This study aims at presenting the results of those official controls and at
examining whether they show significant differences between berries and other foods of
non-animal origin. The results are also analyzed in light of factors such as exports,
certification, membership of growers associations and type of berry.
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In 2015, official hygiene controls were performed at 102 farms, 32 of which
grew berries. Non-compliances were identified in 10 berry farms, the most frequent
being a lack of training in health risks, poor insulation of wells and reservoirs and the
absence of microbiological analysis of irrigation water.
The comparison between the results for berry farms and farms where other foods
of non-animal origin are grown reveals significant differences when it comes to the
average degree of compliance (DC), which is higher for berry farms. When performed
in light of other factors, this comparative analysis allows us to conclude that the average
DC is significantly more satisfactory in the case of exporting and certified farms.
Keywords: risk, non-compliance, raspberry, strawberry, fresh fruits and vegetables.
Introdução
Em 21 de Maio de 2011, a Alemanha comunicou à Comissão Europeia, pelo
Sistema de Alerta Rápido e de Resposta, um aumento significativo do número de
doentes com síndrome hemolítico-urémico (SHU) e gastrenterite aguda causada por
Escherichia coli O104:H4 enterohemorrágica (STEC) (EFSA, 2011a).
Em resposta, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA)
constituiu um grupo de trabalho de urgência para identificar a origem da contaminação,
que concluiu tratar-se de um único lote de sementes de feno-grego (Trigonella foenumgraecum L.) importado do Egito por um operador holandês, em novembro de 2009, e
mais tarde usado por um operador alemão para a produção de rebentos de abril a maio
de 2011 (Buchholz, U., et al., 2011; EFSA, 2011b).
No fim deste surto – o último caso foi reportado a 4 de julho – foram registados
4075 casos humanos (3167 de gastrenterite aguda e 908 de SHU) distribuídos por 16
países europeus, Canadá e Estados Unidos, e 53 mortes, das quais 50 ocorreram na
Alemanha (WHO, 2011; EFSA, 2013).
A Comissão Europeia reagiu solicitando um estudo à AESA para identificar o
risco para a saúde do consumidor causado por agentes patogénicos em alimentos de
origem não-animal (EFSA, 2013).
De acordo com os estudos da AESA, foram identificadas seis combinações de
culturas vegetais/agentes patogénicos de maior risco, entre as quais se encontram os
pequenos frutos – framboesa, morango e outras bagas – para os agentes Salmonella spp.
e norovirus (quadro 1).
Outra consequência deste surto foi a publicação de quatro regulamentos para a
produção de rebentos – Regulamentos (UE) n.º 208 a 211/2013 – e uma nova
abordagem às disposições de higiene que constam do Anexo I do Regulamento (CE) n.º
852/2004, de 29 de abril: os Estados Membros passaram a fazer controlos oficiais na
produção primária de produtos de origem não-animal.
Em Portugal, o Plano de Controlo da Produção Primária de Produtos de Origem
Não-Animal (PCPP-PAONA) teve início em 2015 e parte significativa dos controlos
incidiu nas explorações em que se produziam pequenos frutos (31,4%).
Partindo da análise dos resultados dos controlos realizados no âmbito do PCPPPAONA em 2015, este estudo tem como objetivos:
 descrever os resultados dos controlos oficiais nas explorações de pequenos
frutos;
 testar se houve diferenças significativas entre os resultados dos controlos
oficiais em explorações de pequenos frutos e em explorações de outras
culturas hortofrutícolas;
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 testar se houve diferenças significativas no resultado dos controlos oficiais
em função de fatores como exportação, certificação, associação a uma
organização de produtores e tipo de pequenos frutos produzidos.
Material e métodos
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) tem a responsabilidade,
entre outras, de elaborar, coordenar e avaliar a execução dos planos de controlo oficial
relativos à produção primária de produtos de origem não-animal. Para o efeito,
concebeu e coordenou a implementação do PCPP-PAONA, documento onde são
definidos os objetivos, critérios de risco, seleção das explorações a controlar, métodos e
procedimentos de controlo oficial, medidas a tomar em caso de incumprimento e
coordenação entre a DGAV e as DRAP.
A seleção de explorações agrícolas a controlar em cada região foi efetuada pelas
Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) em articulação com a DGAV, em
função dos critérios definidos pela DGAV. O tipo de amostragem preconizado foi não
probabilístico por conveniência. Procurou-se que os controlos incidissem sobre as
explorações agrícolas com culturas de maior risco (quadro 1) e sobre produtores com
maior volume de produção.
Os controlos oficiais consistiram na inspeção das explorações agrícolas para
verificação dos requisitos aplicáveis. Foi formado um grupo de trabalho para a
implementação destes controlos, com designação de coordenadores centrais e regionais
e de técnicos executores dos controlos. Foi elaborado um manual de procedimentos de
controlo contendo modelos de lista de verificação (quadro 2), relatório de controlo e
notificação dos operadores. Os técnicos executores dos controlos receberam formação
teórica e prática ministrada pela DGAV.
O Grau de Cumprimento (GC) é o indicador que expressa o resultado do
controlo oficial, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos legais vigentes. Este
indicador varia numa escala de 0 a 20 e resulta da avaliação de 38 itens da lista de
verificação (quadro 2). A cada item é atribuído um peso específico, em função da
relevância do requisito avaliado para a segurança dos géneros alimentícios. Quanto
maior for o cumprimento das disposições legais vigentes, menor é o GC obtido.
O GC foi a variável utilizada para testar se houve diferenças significativas nos
resultados dos controlos oficiais entre explorações, em função dos seguintes fatores:
 Tipo de cultura (explorações que produzem pequenos frutos vs
explorações que produzem outras culturas)
 Tipo de pequenos frutos (explorações que produzem morangos vs
explorações que produzem outros pequenos frutos)
 Exportação (explorações cuja produção se destina (total ou parcialmente)
a exportação vs explorações cuja produção não se destina a exportação)
 Certificação (explorações certificadas ou abrangidas por um regime
como GlobalGap, Tesco Nurture, Clube de Produtores Continente vs
explorações não abrangidas por esses regimes)
 Associação a uma Organização de Produtores (AOP) (explorações
associadas a uma OP vs explorações não associadas a uma OP)
Para a descrição dos resultados obtidos (GC) foram calculadas algumas
características amostrais – contagem, média e desvio padrão.
Para testar a diferença no GC médio entre as explorações, em função dos fatores
acima identificados, foi utilizado o teste t para duas amostras independentes.
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O programa informático utilizado para o tratamento estatístico dos dados foi o
OpenEpi versão 3.01.
Resultados e discussão
Em 2015, as DRAP – responsáveis pela realização dos controlos oficiais –
executaram controlos em 102 explorações, das quais 32 produziam pequenos frutos. A
região, as culturas produzidas e as dimensões médias das explorações de pequenos
frutos controladas constam do quadro 3.
Foram identificados incumprimentos em 10 das 32 explorações de pequenos
frutos (31%) e em 56 das 70 explorações que produzem outras culturas (80%) (quadro
4).
Os incumprimentos mais frequentes nas explorações de pequenos frutos foram a
falta de formação em matéria de riscos sanitários, o mau isolamento do
poço/reservatório de água e a ausência de análises microbiológicas à água de irrigação
(quadro 5). Estes incumprimentos podem ser explicados pela falta de sensibilização dos
produtores de pequenos frutos, já que o PCPP-PAONA teve início em 2015 e só em
novembro de 2015 foi publicado o Código de Boas Práticas “Higiene na Produção
Primária de Hortofrutícolas Frescos” elaborado pelas confederações agrícolas (CAP,
CNA e CONFAGRI) e aprovado pela DGAV.
O quadro 6 contém os dados relativos às características amostrais e comparação
de médias dos resultados do GC em função das variáveis tipo de cultura, exportação,
certificação, AOP e tipo de pequenos frutos.
Os resultados demonstram que há diferenças muito significativas no GC médio
das explorações em função dos fatores tipo de cultura, exportação e certificação
(p<0,001) (quadro 6).
Pelo contrário, não se verificaram diferenças significativas no GC médio em
função dos fatores AOP e tipo de pequenos frutos (p=0.25 e 0.21, respetivamente).
A possibilidade de tirar conclusões relativas ao efeito dos fatores testados no
cumprimento das normas vigentes em matéria de segurança alimentar é limitada pelo
facto de a amostra de explorações controladas ter sido definida por critérios de
conveniência e não de modo aleatório.
No entanto, os resultados indicam que os produtores de pequenos frutos, que
exportam, ou que estão certificados de acordo com um referencial normativo obtiveram
resultados mais satisfatórios. Esta diferença pode dever-se ao facto de estes produtores
estarem mais sensibilizados para os riscos sanitários do que os produtores de outras
culturas hortofrutícolas, os que não exportam, ou os que não estão certificados.
O papel das OP no acompanhamento dos produtores em matéria de cumprimento
de requisitos legais no âmbito da higiene não foi visível. Este resultado pode ser
explicado pelos mesmos motivos que apontámos para explicar os incumprimentos
identificados nas explorações de pequenos frutos.
Não se verificaram diferenças significativas entre os produtores de morangos e
de framboesas, no entanto, o GC médio é mais baixo nas explorações que produzem
framboesas (quadro 6). Estes resultados podem ser explicados pela falta de
especialização dos produtores de pequenos frutos: a monocultura tem maior expressão
nos produtores de framboesas (61%), do que nos produtores de morangos (25%).
Conclusões
Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte:
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as explorações que produzem pequenos frutos apresentam um
cumprimento das normas de higiene alimentar mais satisfatório do que as
explorações que produzem outras culturas de hortofrutícolas;
as explorações de hortofrutícolas que exportam apresentam resultados
mais satisfatórios do que as que não exportam, bem como as explorações
que estão certificadas de acordo com um referencial normativo, em
relação às que não estão;
não há diferenças significativas no cumprimento das normas de higiene
alimentar entre as explorações associadas a organizações de produtores e
as não associadas;
não há diferenças significativas no cumprimento das normas entre as
explorações que produzem morangos e as que produzem outros pequenos
frutos.
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Quadros
Quadro 1 – Grupos de culturas vegetais/agentes patogénicos de maior risco (adaptado
de EFSA, 2013).
Grupos de
maior risco
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Agrupamento de vegetais
Hortícolas de folhas consumidos crus
em saladas
Hortícolas de caule e bolbosas
Tomate
Melão, melancia
Ervilha, fava, feijão, grão-de-bico
Hortícolas de folhas consumidos crus
em saladas
Rebentos
Ervilha, fava, feijão, grão-de-bico
Especiarias e ervas secas em pó
Hortícolas de caule e bolbosas
Framboesas
Hortícolas de folhas consumidos crus
em saladas misturados com outros
produtos de origem não-animal
Ervas aromáticas
Rebentos
Cenoura
Tomate
Cenoura
Frutos secos
Cenoura
Hortícolas de folhas consumidos crus
em saladas misturados com outros
produtos de origem não-animal
Hortofrutícolas desidratados
Outras bagas
Hortícolas de folhas consumidos crus
em saladas
Morangos
Ervas aromáticas
Especiarias e ervas secas em pó

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

Agentes patogénicos
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
E. coli STEC
Norovirus
Salmonella spp.
Shigella spp.
Bacillus spp., Salmonella spp.
Norovirus
Salmonella spp. e norovirus
Salmonella spp.

Shigella spp.
E. coli STEC
Yersinia spp.
Norovirus
Norovirus
Salmonella spp.
Shigella spp.
Shigella spp.

Vírus da hepatite A
Norovirus
Bacillus spp.
Norovirus
C. perfringens
C. perfringens
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Quadro 2 – Lista de verificação para avaliação do cumprimento dos requisitos
legais em matéria de higiene alimentar (excerto).

PP 01. Fontes de contaminação no local de produção
3. O operador toma medidas adequadas para evitar a contaminação
proveniente dessas fontes?
6. O operador toma medidas adequadas para impedir a presença de
animais domésticos ou pragas nos locais de produção, armazenamento e
manipulação de alimentos, bem como às fontes de água usadas na
exploração?
PP 02. Condições sanitárias da exploração primária
7. Condições relativas à implementação de boas práticas de higiene
pessoal:
a) Estão disponíveis meios de lavagem de mãos próximos dos locais de
manipulação e armazenagem de alimentos?
b) Existem instalações sanitárias próximas dos locais de trabalho?
c) As instalações sanitárias estão em boas condições de conservação,
funcionamento e higiene?
PP 03. Água
8. As fontes de água, armazenamento e distribuição estão protegidas de
uma potencial contaminação?
9. A utilização das águas residuais na rega das culturas agrícolas tem
licença de utilização?
10. Sempre que necessário, o operador testa a água para detetar
contaminantes microbiológicos ou químicos na água de irrigação ou
usada para tratamentos fitossanitários, fertilizantes e outros químicos
agrícolas?
11. Sempre que necessário, o operador testa a água para detetar
contaminantes microbiológicos na água de lavagem de produtos póscolheita ou para lavagem das mãos?
12. São tomadas medidas corretivas adequadas quando se detetam
problemas na água?
PP 04. Fertilizantes orgânicos
14. São tomadas medidas para limitar a potencial contaminação dos
produtos a partir das lamas de depuração?
16. São tomadas medidas para limitar a potencial contaminação dos
produtos a partir dos fertilizantes?
PP 05. Estado de saúde, higiene pessoal e formação
17. O operador responsável pela exploração e os manipuladores
conhecem as boas práticas relativas à saúde dos manipuladores?
18. O operador responsável pela exploração e os manipuladores
conhecem e adotam boas práticas de higiene pessoal?
19. Realiza-se algum tipo de formação do pessoal, em matéria de
higiene?
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Ponderação
2
1

1
2

1
0,5
0,5
4
0,5
0,75

1

0,25
1,5
2
1
1
2
0,5
0,5
1
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PP 06. Colheita, armazenamento e transporte
20. São adotadas medidas adequadas para manter limpos e, se necessário,
depois de limpos, desinfetar devidamente as instalações, equipamentos,
contentores, grades, veículos?
21. São adotadas medidas adequadas para assegurar a higiene da colheita
e operações subsequentes?
22. São adotadas medidas adequadas para assegurar, se necessário, a
higiene do transporte e das condições de armazenagem dos produtos
vegetais?
23. São adotadas medidas adequadas para manusear os resíduos e as
substâncias perigosas de modo a prevenir qualquer contaminação?
24. São adotadas medidas adequadas para ter em conta os resultados de
quaisquer análises pertinentes efectuadas em amostras colhidas das
plantas ou outras amostras que se possam revestir de importância para a
saúde humana?
PP 07. Manutenção de registos
25. São mantidos registos relativos ao transporte de efluentes pecuários?
26. São mantidos registos relativos à aplicação de fertilizantes?
27. São mantidos registos de qualquer ocorrência de parasitas ou doenças
que possam afetar a segurança dos produtos de origem vegetal?
28. São mantidos registos dos resultados de quaisquer análises
pertinentes efetuadas em amostras colhidas das plantas ou outras
amostras que se possam revestir de importância para a saúde humana?
29. O operador tem implementado um sistema de rastreabilidade que lhe
permite identificar:
a) Os produtos que foram adquiridos (ex. sementes, plantas)?
b) Que produtos forneceu?
c) A quem foram fornecidos os produtos?
d) Que quantidade de produtos foi fornecida?
e) Em que data foram fornecidos os produtos?
30. São mantidos registos relativos à formação?
31. São mantidos registos de qualquer utilização de produtos
fitossanitários e biocidas?
PP 08. Produtos fitossanitários e biocidas
33. Apenas são usados produtos autorizados no território nacional?
34. O uso de produtos fitofarmacêuticos é adequado:
a) Doses ou concentrações aplicadas de acordo com as instruções da
autorização de venda?
b) Os produtos estão autorizados para as culturas tratadas?
c) Os produtos estão autorizados para os inimigos ou para os efeitos que
se pretende atingir?
35. São cumpridos os intervalos de segurança indicados pelos
fabricantes?
PP 09. Contaminantes agrícolas e ambientais
38. O operador deu imediatamente início a algum procedimento
destinado a retirar do mercado o género alimentício em causa?
Total
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2
0,5
0,5
0,5
0,25

0,25
2
0,1
0,1
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3
1
1
0,4
0,3
0,3
1
1
1
20
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Quadro 3 – Região, culturas produzidas e dimensão média das explorações que
produzem pequenos frutos, controladas no âmbito do PNCC-PAONA, em 2015
Região

N.º de
explorações

Norte
Centro
Lisboa e
Vale do
Tejo

Alentejo

Algarve
Açores
Total

Framboesa

3
1
2
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
2
32

X

Morango
X
X
X
X

Outras
Amora Mirtilo Groselha culturas
HF
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Dimensão
média
(ha)
10,44

X

6,52

X
X
X

14,53

X

8,96

X
X
X

X

X

6,45

X
X
X

X

0,2
7,96

Quadro 4 – Número e % de explorações onde foram identificados incumprimentos no
âmbito do PCPP-PAONA, em 2015
Culturas
hortofrutícolas
Pequenos
frutos
Outras culturas
hortofrutícolas

N.º de
explorações
controladas

N.º de explorações onde
foram detetados
incumprimentos

% de explorações onde
foram detetados
incumprimentos

32

10

31,25

70

56

80
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Quadro 5 – Incumprimentos identificados nas explorações agrícolas de pequenos frutos
no âmbito do PCPP-PAONA, em 2015
Incumprimento
Falta de formação em matéria de higiene
Mau isolamento do poço/reservatório de água
Ausência de análises microbiológicas à água de irrigação(a)
Limpeza e desinfeção das instalações e/ou utensílios
Acesso de animais à zona de produção
Armazenamento inadequado de plásticos, caixas e embalagens
Mau uso/armazenamento de produtos fitofarmacêuticos
Instalações sanitárias em mau estado de conservação
Mau uso de fertilizantes orgânicos
Meios para a lavagem das mãos indisponíveis
Instalações sanitárias inexistentes ou inacessíveis

Frequência
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1

Quadro 6 – Características amostrais e comparação de médias dos resultados do GC em
função das variáveis exportação, certificação (a), AOP (b), tipo de cultura e tipo de
pequenos frutos, em 2015

N

Média

Desvio
padrão

32
70
28 (c)
51 (c)
38 (c)
38 (c)
62
40
23
12
102

1,09
2,55
1,15
2,95
0,68
4,1
2,38
1,76
0,64
1,76
2,14

2,05
2,76
2,04
3,16
1,13
3,2
2,86
2,33
1,31
2,77
2,67

Variável
Pequenos frutos (d)
Outras culturas HF
Exporta
Não exporta
Certificado
Não Certificado
AOP
Não AOP
Framboesa (e)
Morango (e)
Todas as culturas
(a)

Teste t para duas amostras
independentes
(grau de confiança 95%)
p<0,001
p <0,001
p <0,001
P=0,25
P=0,21
-

(b)

GlobalGap, Clube de Produtores Continente e Tesco Nurture;
Associação a uma organização de
produtores;
(c)
(d)
variáveis introduzidas a partir de 22/10/2015;
framboesas (n=23), morangos (n=12), amoras (n=2),
groselha (n=1) e mirtilo (n=3);
exploração.

(e)

têm efeito cumulativo as culturas que forem produzidas na mesma

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

236

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão III - Qualidade e pós-colheita

Qualidade comercial de duas cultivares de morangos produzidos em
sistema sem solo
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Resumo
Atualmente é reconhecida a importância dos fatores agronómicos na produção e
qualidade dos frutos. Sabe-se que a disponibilidade de nutrientes durante a produção se
traduz em frutos com diferentes características físico-químicas mensuráveis à colheita.
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade pós-colheita dos frutos de duas
cultivares de morango, San Andreas e Festival, produzidas num mesmo ecossistema
agrário e sujeitas a uma mesma fórmula nutritiva.
O ecossistema agrário, localizado no concelho de Tábua e distrito de Viseu,
consiste numa plantação em sistema sem solo (mistura de substrato – perlite e fibra de
coco) oscilante (conhecido como New Growing System que permite uma densidade de
plantação cerca de 3,3 vezes superior à do solo) com 2000 m2, em ambiente protegido e
com sistema fechado de recirculação da solução nutritiva.
As duas cultivares foram plantadas em setembro de 2014 e os frutos foram
avaliados em junho de 2015. Para avaliar a qualidade comercial foram recolhidos,
aleatoriamente, 50 frutos no estado de maturação comercial de cada cultivar. As
variáveis analisadas foram o aspeto morfológico, massa, calibre, cor, firmeza, teor em
sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulável (AT) e % de massa seca.
Da análise efetuada, verificaram-se diferenças nos seguintes parâmetros: cor (a
cultivar San Andreas apresenta um fruto mais vermelho, o que se traduzirá numa maior
quantidade de antocianinas, enquanto a intensidade da cor (ºh) é superior nos frutos da
cultivar Festival); firmeza (os frutos da cultivar San Andreas são mais firmes que os da
cultivar Festival); acidez titulável (a cultivar San Andreas foi a que apresentou uma
percentagem de acidez superior) e relação ºBrix/AT (verificaram-se diferenças
significativas entre as duas cultivares sendo o seu valor superior na cultivar Festival).
Em termos de % de massa seca não se verificaram diferenças significativas. De acordo
com os resultados obtidos verifica-se que, em igualdade de circunstâncias agronómicas,
existem diferenças entre as duas cultivares e que, de acordo com os parâmetros
avaliados, a cultivar San Andreas apresenta uma maior qualidade comercial quando
comparada com a cultivar Festival.
Palavras-chave: San Andreas, Festival, qualidade comercial, avaliação físico-química.
Abstract
Commercial quality of two strawberries cultivars grown in soilless system
Currently, it is recognized the importance of agronomic factors on the fruit
production and quality. It is known that the availability of nutrients during production
originates fruits with different physicochemical characteristics measured at harvest.
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The aim of this study was to evaluate the postharvest quality of fruits of two
strawberry cultivars, San Andreas and Festival, produced in the same agroecosystem
and subject to the same nutritional formula.
The cultivars were planted in September 2014 and the fruits were evaluated in
June 2015. To assess the commercial quality, 50 fruits in the state of commercial
maturity of each cultivar were collected randomly. The variables analysed were the
morphology, mass, size, colour, firmness, soluble solids content (°Brix), titratable
acidity (TA) and % of dry matter.
Differences were observed on the following parameters: colour (the cultivate
San Andreas has a redder fruit, which will result in a greater amount of anthocyanins,
while the colour intensity (ºh) is higher in fruit cultivar Festival); firmness (the fruits of
the cultivar San Andreas are firmer than the cultivar Festival), titratable acidity (the
cultivate San Andreas was the one with a higher percentage of acidity) and relationship
ºBrix /TA (there were significant differences between the two cultivars with Festival
presenting higher value). In terms of % dry matter there were no significant differences.
According to the results, it was possible to conclude that, at equal agronomic
conditions, there are differences between cultivars and, according with the evaluated
parameters, San Andreas cultivar has a higher commercial quality compared to Festival
cultivar.
Keywords: San Andreas, Festival, commercial quality, physicochemical evaluation.
Introdução
O morango é um fruto que não amadurece depois de colhido, pelo que o
momento de colheita deve ser cuidadosamente selecionado em função do seu destino
final. Apesar de a cor ser a caraterística mais usada como índice de colheita, não é a
única que traduz a qualidade do morango. Segundo Miranda (2011), os índices a ter em
consideração na definição da qualidade do morango são: aparência (cor, tamanho,
forma, ausência de defeitos), textura (firmeza), sabor (teor de sólidos solúveis - ºBrix,
acidez titulável), valor nutritivo e segurança (componentes tóxicos naturais,
contaminantes, contaminação microbiana).
Em termos de forma, os morangos podem classificar-se em: reniforme, esférica
ou globosa, cónica-globulosa ou cordiforme, cónica, cónica alongada, bicónica ou
elipsoidal, cuneiforme alongada e cuneiforme curta (Palha et al., 2015).
A textura de um fruto pode ser avaliada através da firmeza desse mesmo fruto. A
firmeza traduz o modo como os componentes estruturais do fruto estão agrupados e
pode determinar a sua utilização para consumo em fresco ou industrial (Palha et al.,
2005). O teste de perfuração é um teste que permite determinar a firmeza do fruto
através da quantificação da força necessária para penetrar o fruto. Essa força pode ser
determinada pela expressão:
, onde F é a força de perfuração,
éo
coeficiente de compressão dos alimentos, A o coeficiente de cisalhamento dos
alimentos,
a área da sonda, P o perímetro da sonda e C uma constante (Lopes, 2004).
A cor é medida pela análise da luz refletida na superfície do fruto e determina-se
através do sistema definido pela Comission Internationale de l’Éclairage (CIE) com a
conversão dos valores numéricos de L* (L* = 100 para a luz e L* = 0 para o escuro), a*
(verde: -a* e vermelho: +a*) e b* (azul: -b* e amarelo: +b*) em coordenadas polares de
coloração e saturação. Matematicamente a croma (C*) e tonalidade (ºh), caraterísticas
da cor são definidas pelas expressões (McGuire, 1992):
e
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.
A intensidade do sabor do morango é tanto maior quanto mais elevados forem os
valores de acidez titulável e de sólidos solúveis (ºBrix). Segundo Palha et al. (2005), os
valores que traduzem as boas caraterísticas organoléticas do morango, em plena
maturação, devem variar entre os 7 e os 10 ºBrix.
Uma vez que as duas variedades estudadas estiveram sujeitas a um mesmo
ecossistema agrário e a uma mesma fórmula nutritiva, pretendeu-se avaliar de que modo
divergem as duas cultivares em termos de caraterísticas qualitativas.
Material e métodos
Os morangos analisados foram produzidos numa estufa, localizada no concelho
de Tábua, em sistema sem solo com uma mesma fórmula nutritiva.
Recolheram-se, aleatoriamente, 50 frutos no estado de maturação comercial de
cada uma das duas cultivares analisadas. Com esses frutos, além de se avaliar o aspeto
morfológico, mediram-se os seguintes parâmetros: massa, calibre, cor, firmeza, teor em
sólidos solúveis (SS), acidez titulável e % de matéria seca. A metodologia seguida teve
em consideração os aspetos referidos por Agulheiro-Santos & Barreto (2008) e Antunes
et al. (2014).
Para determinação da massa média de cada cultivar, mediu-se, com uma balança
de precisão PRECISA XT 220A (Precisa Instruments Ltd. Switzerland), a massa de
cada um dos 50 frutos de cada cultivar.
Os calibres médios foram obtidos através da medição transversal e longitudinal
dos 50 frutos de cada cultivar utilizando uma craveira Digital Caliper CD – 15 APX
(Mitutoyo Standard). Com esses dados determinou-se o diâmetro longitudinal e
transversal médio correspondente.
Depois de medidos os frutos foram fotografados, em régua graduada, inteiros e
cortados ao meio. A máquina fotográfica, Cyber-shot modelo DSC-H10 (Sony corp.)
foi mantida em suporte fixo para garantir condições de recolha semelhantes.
Para determinar a cor dos frutos recorreu-se a um colorímetro, Minolta CR 300
(equipado com iluminante D65), para efetuar duas leituras em partes opostas de cada
um dos frutos (foram efetuadas medidas em 15 frutos por cultivar).
A firmeza dos frutos foi avaliada com recurso a um texturómetro TA.XT plus
(Texture Analizer, Stabel Micro Systems Lda., Surrey, UK) com software específico. A
sonda de perfuração utilizada tinha um diâmetro de 2 mm e perfurou o fruto na região
equatorial a uma profundidade de 5 mm e a uma velocidade de 1 mms-1. Realizaram-se
30 repetições de cada cultivar e a firmeza máxima foi expressa em N.
O teor de sólidos solúveis (ºBrix) e a acidez titulável (AT) foram determinados
através do sumo proveniente de 6 frutos de cada cultivar. O sumo dos frutos foi obtido
através de uma máquina de fazer sumos e foi, de seguida, filtrado através de um extrator
a vácuo acoplado a um kitasato com um funil de Büchner adaptado e um papel de filtro
instalado na base. A determinação do teor de sólidos solúveis (ºBrix) efetuou-se com
um refratómetro digital – Digital Refractometer for sugar analysis HI 96801 (Hanna
Instruments). Para isso foram feitas leituras com 3 repetições de cada amostra,
devidamente filtrada. Antes de cada leitura o equipamento foi calibrado e realizado o
ajuste do zero com água destilada. Para determinação da AT pesou-se (num erlenmeyer
de 200 mL) 6 g de sumo filtrado, adicionou-se 50 mL de água destilada, cerca de 15
gotas de indicador ácido-base (fenolftaleína) e titulou-se (agitando sempre o
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erlenmeyer) com uma solução alcalina NaOH (0,1 M). A partir do volume de NaOH
gasto aplicou-se a expressão dado por Almeida (2012):

onde V1é o volume da amostra e V2 é o volume de titulante gasto (NaOH).
De seguida multiplicou-se o valor de AT por 0,07 para obter o valor de ácido
cítrico.
A % massa seca de cada cultivar foi determinada através de um Analisador de
Humidade de Halogéneo (HG 53, Mettler Toledo International, Inc.), sendo efetuadas
três repetições de cada cultivar com amostras de aproximadamente 1 g cada.
Resultados e discussão
Com base na observação visual dos frutos de cada cultivar pode-se aferir que,
relativamente ao aspeto morfológico, a forma da cultivar Festival varia entre cuneiforme
alongada e curta, enquanto a da cultivar San Andreas varia entre cónica e cónica
alongada (Palha et al., 2005) (fig.1).
Os resultados médios obtidos relativamente à massa, diâmetro longitudinal e
transversal (calibre) dos frutos analisados não traduziram diferenças significativas entre
as duas cultivares (fig 2).
Os valores obtidos para os parâmetros da cor L*, a*, b* e ºh apresentaram
diferenças significativas entre as duas cultivares. A cultivar San Andreas apresentou
valores do parâmetro a* superiores à Festival (fig. 3 (i)), por outro lado, a cultivar
Festival apresentou valores de tonalidade da cor vermelha ºh superiores aos da San
Andreas (fig 3 (ii)). Relativamente à luminosidade (L*) a cultivar San Andreas foi a que
apresentou valores mais elevados (fig. 4).
Em termos de firmeza não se verificarem diferenças significativas entre as duas
cultivares (fig. 5). O valor de 5,06 N para a San Andreas está abaixo do determinado por
Antunes et al. (2014) na mesma cultivar (7,69N). No caso da Festival, o valor 4,63 N
está bastante acima do máximo (aproximadamente 2 N) obtido por Silva et al. (2014)
para a mesma cultivar.
Relativamente ao teor em sólidos solúveis (ºBrix) e acidez titulável (AT), não se
verificaram diferenças significativas entre as duas cultivares. A cultivar San Andreas
apresentou um valor (1,00%) semelhante ao encontrado por Antunes et al. (2014)
(1,04%). No caso da Festival, o valor obtido (0,67%) é ligeiramente inferior ao obtido
por Rodrigues et al. (2012) (0,79%). Da análise da relação ºBrix/AT verificou-se que a
cultivar Festival apresentou uma relação significativamente superior à da San Andreas
(fig. 6). O valor obtido para a San Andreas (6,04) é ligeiramente inferior ao determinado
Antunes et al. (2014) (6,53), o mesmo acontecendo com o º Brix (6,57). Na cultivar
Festival, o valor determinado por Rodrigues et al. (2012) (11,39) é mais elevado do que
o obtido na nossa amostra, no entanto, Pádua et al. (2009) apresenta um valor de 8,4.
Em termos de percentagem de matéria seca (% MS) não se verificaram
diferenças significativas entre as cultivares (fig. 7).
Conclusões
Da análise efetuada, conclui-se que, de uma forma global, os frutos das duas
cultivares apresentam caraterísticas de qualidade diferentes, nomeadamente: cor (a
cultivar San Andreas apresenta um fruto mais vermelho – a* superior enquanto que os
frutos da cultivar Festival apresentam uma tonalidade mais intensa - ºh superior);
firmeza (os frutos da cultivar San Andreas são mais firmes que os da cultivar Festival);
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e relação ºBrix/AT (verificaram-se diferenças significativas entre as duas cultivares
sendo o seu valor superior na cultivar Festival). Uma vez que as condições agronómicas
foram as mesmas, as diferenças identificadas dever-se-ão provavelmente apenas às
especificidades das cultivares estudadas. É com base nessas especificidades que se
conclui que, de acordo com os parâmetros avaliados, a cultivar San Andreas apresenta
uma maior qualidade comercial relativamente à cultivar Festival.
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Figuras

Cultivar San Andreas

Figura 1 – Forma e corte transversal de frutos das cultivares Festival e San Andreas.
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Figura 2 – Valores médios de massa,
diâmetro longitudinal e transversal das
duas cultivares.
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Figura 3 – Diferenças das duas cultivares em termos de a* (i) e ºh (ii).

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

242

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

(i)
b*

L*

Sessão III - Qualidade e pós-colheita

San Andreas

Festival

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

(ii)

San Andreas

Festival

Figura 4 – Diferenças das duas cultivares em termos de L* (i) e b* (ii).
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Figura 7 - % MS nas duas cultivares.
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Cultivares de morango em substrato: qualidade dos frutos
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Resumo
Na produção de morango a utilização de substratos em sistema fechado constitui
cada vez mais uma alternativa ao cultivo convencional em solo, com as vantagens de
permitir um controlo mais eficiente e ecológico na prevenção da incidência de pragas e
doenças. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sistema de produção (tipo
de substrato) na qualidade de diferentes cultivares de morango. Foi utilizado um
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x8, com três repetições,
sendo estudados dois tipos de substrato (1) mistura de casca de pinheiro compostada,
turfa, fibra de coco (Id. M1) e 2) fibra de coco (Id. Coco)) e 8 cultivares (Albión,
Camarosa, Merced, Liberty, Rábida, San Andreas, Splendor e Reliance). Os atributos da
qualidade em avaliação incluíram parâmetros biométricos (massa, dimensões), físicos
(cor CIELab, firmeza), químicos (pH, teor de sólidos solúveis, antocianianas) e
características sensoriais (painel de provadores). Os resultados mostraram que a maioria
dos atributos da qualidade não foram influenciados, de forma significativa (p<0.05),
pelo tipo de substrato. Como exceções assinalam-se as determinações de pH, acidez e
teor de sólidos solúveis. No entanto, as variações máximas encontradas não reflectem
qualquer significado prático. Acresce que a avaliação por painel sensorial (índice
Qualidade Global) confirmou que independentemente do substrato utilizado, todos
frutos, obtiveram uma qualidade de nível aceitável (≥3), tendo as cultivares Albión,
Rábida, Merced e San Andreas obtido as classificações mais elevadas (≥ 4,5; Muito
Bom). Pode assim concluir-se que o genótipo foi, de entre os fatores em avaliação, o
mais decisivo na distinção da qualidade dos frutos.
Palavras-chave: morango, métodos instrumentais, avaliação sensorial, açúcares totais,
antocianinas totais.
Abstract
In strawberry production using substrates in a closed system is increasingly
becoming an alternative to conventional cultivation in soil, with the advantages of
allowing a more efficient and ecological control in preventing the incidence of pests and
diseases.
The objective of this study was to evaluate the influence of the production
system (substrate type) as different strawberry cultivars. A completely randomized
design was used, in 2x8 factorial design with three replications, two types of substrate
(1) Pine bark mixture composted, peat, coir (Id. M1) and 2) Coir (Id . Coco)) and 8
cultivars (Albion, Camarosa, Merced, Liberty, Rábida, San Andreas, Splendor and
Reliance).
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

245

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão III - Qualidade e pós-colheita

The attributes of quality assessment included biometric parameters (mass, size),
physical (CIELab color, firmness), chemical (pH, soluble solids, anthocyanins) and
sensory characteristics (taste panel).
The results showed that most of the quality attributes were not influenced
significantly (p <0.05), the type of substrate or the growing fruit. As exceptions to
indicate the pH measurements, acidity and soluble solids. However, the maximum
variations found reflect no practical significance. Moreover, the evaluation by sensory
panel (Global Quality Index) confirmed that regardless of the substrate used, all fruit,
obtained an acceptable quality level (≥3), and the cultivars Albion, Rábida, Merced and
San Andreas obtained the highest ratings (≥ 4.5, Very Good). It can thus be concluded
that the genotype was among the factors in the evaluation, the most decisive in fruit
quality.
Keywords: strawberry, instrumental methods, sensory evaluation, total sugar content,
total anthocyanins.
Introdução
A produção nacional de morango depende quase exclusivamente de variedades
obtidas em Centros de Melhoramento Genético, nomeadamente da Universidade da
Califórnia e da Plant Sciences nos Estados Unidos da América. A introdução de uma
nova cultivar no mercado de produção deve ser sempre precedida de estudos de
adequação das exigências climáticas e de adaptação a cada região de produção.
Atualmente é muito utilizado o sistema de produção em substrato, que possibilita
combinar o cultivo em ambientes protegidos com a eliminação do uso de produtos
destinados à desinfestação de pragas do solo bem como para a redução de consumo de
água e de nutrientes.
Este sistema de produção com utilização reduzida de químicos fitossanitários,
apresenta vantagens para o produtor e para o consumidor na medida em que, permite
prolongar o período de colheita do fruto, viabilizando a possibilidade de exportação do
morango nacional com padrões de qualidade e segurança superiores.
O mercado externo estabelece requisitos fitossanitários rigorosos para a
importação destes produtos, o que exige uma visão diferenciada da produção, dando
prioridade à qualidade do fruto e ao meio ambiente. A qualidade dos substratos
orgânicos é determinada pela utilização de diferentes matérias-primas como o húmus de
pinho compostado e estabilizado, a fibra de coco, perlite e a eco espuma, entre outras. O
substrato de fibra de coco é um produto natural obtido por desfibração da casca de coco.
Trata-se de um material 100% orgânico, constituído por partículas de lenhina e celulose,
isento de aditivos químicos e agentes patogénicos, apresenta uma textura homogénea,
podendo ser usado só ou em mistura com outros substratos.
As cultivares provenientes da Universidade da Califórnia, apresentam elevados
padrões de qualidade e de produção, nomeadamente a cultivar San Andreas, tratando-se
de uma cultivar remontante, tal como a ‘Albion’ e a ‘Diamante’. As cultivares Ventana,
Paloma e Camarosa, são variedades mais precoces.
O morango caracteriza-se pelos elevados teores vitaminicos (ex. ácido
ascórbico) e de compostos fenólicos (antocianinas, flavenóis, ácidos fenólicos) que
contribuem para uma elevada capacidade antioxidante. Assim, o consumo de morango
enquandra-se nas tendências atuais de valorização da dieta rica em antioxidantes com a
vantagem acrescida de ser um fruto pouco calórico.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sistema de produção (tipo de
substrato) na qualidade de diferentes cultivares de morango, testando dois tipos de
substrato (1) mistura de casca de pinheiro compostada, turfa, fibra de coco (Id. M1) e
(2) fibra de coco (Id. Coco).
Material e métodos
As diferentes cultivares de morangueiro (Fragaria x ananassa Duch) foram
produzidas em substrato, em estufas localizadas em Oeiras (INIAV), região de Lisboa,
durante o período de março a maio de 2015. Durante este período os frutos foram
colhidos, em intervalos de 15 dias.
Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial
2x8, com três repetições, sendo testado dois tipos de substrato: 1) mistura de casca de
pinheiro compostada, turfa, fibra de coco (Id. M1) e, 2) fibra de coco (Id. Coco) e, 8
cultivares (Albión, Camarosa, Merced, Liberty, Rábida, San Andreas, Splendor e
Reliance). Assim foram constituídas 16 tipos de amostras de 2 kg cada, identificadas
pelo nome da cultivar seguido do tipo de substrato.
À receção no laboratório os frutos foram cuidadosamente acondicionados em
caixas e transferidos para condições de refrigeração (4 °C), até serem analisados face a
diferentes atributos da qualidade.
Atributos qualidade: massa (g) (balança Mettler PJ 3000); comprimento (mm) e
largura (mm), (n=10) (craveira digital Powerfix); sólidos solúveis totais (SST; ºBrix)
(refratómetro ATAGO, a 20 ºC; n=3); pH (potenciómetro Crison-Micro pH 2002; n=3);
acidez titulável (% ácido cítrico; n=3) (NP-EN 12147, 1999); Cor CIElab (Minolta
Chroma Meter CR-200b) com cálculo da tonalidade (hº) (h=arctg b/a) e índice de
escurecimento (WI) (WI=L*2+a*2+b*2)1/2; n=10; Firmeza (pico de força máxima; N)
(Analyser TA-Hdi, ensaios de penetração, diâmetro do punção 4 mm, velocidade=3,33
mm.s-1, célula de carga de 5 Kg; n=6).
Avaliação sensorial por painel de provadores (7 juizes), provas descritivas, de
qualificação por meio de escala de intervalo, de 5 pontos (âncora 1 corresponde à
ausência do atributo e 5 à presença máxima); incluindo os atributos: cor (intensidade,
uniformidade e brilho), textura (firmeza e suculência), sabor (doce, ácido e sabor a
morango) e a presença de aromas estranhos.
Efetuou-se ainda a avaliação da qualidade global (QG) dos diferentes lotes
através de apreciação visual (aparência, textura, firmeza, frescura, tamanho, cor,
ausência de defeitos, podridões e danos mecânicos) por forma a determinar
características de interesse comercial. Nesta avaliação são utilizadas escalas hedónicas
de 6 pontos (0 - Não comercializável, 1 - Produto fraco, 2 - Insuficiente, 3 - Suficiente,
4 - Bom e 5 - Excelente). O limiar de rejeição corresponde a valores médios das
pontuações inferiores a 3.
Determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) pelo método de FolinCiocalteau (Fuleki & Francis, 1968).
Na quantificação das antocianinas seguiu-se o método preconizado por (Slinkard
& Singleton, 1977).
A análise estatística foi realizada através do software Statistica versão 8. A
análise de variância (Anova) foi efetuada através do teste de comparação de médias
Scheffe (p=0,05). Os resultados da análise estatística univariada encontram-se
identificados por letras minúsculas, sendo que letras iguais e letras diferentes indicam
valores estatisticamente iguais ou diferentes, respetivamente, para um nível de
significância de 95%.
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Resultados e discussão
Nos quadros 1 e 2, são apresentados respetivamente, os valores médios de
massa, SST, pH, firmeza e cor CILab e, dos teores de antocianinas e de açucares, para
as diferentes cultivares nos dois tipos de substratos estudados (M1 e coco).
Da análise das classificações médias atribuídas pelos provadores às 8 cultivares
de morango em estudo, nos dois tipos de substrato (coco e M1), representadas na fig.1,
é possível constatar a semelhança entre ambos os perfis (coco e M1, respetivamente)
traduzindo a ausência de efeito do tipo de substrato de cultivo nos diferentes atributos
da qualidade sensorial avaliados).
Relativamente aos valores de massa (quadro 1) não se verificaram diferenças
significativas (p<0,05) em função das variáveis em estudo. Contudo assinalam-se
diferenças de aproximadamente, de dobro, quer para a mesma cultivar em substratos
diferentes (ex. Albión coco vs Albión M1), quer entre diferentes cultivares no mesmo
tipo de substrato (ex. Merced coco vs Rabida coco). Estas variações traduzem a grande
variabilidade na massa dos frutos a justificar a ausência de diferenças com significado
estatístico.
Relativamente aos valores de SST (ºBrix) as diferenças significativas assinaladas
(quadro 1) em função das variáveis (cultivar, substrato) não excedem o valor de 1 ºBrix,
e em consequência com pouca expressão em termos práticos. Fazem exceção os valores
avaliados na cultivar Reliance, cujos valores de 6,1 e 6,7, respetivamente para coco e
M1, foram os mais baixos (com diferenças de ca de 2 ºBrix face aos restantes).
Os valores de pH e de acidez revelam diferenças significativas (p<0,05) quer em
função da cultivar quer do substrato (quadro 1). No entanto, estas diferenças
correspondem, a variações de 0,1 unidades de pH e 0,1% na acidez, não traduzindo em
consequência qualquer significado fisiológico.
A razão SST/AT, no morango, traduz a qualidade do sabor/flavour do fruto
constituindo um índice de qualidade referenciado, em que valores em torno de 6
expressam um bom equilíbrio entre a perceção doce/ácido. Neste estudo os valores
médios calculados para este índice, nas diferentes cultivares, independentemente do tipo
de substrato, situa-se na proximidade de 8. Valores extremos de 11 e de 6 foram
verificados nas cultivares Merced e Reliance, respetivamente, indicando a prevalência
de sabor doce na primeira e da acidez na segunda.
A tonalidade (Hue), o índice de escurecimento (WI) e os valores de firmeza
(pico de força máxima) não verificaram diferenças estatisticamente significativas
(p<0,05) em função das cultivares e do tipo de substrato.
Nas amostras, os de teores de antocianinas (quadro 2) variaram de 12 a 26
mg.100 g-1 expressando diferenças de dobro e, traduzindo indiretamente, variações
expressivas na capacidade antioxidante do fruto. Da observação destes resultados
verifica-se a tendência de que as variações assinaladas decorrem preferencialmente do
tipo de cultivar, apresentando o tipo de substrato um efeito marginal. As cultivares
Rábida e Albion, foram as que apresentaram os valores mínimos e máximos (quadro 2),
respetivamente.
Nas amostras, os teores de açucares totais variaram de 5 a 13 g.100 mg-1,
expressando diferenças de dobro, entre as diferentes cultivares, independentemente do
tipo de substrato. Assinalam-se as cultivares Merced, Albion e Camarosa com os
valores mais elevados, superiores ao valor médio (≥9) e a ‘San Andreas’ com o valor
mais baixo (5 g.100 mg-1).
Os teores de sacarose, glucose e frutose, entre amostras, variaram de de 2 a 5
g.100 mg-1, 2 a 3 g.100 mg-1 e de 2 a 4 g.100 mg-1, respetivamente. O perfil de açúcares
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é semelhante, entre amostras, sem grande disparidade de valores nos tipos de açucares
analisados.
Os valores médios da Qualidade Global, em função das variáveis em estudo,
mostram que todos os frutos obtiveram uma qualidade de nível aceitável (≥3), tendo, em
particular, as cultivares Albión, Rábida, Merced e San Andreas obtido as classificações
mais elevadas (≥ 4,5; Muito Bom) (fig. 2).
Conclusão
Pela análise dos dados verificou-se que a composição do substrato não teve
influência relevante na maioria dos parâmetros estudados.
Os diferentes atributos da qualidade dos morangos dependem da cultivar sem
influência do substrato utilizado. O que está de acordo com Hakala et al. (2003), que
provaram ser o genótipo e a proveniência das cultivares fatores mais influentes do que
as técnicas de cultivo na avaliação da qualidade dos frutos.
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Quadros e figuras
Quadro 1 – Valores médios de massa, SSt, pH, firmeza e cor CILab, para as diferentes
cultivares nos dois tipos de substratos estudados.
Cultivar

Substrato

Massa
(g)

SST
(ºBrix)

pH

Acidez
(% ácido
cítrico)

Firmeza
(N)

Hue

WI

coco

22,8ª

8,8 gh

3,5d

0,9b

3,5ª

27,9a

25,6 a

M1

16,1ª

8,7 fgh

3,5d

1,0fg

3,1ª

27,9a

26,5 a

coco

12,8ª

8,7

fgh

bc

b

3,2ª

a

31,6

30,0 a

M1

11,7ª

8,9 ghi

3,4bc

1,1hi

3,7ª

27,9a

27,1 a

coco

21,7ª

8,6 fg

3,4ª

1,0cd

3,4ª

32,6 a

24,7 a

M1

16,2ª

8,2 de

3,3a

1,0d

4,1ª

32,2 a

26,7 a

coco

23,4ª

8,9

gh

bc

a

2,7ª

31,0

a

27,0 a

M1

16,4ª

9,0 hi

3,4bc

0,9bc

2,3ª

30,7 a

27,8 a

coco

11,8ª

9,2 i

3,3a

1,2j

3,3ª

33,9 a

27,3 a

M1

14,4ª

8,4 ef

3,4bc

0,9ab

3,2ª

29,8 a

26,4 a

coco

22,1ª

6,1

a

a

de

1,6ª

31,4

a

28,7 a

M1

19,6ª

6,7 b

3,3a

1,0fg

2,2ª

32,9 a

29,3 a

coco

20,7ª

7,6 b

3,4bc

1,1i

2,5ª

33,7 a

27,4 a

M1

18,0a

8,0 d

3,4bc

1,1gh

3,1ª

30,8 a

25,0 a

coco

18,1ª

8,3 de

3,3a

1,0ef

2,1ª

29,4 a

27,7 a

13,5ª

gh

bc

ef

1,7ª

a

27,9 a

Albion

Camarosa

Liberty

Merced

Rabida

Reliance

San Andreas

Splendor
M1

8,8

3,4

3,4

3,3

3,4

0,9

0,8

1,0

1,0

28,0

Médias com a mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Scheffe, 5% (valores médios seguidas da
mesma, na mesma coluna, não apresentam diferenças significativas, pelo teste Scheffte, 5%). ns = não
significativo.
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Quadro 2 – Valores médios (± DP) dos teores de antocianinas e de açúcares (sacarose,
glucose, frutose e acucares totais) para as diferentes cultivares nos dois tipos de
substratos estudados.
substrato

Antocianinas
(mg.100g-1)

Sacarose
(g.100g-1)

Glucose
(g.100g-1)

Frutose
(g.100g-1)

coco

21,56±0,01

3,12±0,39

2,55±0,41

3,76±0,44

Açúcares
totais
(g.100g-1)
9,43±0,41

M1

26,04±0,01

4,20±0,84

2,47±1,42

3,30±2,15

9,97±1,47

coco

22,79±0,06

5,01±0,10

2,72±1,49

3,51±0,08

11,24±0,22

M1

18,39±0,05

3,92±0,10

2,01±0,29

1,90±0,45

7,83±0,94

coco

25,11±0,07

3,46±1,10

2,59±0,35

3,86±0,11

9,91±0,52

M1

20,55±0,18

4,08±0,16

2,88±0,48

4,12±0,01

11,08±0,22

coco

20,91±0,10

5,07±0,02

3,19±0,5

4,36±0,09

12,62±0,20

M1

25,31±0,04

3,75±0,50

2,02±0,28

2,76±0,25

8,76±0,34

coco

13,88±0,16

3,07±0,78

3,00±0,13

3,96±0,05

10,03±0,32

M1

12,33±0,08

2,20±0,10

2,75±0,32

3,94±0,02

8,89±0,15

coco

21,70±0,06

2,93±0,86

2,13±0,19

3,36±0,04

8,42±0,36

M1

22,41±0,10

2,51±0,34

2,07±0,21

3,40±0,12

7,98±0,22

San
Andreas

coco

21,76±0,07

2,78±0,81

2,49±0,40

3,56±0,11

8,83±0,44

M1

18,09±0,38

2,97±0,11

2,37±0,10

3,43±0,07

5,34±0,09

Splendor

coco

16,96±0,06

3,29±1,00

2,11±0,38

2,77±0,57

8,11±0,65

M1

15,65±0,01

3,10±0,35

2,33±0,12

2,96±0,07

8,39±0,18

cultivar
Albion
Camarosa
Liberty
Merced
Rabida
Reliance

Figura 1 - Perfil sensorial das médias das classificações sensoriais das 8 cultivares de
morango, em substrato de coco e em M1.
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Figura 2 – Valores médios (± erro padrão) do índice de Qualidade Global (QG) relativos
aos 8 cultivares de morango, em substrato de coco e em M1.

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

252

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão III - Qualidade e pós-colheita

Potencial agronómico e atividade antioxidante de genótipos
remontantes de morangueiro, em plantas de raiz nua e de raiz
protegida
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Resumo
A utilização de genótipos remontantes de morangueiro (plantas indiferentes) tem
vindo a ganhar expressão em Portugal pois permite o alargamento do período de
produção para épocas onde a oferta de fruto é menor, tais como no verão e outono. A
produção nacional do morango assenta apenas em cultivares estrangeiras tornando-se
imperativo os estudos da sua adaptabilidade às nossas regiões produtoras. A capacidade
antioxidante total é importante na saúde humana, na prevenção de doenças
cardiovasculares, cancro e como parte de uma dieta saudável. Os principais
antioxidantes em morangos são os polifenóis e a vitamina C. Sendo o morango um
pequeno fruto reconhecido pela elevada capacidade antioxidante, a avaliação da
atividade antioxidante destes frutos revela-se, de maior interesse. O objetivo deste
trabalho consistiu em avaliar o potencial agronómico (reprodutivo e produtivo) de
quatro cultivares remontantes, utilizando plantas de raiz nua e plantas de raiz protegida,
e determinar a atividade antioxidante dos frutos de modo a selecionar os frutos mais
adequados para uma dieta saudável. As cultivares ensaiadas foram ‘Albion’,
‘Monterey’, ‘San Andreas’ e ‘Portola’, originárias da espécie Fragaria×ananassa. O
delineamento experimental foi em blocos casualizados, do tipo fatorial 2x4 com 5
repetições. O período de ensaio decorreu de 28 março (plantação) a 23 outubro (fim da
frutificação). Ao longo do ciclo cultural, as cultivares Monterey e Portola diferenciaram
maior número de inflorescências. As plantas de raiz protegida iniciaram a produção
mais cedo, no entanto, a produção total foi idêntica entre os dois tipos de planta, exceto
na ‘Albión’ em que as plantas de raiz nua apresentaram maior produtividade. Os
principais valores dos antioxidantes foram determinados através do poder de redução
férrica (FRAP), da capacidade de sequestração do radical DPPH, e da quantificação dos
compostos fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu. Os valores médios dos
resultados obtidos pelos três métodos mostraram a mesma tendência, tendo os frutos de
‘Monterey’ e ‘San Andreas’ apresentado os valores mais elevados, seguidos de‘Albion’
e ‘Portola’que apresentaram os valores mais baixos. As cultivares Monterey e San
Andreas podem contribuir para fazer parte de uma dieta saudável.
Palavras-chave: floração, frutificação, compostos fenólicos, capacidade antioxidante
(FRAP e DPPH).
Abstract
The agronomic potential and antioxidant activity of strawberry day-neutral
genotypes in bare-rooted and potted plants
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The use of day-neutral (DN) genotypes has been increasing in Portugal to extend
the main crop season to summer and autumn period for the export market and national
consume as a result of high berry prices and enhanced demand in this period. It is well
known that strawberry fruits are rich in antioxidants, namely in phenolic compounds
and vitamin C which have beneficial effects in human health. Four strawberry DN
cultivars Albion, Monterey, Portola and San Andreas were evaluated for their flowering
and yield potential and for their total antioxidant capacity, comparing two plant material
types, bare-rooted and potted plants.The experimental design was a randomized
complete block design, with 5 replications and 8 treatments (2 plant types x 4 DN
cultivars). The experiment was conducted in pots of 10 L capacity filled with a mixed
compost substrate in a glasshouse located at Oeiras. ‘Monterey’ and ‘Portola’ barerooted and potted plants developed a higher number of inflorescences than the other two
varieties. Potted plants began to produce fruits earlier than bare-rooted plants but at the
end of the trial no differences in fruit yield were found between plant types, except for
‘Albion’. ‘Portola’ showed the highest yield, followed by ‘Monterey’ and ‘San
Andreas’. The content of antioxidants were determined by ferric-reducing antioxidant
power (FRAP), DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay, and the phenolic contents
were measured by Folin-Ciocalteu reagent. The average of the results obtained by the
three methods showed the same trend, where the fruits of 'Monterey' and 'San Andreas'
presented the highest values, followed by ‘Albion’ and ‘Portola’ that presented the
lowest values. We can conclude that ‘Monterey’ and ‘San Andreas’ cultivars can
contribute to be part of a healthy diet.
Keywords: flowering, fruit yield, phenolic compounds, antioxidant capacity (FRAP and
DPPH).
Introdução
O morangueiro (Fragaria × ananassa Duch.) pertence à família das Rosáceas,
sendo um dos frutos mais apetecíveis e com elevada procura nos mercados nacional e
internacional. Esta procura crescente resulta não só pela disponibilidade do fruto
durante o ano inteiro mas também pela gradual consciencialização do consumidor por
uma alimentação rica em antioxidantes com efeitos benéficos para a saúde, onde se
incluem os pequenos frutos.
Na cultura do morangueiro tem havido uma tendência para as plantas de raiz nua
serem substituídas pelas plantas de raiz protegida (propagadas em tabuleiros alveolados
ou em vasos) (Rosa et al, 2011; Palha et al., 2012). O fraco desenvolvimento do sistema
radicular que as plantas de raiz nua, por vezes, apresentam, resulta numa maior crise de
transplantação levando a uma maior taxa de mortalidade das plantas (Bish et al. 1997).
As plantas de raiz protegida apresentam um calibre mais homógeneo, são mais fáceis de
plantar em comparação com as de raiz nua, encontrando-se em melhor estado sanitário e
frutificando mais cedo (Beyene et al., 2012). A crise de transplantação é praticamente
nula e o estabelecimento da cultura mais rápido.
Em Portugal, a utilização de genótipos remontantes (plantas indiferentes) tem
vindo a ganhar expressão pois permite o alargamento do período de produção para
épocas onde a oferta do morango é menor, tais como no verão e outono. Existe uma
enorme diversidade de cultivares disponíveis no mercado viveirista, provenientes de
programas de melhoramento estrangeiro, pelo que os estudos de comportamento
vegetativo e reprodutivo para cada região são fundamentais pois o potencial agronómico
do genótipo resulta, essencialmente, da interação genótipo x ambiente.
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Os pequenos frutos (mirtilo, amora, framboesa e morango) são bem conhecidos
como "super-frutos" devido à sua aplicabilidade nos mercados de alimentos funcionais
(Tulipani et al, 2008).
Os morangos (Fragaria×ananassa Duch.) são uma excelente fonte de vitamina
C, e são também ricos compostos fenólicos, incluindo flavonóides e ácidos fenólicos,
tais como os ácidos hidroxicinâmico e elágico, elagitaninos, favonóis e antocianinas
(Wang e Millner, 2009). Vários estudos demonstraram que são estes compostos que são
os responsáveis pela capacidade antioxidante dos frutos e que esta poderia contribuir
para a prevenção do cancro, doenças cardiovasculares e outras doenças crónicas
(Hannum, 2004). No entanto, a concentração dos compostos fitoquímicos nos morangos
é variável, sendo afetada por fatores como a cultivar (Crespo, 2010; Sousa et al, 2014) e
sistemas culturais (Wang et al., 2002; Palha et al., 2014), entre outros.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial agronómico (reprodutivo e
produtivo) das cultivares remontantes de morangueiro ‘Albion’, ‘Monterey’, ‘San
Andreas’ e ‘Portola’, utilizando dois tipos de planta, de raiz nua e com torrão. Para além
disso, pretendeu-se avaliar e comparar a capacidade antioxidante e o teor dos compostos
fenólicos das 4 cultivares, de modo a selecionar as que apresentam maior potencial para
aplicação nos mercados regionais e internacionais.
Material e métodos
Instalação do ensaio: Plantas de raiz nua (RN) e de raiz protegida (RP) das cultivares
Albion, Monterey, Portola e San Andreas, provenientes de um viveirista nacional, foram
plantadas em vasos com 27 cm de diâmetro e 25 cm de altura correspondendo a 10 L de
capacidade, contendo uma mistura de substrato constituída por fibra de coco, casca de
pinheiro compostada e perlite nas proporções de 3:2:1 (v/v) respetivamente. A
propagação das plantas RP foi feita em vasos individuais com 300 cc de volume. O
ensaio foi conduzido num dos compartimentos do complexo de estufas de
experimentação do INIAV, I.P., localizado no campus de Oeiras. Plantaram-se duas
plantas por vaso, correspondendo a uma densidade de plantação de 8 plantas/m2. O
delineamento experimental foi em blocos casualizados, do tipo fatorial 2x4 com 5
repetições. A data de plantação ocorreu no dia 28 de março. A rega foi diária e a
fertilização foi ajustada ao longo do ciclo da cultura através da medição da
condutividade elétrica.
Capacidade reprodutiva: Foi avaliada de abril a outubro, através da contagem do
número de inflorescências desenvolvidas por planta e por tratamento, num total de 8
contagens.
Avaliação produtiva: Foi feita através da colheita escalonada dos frutos (2x por
semana) de maio a outubro, contabilizando-se em cada data de colheita a produção
(peso e número de frutos) das classes comercializável e não comercializável.
Capacidade antioxidante:
Amostragem: As amostras de morango, após colheita, foram separadas em pacotes de
plástico em porções de 100 g, congelados, e armazenados a -18,0 ± 0,5 °C até serem
utilizados nas diferentes análises.
Preparação dos extratos: As amostras (5,00g) foram trituradas (Ultra Turrax) e extraídas
com 40 mL de acetona, durante 5 min, à temperatura ambiente (25 °C). O extrato foi
centrifugado a 2000 g durante 15 min. O resíduo foi solubilizado com uma solução
aquosa de acetona (30:70, v/v) até se obter uma solução incolor. Os filtrados foram
combinados, numa ampola de separação, com clorofórmio e acetona (2:1, v/v) e
armazenados durante a noite a T=1 °C. A fase aquosa foi retirada e evaporada num rotaActas Portuguesas de Horticultura nº 26
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vapor (Büchi) a T=35 °C. Os resíduos foram armazenados a T= -18 °C até serem
utilizados nas seguintes análises.
Teor de compostos fenólicos totais (Folin-Ciocalteau): O teor de compostos
fenólicos totais foi determinado espectrofotometricamente (Hitachi U-2010, USA), a
partir da diluição do resíduo seco em água (cerca de 20 mg.10 ml -1), de acordo com o
método de Slinkard e Singleton (1977). A absorvância foi lida a 750nm e os resultados
foram expressos em equivalentes gramas do ácido gálico (GAE) por g de resíduo seco.
A escala de linearidade para este ensaio foi determinada como 5x10-2-7,5x10-2g L-1
GAE (r2=0,999, =0,019), e a escala de absorvância foi de 0,04-0,65 AU. Todas as
determinações foram realizadas em triplicado.
Método FRAP: Este método, como descreveu Benzie e Strain (1996), com
modificações de Deighton et al. (2000), baseia-se na medição direta da capacidade
antioxidante através da redução do complexo de Fe3 + / tripyridyltriazine (TPTZ) para
Fe2+ a pH ácido (3,6). A absorvância foi lida a 593 nm e o poder redutor obteve-se
através da diluição do resíduo seco em água (cerca de 20 mg.10 ml-1), a partir de uma
curva de calibração preparada usando diferentes concentrações de sulfato de ferro
(escala de linearidade 10-70 µmol L-1; r2=0,999, =0,021) e foram expressos em µmol
Fe2+ g-1 de resíduo seco. Todas as determinações foram realizadas em triplicado.
Método do DPPH: Este método descrito por Scherer e Godoy (2009), baseia-se na
desactivação do radical de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•) por compostos com
propriedades antioxidantes, presentes em extractos de fruta, e esta desactivação é
monotorizada a 515 nm. A diminuição na absorvância de 100 µM do radical DPPH•
(2,8 ml), dissolvido em metanol a 80%, foi avaliada a 515 nm, 60 minutos após a adição
de 100µL do extrato de morango preparado a partir da diluição do resíduo seco (cerca
de 20 mg.mL-1). A atividade antioxidante total do extrato de morango, em resíduo seco,
foi expressa em valor EC50 (mg.mL-1), definida por Adegoke, et al. (1998), como a
concentração de antioxidante necessária para captar 50% de radicais de DPPH, num
determinado período de tempo, e foi expressa através da equação:
X 100

Análise estatística: Os dados foram sujeitos a uma análise de variância ANOVA,
através do programa “STATISTICA” versão 6.0. A comparação de médias foi feita de
acordo com o teste LSD para o nível de significância de 5%, sempre que análise de
variância revelou efeitos significativos. As correlações foram calculadas de acordo com
o teste de Pearson através do excel.

Resultados e discussão
Capacidade reprodutiva
Durante o ensaio verificou-se que a média dos valores quinzenais da temperatura
do ar por meses foi sempre inferior a 30 ºC (Fig. 1), valor máximo referido como
limitante para a diferenciação e desenvolvimento floral nas cultivares remontantes
(indiferentes) (Hancock, 1999). As cultivares Monterey e Portola desenvolveram um
maior número de inflorescências ao longo do ciclo cultural, quer nas plantas RN e RP,
demonstrando a sua maior capacidade de floração (Fig. 2), ao contrário das cultivares
Albion e San Andreas que diferenciaram um menor número de inflorescências. Palha et
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al. (2014) verificaram, igualmente, a menor capacidade de floração destas duas
cultivares numa plantação estival, em condições de temperatura acima dos 30 °C, na
região do sudoeste alentejano. Manakasem e Godwin (2001) referem que existe uma
interação temperatura/fotoperíodo específica para cada genótipo durante a iniciação
floral que é importante conhecer para aumentar o potencial produtivo de cada genótipo.
De um modo geral, tanto as elevadas como as baixas temperaturas podem provocar um
abrandamento ou mesmo uma paragem da diferenciação floral, originando, assim,
quebras de produção.
Potencial produtivo
A época de frutificação decorreu de 12 de maio a 23 de outubro. As plantas RP
iniciaram, de um modo geral, a produção mais cedo em comparação com as RN, tendo
sido mais evidente na ‘Albion’, onde 60% da produção total foi atingida nos primeiros 3
meses de produção comparativamente às outras cultivares, cuja média foi de 30%
(Quadro 1).
A cultivar Portola apresentou uma produção de frutos significativamente
superior, em ambos os tipos de planta, 739,2 e 788,2 g/planta respetivamente para as
plantas RN e RP, correspondendo a uma produtividade média de 5,9 e 6,3 kg/m 2. A
produção de frutos por planta e por m2 foi semelhante nas plantas de raiz nua das
cultivares Albion, Monterey e San Andreas e nas plantas de raiz protegida das cultivares
Monterey e San Andreas. A menor produtividade ocorreu com plantas RP da ‘Albion’.
Com efeito, a partir de agosto estas plantas não emitiram inflorescências ao contrário
das outras que continuaram a diferenciar e desenvolver inflorescências até ao final do
ciclo (Fig. 2).
Capacidade antioxidante
O teor de compostos fenólicos totais (Quadro 2) variaram entre 232,75 mg de
ácido gálico.g-1 de resíduo seco (‘Portola’) a 298,04 mg de ácido gálico.g-1 de resíduo
seco (‘Monterey’). A mesma tendência se observou para a capacidade antioxidante
avaliada pelo método FRAP, cujos valores variaram entre 1,69 e 2,36 mmol.g-1de
resíduo seco, respectivamente para a ‘Portola’ e ‘Monterey’.
O máximo valor de EC50 (0,145 mg.ml-1) para os radicais DPPH foram obtidos
para a ‘San Andreas’, tendo a ‘Portola’ apresentado o menor valor EC50 (0,209
mg.ml-1).
Neste ensaio, o maior coeficiente de Pearson foi obtido quando se comparou o
teor de compostos fenólicos totais e a capacidade antioxidante determinada pelo método
FRAP (0,949). Os resultados para o elevado coeficiente de Pearson para os 2 métodos
de capacidade antioxidante (DPPH, FRAP) estão de acordo com as determinações
obtidas para outras cultivares de morangos (Tulipaniet al., 2008). Uma elevada
correlação (0,885) foi também observada para o teor de compostos fenólicos e a
capacidade antioxidante (DPPH) (Fig. 3).
Isto sugere que os compostos fenólicos (incluindo flavonóides e antocianidinas)
nos frutos de morango analisados contribuíram significativamente para as suas
actividades antioxidantes.
Conclusões
O potencial reprodutivo e produtivo variou entre genótipos e o tipo de planta. A
floração foi contínua nos dois tipos de planta em todos os genótipos, à exceção das
plantas de raiz protegida da ‘Albion’ que a partir de Agosto não diferenciaram mais
flores.
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As cultivares Monterey e Portola diferenciaram maior número de inflorescências
o que permite concluir a sua melhor adaptação a regiões com verões quentes ao
contrário das cultivares Albion e San Andreas que mostraram ser mais sensíveis às altas
temperaturas. A ‘Portola’ apresentou, ainda, como maior vantagem em relação às outras
cultivares, o seu potencial produtivo na época de produção estival/outonal.
Para as condições de ensaio efetuadas, a utilização de plantas de raiz protegida
favoreceu o início da produção de morango, mas não teve influência na produção total,
à exceção da ‘Albion’ onde a produtividade diminuiu.
A cultivar Monterey, por ter sido a cultivar que apresentou os valores de
compostos fenólicos e de capacidade antioxidante (FRAPP e DPPH) mais elevados,
conjugado com o seu potencial reprodutivo e produtivo, faz com que seja a cultivar
mais apropriada para aplicação industrial. A ‘Portola’, apesar de ter apresentado a maior
capacidade produtiva neste sistema de produção, apresentou os valores mais baixos de
compostos fenólicos e de capacidade antioxidante (FRAPP e DPPH) o que faz com que
seja menos atrativa que a ‘Monterey’ para aplicação industrial.
A correlação positiva entre as diferentes pares de variáveis pode ser útil no
melhoramento das várias cultivares de morango de modo a selecionar as que apresentem
teores mais elevados de compostos bioativos.
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Quadros e figuras
Quadro 1 – Efeito do tipo de planta e da cultivar na produção total (g/planta e kg/m 2) e
evolução da produção por meses (%).
Tipo de
planta

Raiz nua

Raiz
protegida

Cultivar
Albión
Monterey
Portola
San Andreas
Albión
Monterey
Portola
San Andreas

Produção total
(g/planta)
553,4 b*
611,8 b
739,2 a
562,4 b
201,0 d
590,7 b
788,2 a
615,9 b

(kg/m2)
4,4 b*
4,9 b
5,9 a
4,5 b
1,6 d
4,7 b
6,3 a
4,9 b

Produção mensal (%)
mai
1,5
3,0
1,4
3,2
12,8
1,5
1,8
2,4

jun
5,3
2,4
8,6
8,7
27,3
1,1
9,6
17,2

jul
15,2
18,0
18,1
13,5
20,4
21,1
19,8
14,5

ago
30,4
29,0
34,5
31,1
32,8
34,2
32,9
33,0

set
26,7
35,2
24,4
26,8
3,2
29,4
23,5
21,9

out
20,8
12,4
13,1
16,8
3,5
12,6
12,4
11,0

* Em cada coluna valores seguidos de letras diferentes diferem significativamente para P≤0,01
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Quadro 2 - Desempenho das cvs. Albión, Monterey, Portola e San Andreas, produzidas
em Oeiras, relativamente aos diferentes compostos bioativos.
Cultivares
Albion
Monterey
Portolas
S. Andreas

Compostos Fenólicos Totais
(mgGAE.g-1resíduo seco)
281,10 ± 81,85
298,04 ± 75,09
232,75 ± 45,49
287,11 ± 21,62

EC50
(mg.mL-1 residuo seco)
0,159 ± 0,04
0,157 ± 0,04
0,204 ± 0,10
0,145 ± 0,09

FRAP
(mmol.g-1 residuo seco)
2,09 ± 0,69
2,36 ± 0,98
1,69 ± 1,99
2,32 ± 0,63

Temperatura média do ar (° C)
30
25
20
15
10
5
30-out

30-set

15-out

15-set

31-ago

15-ago

31-jul

15-jul

30-jun

15-jun

31-mai

15-mai

30-abr

15-abr

31-mar

15-mar

0

Figura 1 – Média dos valores quinzenais da temperatura do ar.

Figura 2 – Evolução do número de inflorescências por planta nas modalidades de raiz
nua e de raiz protegida para as cvs. Albión, Monterey, Portola e San Andreas.
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Figura 3 - Relação entre o teor de compostos fenólicos e
FRAPP para as cvs. Albión, Monterey, Portola e San
Andreas.
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Características dos frutos de duas variedades de mirtilo em agricultura
biológica na região Centro
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Resumo
A cultura do mirtilo (Vaccinium sp), nos últimos anos, tem adquirido peso na
produção de pequenos frutos na região Centro.
Em agricultura biológica esta cultura é considerada interessante visto que não é
muito exigente em operações culturais e o consumo dos seus frutos está associado a
benefícios para a saúde; a sua cor característica deriva de antocianinas que contribuem
para o seu elevado poder antioxidante.
Quando as culturas estão na moda e a expansão é rápida por vezes cometem-se
erros por falta de informação sobre a adaptação das variedades e, no sentido de
contribuir para a resolução deste problema na campanha de 2015 na empresa BioBaga
(Avanca-Aveiro) acompanhou-se a colheita de duas variedades de mirtilo: ‘Camellia’
e ‘Palmetto’. Avaliou-se a produção em cada data de colheita e a qualidade dos frutos:
massa, diâmetro equatorial e longitudinal, firmeza, teor de sólidos solúveis (ºBrix) e
acidez titulável (% de ácido cítrico). Da análise dos resultados verificou-se que a
variedade ‘Palmetto’ foi a mais produtiva com 3,1 kg/planta comparativamente com a
‘Camellia’ que registou 2,44 kg/planta. Na variedade Palmetto mais de 50% dos frutos
foram colhidos entre 20 e 28 de maio e na ‘Camellia’ entre
2 a 17 de junho. Os frutos da ‘Camellia’ eram maiores e mais firmes mas com um teor
de sólidos solúveis inferior aos da ‘Palmetto’ (11,5 e 15,0 ºBrix respetivamente). Assim,
a ‘Palmetto’ estará mais vocacionada para o mercado interno e a ‘Camellia’ para
exportação.
Ambas as variedades parecem estar aptadas às condições edafo-climáticas da
região: as produtividades são consideradas boas, atendendo à idade das plantas (5 anos)
e a qualidade dos frutos estava dentro dos parâmetros referidos na bibliografia.
Palavras-chave: Vaccinium sp, Camellia, Palmetto produtividade, qualidade.
Abstract
Fruit characteristics of two blueberry cultivars in organic farming in the Central
region
In the last years, the blueberry crop (Vaccinium spp) presented a significant
growth in Portugal's central region.
The cultivation of this fruit is of great interest of organic farming, not only
because the blueberry consumption is associated with beneficial effects for the humans’
health, in particular due to its high antioxidant activity, but also given the simplicity of
the cultivation process.
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In order to describe, understand and optimize the cultivation process and the
adaptation of several varieties of the blueberry, the BioBaga’s 2015’s harvest was
studied and two varieties of blueberries were analyzed: ‘Camellia’ e ‘Palmetto’.
The production was evaluated quantitatively and qualitatively using the
following parameters: mass, equatorial and longitudinal diameter, firmness, soluble
solids (° Brix) and titratable acidity (% citric acid).
The analysis of the results showed that the Palmetto was the most productive
variety with an average of 3.1 kg/plant overcoming the Camellia that registered
2.44 kg/plant.
More than 50% of the Palmetto’s fruits were harvested between the 20th and the
28th May while the other variety, ‘Camellia’, between the 2nd and the 17th of June.
Camelia variety’s fruits were larger and firmer but with a soluble solids content
lower than the Palmetto variety (11.5 and 15.0 ° Brix respectively). This makes
'Palmetto's variety more suitable for the national market while Camellia for export.
Both varieties seem adapted to the soil and climatic conditions of the region.
Given the age of the plants (5 years), both varieties presented a good productivity levels
and fruit quality was within the parameters listed in the bibliography.
Keywords: Vaccinium spp, Camellia, Palmetto, productivity, quality.
Introdução
A cultura do mirtilo, Vaccinium spp tem vindo a crescer em todo o mundo. O
aumento do consumo das suas bagas tem contribuído para o incremento das áreas de
produção desta espécie arbustiva (Dastres et al., 2007).
O mirtilo é um pequeno fruto que contém um elevado teor de antioxidantes cujas
quantidades chegam a ser superiores às de alguns vegetais. É também caracterizado
como uma planta medicinal, podendo usar-se quase todas as suas partes: flores, folhas,
frutos e raízes. Pode ser consumido em fresco ou transformado em compota, gelado,
licor e até acompanhar pratos de carne, saladas ou ser usado em confeitaria, entre outras
utilizações possíveis.
De acordo com Oliveira et al. (2007) os mirtilos apresentam elevados teores de
produtos fitoquímicos biologicamente ativos capazes de promover a saúde e o bem-estar
do Homem. Possui características para reduzir processos neuro degenerativos, melhorar
as funções cognitivas e motoras, oferecer proteção contra a diabetes, para além de
outros benefícios que pode ter para a saúde.
Os pequenos frutos, em particular o mirtilo, alvo do nosso estudo, são geralmente
produtos de elevado valor acrescentado, uma vez que a sua colheita é feita
manualmente, sendo a mão-de-obra o fator de produção com maior impacto no preço
final do produto.
Material e métodos
Para a realização deste trabalho, recorremos a uma exploração com uma área de
1,5 ha, dos quais 9000 m2 são ocupados por plantas de mirtilo. A exploração com
certificação biológica de nome BioBaga foi criada no ano de 2009 e situa-se na
localidade de Avanca, distrito de Aveiro. Na exploração BioBaga, a produção assenta
em oito variedades de mirtilos, sendo as variedades predominantes: Camellia e
Palmetto. Estes arbustos pertencem ao grupo “sourthern higbush”, necessitando de
aproximadamente 800 horas de frio. As plantas apresentavam 4 anos de idade e o
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compasso de plantação dos mirtilos é 2,5 metros (entrelinhas) x 1,5 metros (entre
plantas).
No caso em estudo, o clima é temperado marítimo tornando-se um adjuvante na
produção uma vez que chove com frequência e as geadas não são frequentes. A brisa
marítima faz com que na estação mais quente as temperaturas não subam demasiado o
que representa também uma vantagem para a produção dos frutos.
Na exploração em estudo o sistema de rega utilizado é gota-a-gota, utilizando-se
duas aranhas, uma para cada lado da planta, de modo a distribuir a água
equilibradamente para toda a área radicular.
Os frutos, para análise, foram colhidos quando maduros, de forma aleatória e as
amostras de cada variedade eram compostas por 150 g fruto. Os frutos foram levados
para o laboratório da Escola Superior Agrária de Coimbra onde foram avaliados vários
parâmetros com o objetivo de controlar o seu estado de maturação e qualidade sendo
ainda feita a contabilização da produtividade das variedades estudadas.
Foram avaliados os seguintes parâmetros:
Parâmetros biométricos (avaliados em 15 frutos):
a)
Massa (g): para a determinação da massa utilizou-se uma balança digital;
b)
Diâmetro longitudinal e transversal (mm): para a determinação dos
diâmetros, utilizou-se uma craveira digital;
c)
Firmeza (%): para a determinação da firmeza, foi utilizado o AGROSTA
(Digital Firmness Tester) com a ponteira 25.
Parâmetro físico-químicos:
Tanto para a análise da acidez titulável como para o teor de sólidos solúveis
foram utilizados 150 g de frutos, que eram esmagados com o auxílio de pano-cru e
obtinha-se uma amostra homogénea de polpa;
a)
TSS (Teor de sólidos solúveis totais - ºBrix) – para a sua determinação
foi utilizado um refratómetro digital;
b)
ATT (Acidez total titulável - % de ácido cítrico) – foram utilizadas duas
tomas da polpa homogénea de 10 g a que se adicionaram 50 mL de água destilada. Foi
realizada de acordo com a NP EN 12147 1999.
Resultados e discussão
Os mirtilos da variedade Camellia apresentaram maior massa do que com os da
variedade Palmetto; massa média dos frutos da Camellia tinham 2,53 ± 0,422 g e os da
Palmetto tinham 1,67 ± 0,298 g (Tabela 1). Os frutos da Camellia diminuíram de
tamanho com o evoluir das colheitas ao contrário dos da Palmetto (Tabela 1).
Da análise dos diâmetros equatorial e longitudinal, foi possível verificar que ambas
as variedades produzem frutos achatados visto que o diâmetro equatorial é maior do que
o longitudinal e o calibre dos da Camellia é maior do que os da Palmetto (Tabela 2).
Os frutos da variedade Camellia parecem ser mais firmes, em qualquer uma das
datas de colheita apresentaram valores superiores. Segundo as indicações técnicas do
equipamento AGROSTA os valores da firmeza para os mirtilos devem situar-se entre
25-70 %; a 5 de junho os frutos das duas variedades apresentaram valores de firmeza
melhores, para este resultado contribuiu a hora da colheita dos frutos (de manhã cedo) e
ainda as condições corretas de armazenamento e transporte a que foram sujeitos – os
frutos foram apanhados, colocados de imediato na câmara frigorífica e foram
transportados em caixa térmicas que garantiu uma baixa temperatura. A 12 de junho, os
frutos da variedade Camellia estavam na maioria dentro dos valores esperados (exceto 4
frutos) enquanto que os frutos da variedade Palmetto apresentavam valores mais baixos,
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o que pode estar relacionado com o facto de esta variedade se encontrar numa fase de
final da produção e colheita. A 29 de maio os frutos estavam mais moles o que se
justifica porque os frutos foram colhidos já em hora de maior calor e as condições de
transporte e armazenamento não foram as corretas. Assim, para garantir a firmeza do
fruto, teremos que respeitar as normas de colheita, armazenamento e transporte.
Relativamente ao teor de sólidos solúveis totais (TSS) Chitarra (1990) considera
que os sólidos solúveis totais representam os compostos solúveis em água presentes nos
frutos, como açúcares, vitaminas, ácidos, aminoácidos e algumas pectinas. Este depende
do estado de maturação do fruto colhido e aumenta gradualmente à medida que o fruto
amadurece devido à transformação do amido em açúcares simples (glicose e frutose).
Os teores de sólidos solúveis encontrados no ensaio estão de acordo com os
encontrados por Oliveira et al. (2007) que indicam 7% nos frutos verdes a 15 % ou mais
nos frutos maduros. Os açúcares são dos principais componentes solúveis e representam
cerca de 80 % da matéria seca, sendo que a glucose e a frutose são os principais
açúcares existentes no mirtilo.
Os frutos da variedade Palmetto, apesar de serem mais pequenos registaram
sempre valores de TSS superiores aos frutos da variedade Camellia e na primeira
verificou-se um grande aumento com o evoluir da data de colheita e na segunda
manteve-se mais ou menos constante (Tabela 4).
A variação da acidez total titulável (ATT) num fruto pode ser um indicativo do
estádio de maturação do mesmo, uma vez que a acidez decresce em função do avanço
da maturação.
A bibliografia refere um valor médio 0,4-0,5 % para os frutos de mirtilos. Ao
analisar os resultados obtidos para estas duas variedades verificou-se eram um pouco
acima: a variedade Palmetto apresentou uma acidez que variou entre 0,67 e 0,58 % de
ácido cítrico e na variedade Camellia foram ligeiramente inferiores e variaram entre
0,59 e 0,65 % de ácido cítrico (Tabela 5).
De referir que as duas variedades apresentam um sabor agradável sendo frutos
aromáticos o que parece estar de acordo com a opinião referida.
Foi ainda avaliada em quilos a produtividade das duas variedades estudadas. A
variedade com maior produção foi a Palmetto, com 8267 kg/ha (3,1 kg/planta) e
variedade Camellia com 6506 kg/ha (2,44 kg/planta). Neste caso, apesar do tamanho do
fruto ser menor do que a variedade Camellia foi a que apresentou uma maior
produtividade. Um dos fatores que podemos observar foi que os arbustos da variedade
Palmetto apresentam maior quantidade de frutos e os frutos mais aglomerados do que a
variedade Camellia.
Conclusão
Os mirtilos da variedade Camellia são mais pesados quando comparados com os
da variedade Palmetto. Os mirtilos da variedade Palmetto apresentaram um diâmetro
equatorial e um diâmetro longitudinal inferior aos mirtilos da variedade Camellia; De
acordo com a razão diâmetro equatorial/diâmetro longitudinal os frutos da variedade
Camellia são mais achatados e os frutos da variedade Palmetto são mais esféricos.
Os frutos que apresentaram melhores valores de firmeza foram os da variedade
Camellia sendo a sua média total de 39,75 % enquanto que, na variedade Palmetto foi
de
34 %. Apesar de os frutos da variedade Palmetto serem mais pequenos que os da
variedade Camellia, foram estes que apresentaram um maior TSS (15 % na variedade
Palmetto e 11,5 % na variedade Camellia), ou seja, são os frutos desta variedade os
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mais doces. Em termos de ATT, a variedade Palmetto apresentou maior acidez (0,62 %)
e a variedade Camellia um valor ligeiramente inferior (0,61 %).
A variedade Palmetto, em termos de produtividade, obteve melhores resultados
quando comparado com a variedade Camellia (8266,7 kg/ha e 6506 kg/ha,
respetivamente).
Assim, podemos concluir que a variedade Palmetto estará mais vocacionada para
o mercado interno e a variedade Camellia para a exportação.
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Quadros
Tabela 1 – Massa (g) dos frutos da variedade
Camellia e da variedade Palmetto (média ± desvio
padrão, n=15)
Massa (g)
Variedades
29/mai
5/jun
12/jun
Camellia
2,61± 0,500
2,58± 0,448
2,42 ±0,298
Palmetto
1,47± 0,346
1,69± 0,172 1,85± 0, 231
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Tabela 2 – Diâmetro equatorial e longitudinal (mm)
das variedades Camellia e Palmetto (média ± desvio
padrão, n=15)
Diâmetro
Diâmetro
Variedade
equatorial
longitudinal
DE/DL
(mm)
(mm)
Camellia 17,09±0,333 13,05±0,399
1,31
Palmetto 14,69 ±0,666 11,55 ±0,666
1,27
Tabela 3 – Firmeza das variedades Camellia e
Palmetto (média ± desvio padrão, n=15)
Firmeza (%)
Variedades
29/mai
5/jun
12/jun
Camellia 20,27 ±3,46
57,44 ± 9,28 41,54 ±17,49
Palmetto 19,92 ±1,32
52,45 ± 6,41 29,65 ± 15,87
Tabela 4 – TSS das variedades Camellia e Palmetto
TSS (ºBrix)
Variedades
29/mai
5/jun
12/jun
Camellia
11,1
11,2
12,1
Palmetto
12,6
15,3
17
Tabela 5 – Acidez titulável das variedades Camellia e
Palmetto
Ácido cítrico (%)
Variedades
29/mai
5/jun
12/jun
Camellia
0,59
0,58
0,65
Palmetto
0,67
0,60
0,58
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Amoras silvestres: Caracterização dos frutos
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Resumo
A amora silvestre pertencente ao género Rubus, família das Rosáceas, disponível
ao longo dos meses de verão, em diversas regiões do país, constitui um recurso natural.
As amoras além de consumidas em fresco, podem ainda ser adicionadas a outros
alimentos conferindo-lhes valor acrescentado, nomeadamente atividades antioxidante,
anti inflamatória, antiviral e anti microbiana, devido ao teor em compostos fenólicos.
A qualidade pós colheita é muito importante estando relacionada com a
manutenção das características nutricionais, físicas e químicas dos frutos.
Os parâmetros físicos, químicos e a análise sensorial, permitem caracterizar os
frutos. A avaliação da qualidade global, índice que determina características de interesse
agronómico e comercial, permite pontuar os lotes dos frutos de acordo com uma escala
pré estabelecida.
Neste estudo pretendeu-se caracterizar amoras silvestres de várias regiões do
país. As amoras estudadas, correspondem a 5 espécies silvestres de 3 regiões diferentes
de Portugal: Rubus ulmifolius (ecótipo 3, Paredes), A, B e C; Rubus ulmifolius (1 e 2
ecótipos, vale de Santarém), D, E; Rubus rádula, F; Rubus henriquesii, G; Rubus
sampaioanus, H; Rubus brigantinus, I (coleção de germoplasma da Herdade
Experimental da Fataca, Odemira).
Através da relação açúcares e ácidos orgânicos (SST/AT) e da análise sensorial
realizada por um painel de 8 provadores, destacou-se a amostra D (R. ulmifolius),
ecótipo 1, Vale de Santarém, como sendo a que apresentou uma relação açúcar/ácido
mais equilibrada e um sabor característico de amora.
As cultivares de amoras apresentaram teores de compostos fenólicos, que se
situaram entre 150,92-295,05 mg.EAG.g-1.
Palavras-chave: amoras silvestres, qualidade global, física, química, sensorial.
Abstract
The blackberry belonging to the genus Rubus, family Rosaceae, is available over
the summer months in various regions of the country and it is a natural resource.
The blackberries may be consumed fresh but they may also be added to other
foods giving them added value, in particular antioxidant activity, anti-inflammatory,
antiviral and anti microbial due to the content of phenolic compounds.
The quality after harvest is very important and it is related to the maintenance of
the fruit nutritional, physical and chemical characteristics.
The physical and chemical parameters, sensory analysis, allow to fruit
characterization. The overall quality index evaluation, which determines characteristics
of agronomic and commercial interest, scoring allows batches of fruit in accordance
with a pre-established range.
The aim of this study is to characterize blackberries from various regions of the
country. The blackberries studied correspond to five wild species of three different
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regions of Portugal: Rubus ulmifolius (ecotype 3, Paredes), A, B and C; Rubus
ulmifolius (ecotypes 1 and 2, Vale de Santarém), D, E; Rubus rádula F; Rubus
henriquesii, G; Rubus sampaioanus H; Rubus brigantinus, I, (germplasm collection of
the Experimental Farm of Fataca, Odemira).
The sugars and organic acids ratio (TSS / TA) and sensory analysis by a panel of
8 tasters, allow to choose the sample D (R. ulmifolius), ecotype 1, Vale de Santarém,
with being the one with a relationship sugar / more balanced acid and a distinctive
flavor of blackberry.
The blueberry cultivars showed phenolic compounds levels, which ranged from
150.92 to 295.05 mg.EAG.g-1.
Keywords: blackberries, overall quality, physical, chemical, sensorial.
Introdução
A amora silvestre, proveniente de arbustos vulgarmente designados por silvas,
abundante em muitas regiões de Portugal, durante os meses de verão, pertence à família
das Rosáceas do género Rubus. Os potenciais efeitos benéficos na saúde atribuídos aos
pequenos frutos, inclusivamente a amora silvestre, ricas em compostos fenólicos, como
os ácidos fenólicos e os flavonóides, e de Vitamina C, são um dos fatores responsáveis
pela sua importância comercial e nutricional com a consequente procura crescente deste
tipo de frutos.
Além de serem muito apreciadas quando consumidas em fresco dado tratarem-se
de frutos suculentos, saborosos e aromáticos podem também ser adicionadas a uma
gama variada de alimentos conferindo-lhes maiores capacidades funcionais, dado o
elevado teor em compostos fenólicos (Reyes-Carmona et al., 2005).
Nutricionalmente, as amoras contêm baixo teor de gordura, contudo ricas em
minerais (potássio, zinco, cálcio, magnésio, cobre, entre outros), algumas vitaminas
(especialmente as vitaminas A e C) e diversos polifenóis como os flavonoides, mas
pouco calóricas com cerca de 183 Kcal/100g de amoras.
As propriedades antioxidantes estão relacionadas não só com a espécie e/ou
cultivar mas também com as condições de cultura, como ambiente e técnicas de
produção (Scalzo et al., 2005) e grau de maturação na colheita, sendo que, quanto mais
maduras, menor o teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante (Wang &
Lin, 2000; Siriwoharn et al., 2004; Castrejon et al., 2008)
A correlação entre o teor de compostos fenólicos totais e a atividade
antioxidante ainda é bastante controversa. Em várias frutas e hortaliças, é possível
estabelecer boa correlação entre estas duas variáveis; no entanto, em alguns casos, essa
correlação apresenta-se baixa devido à presença de vários outros fitoquímicos, como as
antocianinas ou vitaminas que podem influenciar a atividade antioxidante. Em diversos
estudos com amora-preta, foi encontrada alta correlação linear positiva entre compostos
fenólicos totais e atividade antioxidante (Wang & Lin, 2000; Moyer et al., 2002).
Koca & Karadeniz (2009) referem que a atividade antioxidante está mais
correlacionada com os compostos polifenólicos totais do que com o total das
antocianinas, sendo mais elevada nas amoras selvagens quando comparadas com as
amoras cultivadas.
Estando a qualidade pós colheita relacionada com a manutenção das
características pretendidas pelos consumidores, nomeadamente: apreciação global, cor,
brilho, textura, sabor e aroma, podem estas características ser avaliadas através de
análise sensorial. A qualidade global, determina características de interesse agronómico
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e comercial, permitindo pontuar lotes de frutos de acordo com uma escala pré
estabelecida (Sousa et al., 2012).
O mercado nacional de amoras selvagens ainda pouco explorado, embora não
possa ser competitivo com o das amoras cultivadas, pode vir a funcionar como um
nicho de mercado de frutos de alta qualidade.
Este estudo teve por objetivo a caracterização de 5 espécies de amoras silvestres
de 3 regiões diferentes de Portugal. A avaliação da qualidade pós-colheita dos frutos foi
feita atendendo a parâmetros biométricos, físico-químicos e sensoriais.
Material e métodos
As amoras silvestres estudadas, correspondem a 5 espécies de 3 regiões
diferentes de Portugal:
Paredes - Rubus ulmifolius (ecótipo 3) - A, B e C; Vale de Santarém - Rubus
ulmifolius (1 e 2 ecótipos) - D e E; Odemira - Rubus rádula - F; Rubus henriquesii - G;
Rubus sampaioanus - H; Rubus brigantinus – I (coleção de germoplasma da Herdade
Experimental da Fataca) (fig. 1).
Os frutos foram caracterizados atendendo a parâmetros físico-químicos: sólidos
solúveis totais (SST) - refratómetro ATAGO, a 20ºC (n=3); pH - potenciómetro CrisonMicro pH 2002 (n=3); acidez titulável – determinada por titulação e expressa em %
ácido cítrico (n=3), Cor superficial - colorímetro de refletância Minolta Chroma Meter
CR-200b, três estímulos, CIE (L,*a,*b*), abertura de leitura de 8 mm, iluminação
difusa e ângulo de observação de 0º; registou-se a luminosidade (L) e foram calculados
os valores da coloração (Hº = arc tg b/a) e da saturação r = (a*2+b*2)1/2 (n=6); Textura Analyser TA-Hdi, (Stable Micro System, UK), em ensaios de punção, com
penetrómetro de 4 mm, (célula de carga de 25 N, velocidade de 3,33 mm.s-1),
determinou-se a força máxima a partir da curva de força-deformação, sendo expressa
em N (n=6).
A determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) foi realizada pelo método
de Folin-Ciocalteau (Fuleki & Francis, 1968) e para a quantificação das antocianinas
seguiu-se o método preconizado por Slinkard & Singleton (1977).
A análise sensorial foi realizada através de um Painel de provadores, constituído
por sete elementos treinados, que avaliaram atributos como: a cor (intensidade, brilho e
uniformidade), a textura (firmeza e suculência), o sabor (doce, ácido e amora) e a
presença de aromas estranhos. Utilizou-se uma escala hedónica de cinco pontos, em que
1 corresponde a ausência da característica e 5 à presença bem definida.
Efetuou-se ainda a avaliação da qualidade global (QG) dos diferentes lotes
através de apreciação visual (aparência, textura, firmeza, frescura, tamanho, cor,
ausência de defeitos, podridões e danos mecânicos) por forma a determinar
características de interesse comercial. Nesta avaliação são utilizadas escalas hedónicas
de 6 pontos (0 - Não comercializável, 1 - Produto fraco, 2 - Insuficiente, 3 - Suficiente,
4 - Bom e 5 - Excelente). O limiar de rejeição corresponde a valores médios das
pontuações, inferiores a 3.
Resultados e discussão
Na fig. 2 apresentam-se os valores médios de textura (resistência mecânica) e
massa para todas as espécies estudadas. Os frutos apresentaram-se com texturas
variáveis, sendo a espécie R. ulmifolius, ecótipo 1 (amostra D) a que apresentou os
valores mais elevados (2,55N). Quanto à massa a variação foi também notória, com a
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R. sampaioanus (amostra H) a apresentar os frutos com os maiores valores de massa
(2,50g).
A cor dos frutos é conferida essencialmente pela presença de antocianinas, cujo
teor está relacionado com o pH e com a relação açúcar/ácido.
Os frutos todos de cor negra (fig 3), deram origem a polpas de cor diferente,
destacando-se a polpa das espécies da coleção da Herdade da Fataca, com cor vermelha,
como se visualiza na fig. 4 e se confirma pelos valores mais elevados de a* (cor
vermelha) e valores de coloração (Hº) baixos (fig. 5), os quais constituem valores
objetivos da cor L*,a*b*.
O teor de sólidos solúveis (SST) fortemente correlacionado com os principais
açúcares (frutose, glucose e sacarose) é um parâmetro frequentemente utilizado como
indicador da qualidade dos frutos, principalmente para frutos comercializados in natura,
pois o mercado consumidor prefere frutos doces.
No que respeita ao sabor (flavour) constitui ainda um índice de qualidade a
relação açúcares e ácidos orgânicos, expressa em acidez titulável (SST/AT), sendo
referido o valor 6,0, como relação equilibrada.
A relação de equilíbrio é assim atingida quer pelo valor de açúcar quer pela
acidez. As amoras da espécie R. ulmifolious (amostras A, B, C) apresentam valores
menores do que 6 (2,10-3,51) contudo mais equilibrados do que as amostras F, G, H e I
(0,85-1,11). O desequilíbrio pode ser ainda mais evidente em amostras com elevados
teores de açúcares e acidez como é o caso da amostra E. No quadro 1, apresentam-se os
valores médios dos teores de sólidos solúveis (SST) e acidez titulável (AT) das várias
espécies estudadas, destacando-se a R. ulmifolius (amostra D), por ser a espécie mais
equilibrada dado apresentar um valor de SST/AT mais próximo de 6,0 (quadro 2).
A análise organolética, feita por um painel de 8 provadores comprovou a
importância da relação açúcares/ácidos, no sabor característico de amoras, tendo sido a
amostra D (R. ulmifolius) a melhor classificada, em termos de sabor (fig. 6).
A apreciação da qualidade global, numa escala de 1 a 5 (inaceitável a muito
bom), atribuiu a todas as amostras a classificação de Razoável a Bom (3,5- 4,0), com
exceção das amostras G e H, que devido à falta de firmeza e apresentação de algum
exsudado apresentaram pontuação inferior a 3 (fig. 7).
As diferentes cultivares apresentaram teores de compostos fenólicos totais entre
150,92-295,05 mg.EAG.g-1 e teores de antocianinas entre 0,19-31,42 mg.g-1 (fig.8).
O potencial antioxidante, obtido pelo método FRAP, situou-se entre 509,92 e 889,76
μmol.g-1 para os extratos das cultivares B e F, respetivamente.
A atividade antioxidante obtida pelo método DPPH nos extratos das amoras
endémicas expressa em EC50, apresentou valores superiores ao ácido ascórbico
(EC50=0,251 mg.mL-1), mas valores inferiores ao BHT (EC50=0,016 mg.mL-1). No
entanto para a amora A os resultados da atividade antioxidante, expressos em EC50,
mostraram-se também inferiores ao ácido ascórbico.
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Quadros e figuras
Quadro 1 - Valores médios de teor de sólidos solúveis (SST) e
acidez titulável (AT)
Amostra

Espécie

A

R. ulmifolius

SST
(ºBrix)
12,53

AT
(% ácido cítrico)
3,64

B

R. ulmifolius

10,17

4,85

C

R. ulmifolius

11,80

3,36

D

R. ulmifolius

15,17

2,80

E

R. ulmifolius

18,60

0,84

F

R. rádula

12,33

14,28

G

R. henriquesii

11,67

12,32

H

R. sampaioannus

10,43

12,32

I

R. brigantinus

12,13

12,13

Quadro 2 - Valores da relação Sólidos solúveis totais (SST) e Acidez titulável (AT) para
as diferentes espécies estudadas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
SST/AT

3,44

2,10

3,51

5,42

22,14

0.86

0,95

0,85

1,11

Figura 1 - Amoras de Paredes (A a C), Vale de Santarém (D e E); Odemira (F a I)
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Figura 2 - Valores médios de massa (g) e de textura (N).

Figura 3 - Amoras de Paredes (A e C), Vale de Santarém (D); Odemira (I e F)

Figura 4 - Polpas das amoras

Figura 5 - Representação gráfica da cor L*, a*, b*para as amostras estudadas.
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Figura 6 - Perfil sensorial resultante da análise organolética das espécies estudadas
oriundas de 3 regiões de Portugal

Figura 7 - Valores da Qualidade Global
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Figura 8 – Valores de compostos fenólicos totais e de antocianinas totais das diferentes
cultivares
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Evolução da qualidade e causas de perdas de morango a diferentes
temperaturas: implicações para retalhistas e consumidores
Rita Alcéo & Domingos P. F. Almeida
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017
Lisboa, Portugal, dalmeida@isa.ulisboa.pt

Resumo
O morango motiva muitas de reclamações por parte de consumidores e
retalhistas. A temperatura ótima para a sua conservação é 0 °C reduzindo-se a
longevidade com o aumento da temperatura. Este estudo teve como objetivos: (1)
tipificar as causas de perdas e de depreciação da qualidade do morango ao nível do
retalho; (2) determinar a evolução destas causas durante a vida em prateleira; (3) avaliar
o efeito da temperatura na depreciação da qualidade e (4) na perceção sensorial dos
frutos. Morangos (Fragaria ×ananassa ‘Portola’) colhidos em abril de 2016 foram
acondicionados em cuvetes e colocados a 0, 5, 10, 15 e 20 °C. Os frutos danificados
foram classificados como: (1) pisadura húmida, (2) pisadura seca, (3) podridão húmida
sem hifas visíveis e (4) podridão com micélio visível. Foi medida a cor do fruto e do
cálice, a firmeza, o teor em sólidos solúveis e acidez titulável. Um painel de 10
provadores avaliou o odor, a firmeza, a suculência, o flavor e apreciação global. As
variáveis físico-químicas analisadas não sofreram uma alteração relevante durante a
vida em prateleira nem foram influenciadas significativamente pela temperatura. O
odor, o flavor e a suculência diminuíram ligeiramente nos primeiros 5 dias em todas as
temperaturas, mas a perceção sensorial da firmeza manteve-se constante. Na avaliação
inicial não foram detetados danos. As podridões apareceram após 3 dias a 10, 15 e 20
°C e após 5 dias a 5 °C. As pisaduras tornaram-se evidentes após 3 dias acima de 5 °C e
após 5 dias a 0 °C. Ao fim de 7 dias as perdas devidas a podridões, foram de 0,8%;
3,2%; 11,7%; 100% e 100% a 0, 5, 10, 15 e 20 °C, respetivamente. As cuvetes
tornaram-se não comercializáveis após 3 dias a 20 °C e 5 dias a 15 °C. Em conclusão, a
temperatura teve pouco efeito nas características físico-químicas e na avaliação
sensorial do morango, mas influenciou fortemente a evolução das perdas. A velocidade
de manifestação das pisaduras e podridões faz com estes danos latentes possam
facilmente surgir no retalho ou em casa dos consumidores mesmo que os lotes
estivessem isentos de danos visíveis à saída da central.
Palavras-chave: Conservação, danos mecânicos, Fragaria ×ananassa, patologia póscolheita, retalho alimentar.
Abstract
Quality evolution and causes of loss of strawberry at different
temperatures: implications for retailers and consumers.
Consumers and retailers often complaint about strawberry losses. The optimum
storage temperature for strawberry is 0 °C and shelf-life is rapidly decreased at higher
temperatures. This study aimed to: (1) typify the causes of losses of strawberry at the
retail level; (2) quantify the evolution of these causes during shelf life; (3) evaluate the
effect of temperature on quality depreciation, and (4) on the sensory perception of fruit.
Strawberries (Fragaria ×ananassa 'Portola') harvested in April 2016 were packed in
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clamshells and stored at 0, 5, 10, 15 and 20 °C. Damaged fruits were classified as: (1)
wet bruised, (2) dry bruised, (3) wet rot with no visible hyphae, and (4) rot with visible
mycelium. Color of the fruit and calyx, firmness, soluble solids content and titratable
acidity were measured. A 10-member panel assessed the fruit for odor, firmness,
juiciness, flavor and the overall liking. The physicochemical characteristics did not vary
in a relevant way during shelf life and not significantly affected by temperature. Sensory
perception of odor, flavor, and juiciness declined slightly after 5 days at any
temperature while the sensory perception of firmness remained unaltered. No damage
was detected on the initial assessment. Rot become evident after 3 days at 10, 15 and 20
°C and after 5 days at 5 °C. Bruises appeared after 3 days above 5 °C and after 5 days at
0 °C. After 7 days losses due to rotting, were 0.8%; 3.2%; 11.7%; 100% and 100% at 0,
5, 10, 15 and 20 °C respectively. The clamshells have become unmarketable after 3
days at 20 °C and 5 days at 15 °C. In conclusion, the temperature had little effect on the
physicochemical characteristics and on the sensory attributes of strawberry but had a
strong effect on fruit losses. The fast rate of bruise and rot development makes it likely
that latent damage becomes apparent at the retail or consumer levels, even in batches
that looked sound existing the packinghouse.
Keywords: Food retail, Fragaria×ananassa, mechanical damages, postharvest
pathology, storage.
Introdução
O morango é um fruto muito perecível que tem de percorrer a cadeia de
abastecimento, entre a colheita e o consumo, em cerca de uma semana em condições
ótimas que raramente se verificam nas operações reais. A temperatura ótima para sua
conservação do morango é 0 °C (Mitcham, 2014). A longevidade pós-colheita reduz-se
significativamente com uma inadequada gestão da cadeia de frio, nomeadamente o
aumento da temperatura e os atrasos no arrefecimento após a colheita.
O morango é um fruto não climatérico que não amadurece depois de colhido.
Nalgumas cultivares, a cor de frutos colhidos com 3/4 da superfície vermelha evolui
para cobrir a totalidade do fruto, mas tal evolução da cor não acontece em todas as
cultivares nem é acompanhada de um aumento do teor em sólidos solúveis. A qualidade
sensorial do morango é determinada pelo aroma, o flavor a textura e a cor, podendo
ocorrer alterações a nível da cor, textura, teor em sólidos solúveis e acidez ao logo da
cadeia de abastecimento (Nunes, 2008). Morangos armazenados a 6 °C apresentam
variações em algumas características físico-químicas, mas a cultivar e as características
à colheita são mais determinantes da qualidade no momento do consumo do que as
alterações que ocorrem durante o armazenamento (Cordenunsi et al. 2003).
Na cadeia de abastecimento importa diferenciar alterações compatíveis com um
nível mínimo de qualidade de venda e de consumo daquelas que conduzem a perdas do
fruto ou da totalidade da unidade de venda. O morango é muito suscetível a danos
mecânicos e a podridões. Botrytis cinerea e Rhizopus stolonifera são dois dos principais
patogénios responsáveis por perdas pós-colheita e apresentam uma elevada velocidade
de desenvolvimento (Mitcham, 2014). O seu desenvolvimento é tão mais rápido quanto
maior o tempo de armazenamento e a temperatura a que são sujeitos os frutos (Nunes,
2008).
É inegável que as condições de refrigeração são a chave de uma boa gestão da
qualidade pós-colheita do morango. No entanto, se ao nível logístico há muito que não
há dúvidas sobre a correta gestão da temperatura (Mitchell et al., 1996) – o que não
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significa que as recomendações sejam adotadas com rigor – já ao nível da exposição no
ponto de venda coloca-se um dilema. O que temos vindo a designar por «dilema das
vendas do morango» (Almeida, 2016) caracteriza-se pelo facto de, no ponto de venda, a
exposição à temperatura ambiente (e.g., 20-22 °C) favorecer a emissão de compostos
voláteis do aroma por parte do fruto e a perceção do odor por parte do consumidor o que
favorece a venda por impulso, enquanto uma exposição refrigerada (2 a 4 °C)
asseguraria uma maior qualidade residual dos morangos comprados pelo consumidor,
mas restringe o aroma libertado no local de venda e o impulso de compra.
As perdas de morango a que os retalhistas e os consumidores estão sujeitos não
se encontram quantificadas. No entanto, informações recolhidas junto de operadores da
distribuição, não confirmadas empiricamente, indicam que o morango é o fruto com
maior proporção de quebra na distribuição moderna. A gestão da temperatura na
globalidade da cadeia de abastecimento é o fator determinantes do nível de perdas.
Este estudo teve como objetivos: (1) tipificar as causas de perdas e de
depreciação da qualidade do morango ao nível do retalho; (2) determinar a evolução
destas causas durante a vida em prateleira; (3) avaliar o efeito da temperatura na
depreciação da qualidade e (4) na perceção sensorial dos frutos.
Material e métodos
Material vegetal e amostragem
Morangos (Fragaria ×ananassa ‘Portola’) colhidos em abril de 2016 foram
acondicionados em cuvetes (500 g) de PET com tampa ventilada. Os frutos foram
arrefecidos por ar forçado até 7,5 °C e colocados a 0, 5, 10, 15 e 20 °C. No dia 0 foram
avaliadas 5 cuvetes para caracterizar o estado inicial dos frutos. Avaliações
subsequentes de 5 cuvetes por data de amostragem e condição experimental decorreram
após 3, 5, 7, 10, 12 e 14 dias a 0, 5 e 10 °C e após 3, 5 e 7 dias a 15 e 20 °C.
Tipologia dos danos
Os danos observados foram classificados em quatro tipos (fig. 1): (1) pisadura
seca, que se caracteriza por zonas que podem ou não apresentar-se deprimidas, aspeto
desidratado e uma coloração que varia entre o esbranquiçado e o amarelo; (2) pisadura
húmida, caracterizada por zonas geralmente deprimidas apresentando desintegração
celular e, consequentemente, uma aparência molhada; (3) podridão sem hifas visíveis,
caracterizada por zonas do fruto necrosadas e amolecidas e (4) podridão com micélio
visível, caracterizada pelo desenvolvimento de bolores com micélio visível em parte ou
na totalidade do fruto.
Os frutos que apresentavam danos em cada data de amostragem foram
quantificados individualmente em função do tipo de dano.
Medição das características físico-químicas
A cor dos frutos e cálices, a firmeza, o teor em sólidos solúveis e acidez titulável
foram medidos em 5 frutos de cada uma de 5 cuvetes, representando uma unidade
experimental.
O cálice foi separado do fruto e a cor foi medida na região equatorial do fruto e
na parte superior das sépalas. A cor foi medida pelo com um colorímetro (Chroma
Meter CR-400, Konica Minolta, Tóquio, Japão) com o iluminante C, calibrado com
uma placa cerâmica branca (L*=97,10; a*=0,19; b*=1, 95) antes de cada conjunto de
medições. O croma (C*) e a tonalidade (ºh) foram calculados a partir dos valores de a*
e b*.
A firmeza dos frutos foi medida na zona equatorial com um analisador universal
de textura TA.XT2 plus (Stable Micro Systems, Surrey, UK) equipado com uma sonda
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cilíndrica de 2 mm de diâmetro que penetrou no fruto a uma profundidade de 5 mm com
uma velocidade de 1,7 mm s-1 (Doving & Mage 2002).
Cinco frutos de cada cuvete foram homogeneizados num puré filtrado em
seguida através de gaze. O conteúdo em sólidos solúveis foi medido no sumo filtrado
com um refratómetro digital HI 96801 (Hanna Instruments, City, State, USA). Para
determinar a acidez titulável, 6 g do sumo foram diluídos em 100 mL de água destilada
e a mistura titulada com uma solução de 0,1 M NaOH até um pH de 8,1. O resultado foi
expresso em percentagem de equivalentes de ácido cítrico.
Avaliação sensorial
Um painel semi-treinado de 10 provadores avaliou o odor, a firmeza, a
suculência, o flavor e procedeu à classificação geral dos frutos numa escala de 1 a 5
correspondendo o 1 a menor ou menor e o 5 a mais ou maior. Cada provador avaliou
uma amostra de 2 frutos representativos previamente uniformizados à temperatura
ambiente.
Resultados e discussão
Características físico-químicas
As variáveis físico-químicas analisadas não sofreram alterações relevantes
durante a vida em prateleira nem foram influenciadas significativamente pela
temperatura (Alcéo & Almeida, 2016). De forma breve, a cor do fruto manteve-se
relativamente contante nas diferentes condições. A luminosidade (L*) manteve-se a
36,9±1,6 e a tonalidade (hº) em 34,5±2,2º. Observou-se um aumento do croma (C*)
durante os primeiros 5 dias, uma tendência dependente da temperatura indicando uma
ligeira saturação da tonalidade do fruto. O cálice passou de uma tonalidade verde para
ligeiramente amarelo nos frutos armazenados a 20 °C mas a temperaturas mais baixas
não foi evidente esta alteração da cor (Alcéo & Almeida, 2016). A firmeza do fruto não
se alterou consistentemente durante o armazenamento, mantendo-se entre 1,36 e 1,71 N
com uma média de 1,5±0,2 N. As variações de firmeza não foram afetadas pela
temperatura. O teor em sólidos solúveis e a acidez titulável mantiveram-se inalterados
durante o armazenamento, sem efeito da temperatura, com valores de 5,6±0,5% e
0,3±0,05%, respetivamente.
As alterações físico-químicas não foram consideradas limitantes da qualidade
nos períodos de vida em prateleira às diferentes temperaturas.
Avaliação sensorial
A variação da perceção sensorial dos frutos foi apresentada em Alcéo &
Almeida (2016) e encontra-se sumariada na fig. 2. O odor decresceu de 4,5±0,2 para
3,6±0,2 nos primeiros 3 dias, sem efeito significativo da temperatura. Nos dias seguintes
houve algumas variações na perceção do odor que nunca retomou o valor do dia de
colheita. A textura inicial foi classificada de 4,1±0,3 e permaneceu praticamente
inalterada durante todo o armazenamento independentemente da temperatura. A
suculência decresceu nos 3 primeiros dias de 4,2±0,2 para 3,7±0,2 mantendo-se neste
valor até ao final do estudo, independentemente da temperatura. O flavor também
decresceu de 4,1±0,3 para 3,5±0,1, mantendo-se depois sem alterações percetíveis. A
apreciação global dos morangos decresceu ligeiramente de 3,5±0,3 para 3,1±0,1 do dia
3 para o dia 5.
Estes resultados evidenciam que o odor, o flavor e a suculência são os atributos
sensoriais cuja depreciação é percebida nos primeiros dias após a colheita;
curiosamente, não se verificou um efeito significativo e consistente da temperatura de
armazenamento na perceção destes atributos. No entanto, as alterações sensoriais
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também não parecem ser determinantes para a gestão da qualidade do morango na
cadeia de abastecimento.
Causas de perdas e sua incidência
O verdadeiro problema que a cadeia de abastecimento do morango enfrenta após
a colheita é o das perdas. A tipologia de causas de perda estabelecida para o morango
(fig. 1) teve como base a sintomatologia e a génese, aspeto indispensável para a
implementação de medidas corretivas. Consideraram-se dois tipos de danos mecânicos e
dois tipos de sintomas patológicos que, como se verá, podem evoluir de um para outro.
O lote inicial de frutos estava isento de danos observáveis. No entanto, os danos
tornam-se rapidamente evidentes após a colheita e a proporção de frutos com algum dos
tipos de danos aumentou em função do tempo e da temperatura de armazenamento (fig.
3). A temperatura teve uma maior influência no aumento da incidência de danos do que
o tempo de armazenamento. Ao fim de 5 dias a 20 °C 100% dos frutos estavam
danificados, enquanto a 0 °C ao fim de 14 dias 57% dos frutos apresentavam danos.
O padrão de progressão dos estragos nas cuvetes apresentado na fig. 3 mostra
que a ocorrência e a proporção de incidência podem aumentar muito rapidamente a
temperatura superior a 10 °C, tornando-se muito provável que estes estragos ocorram
nas lojas e em casa dos consumidores após a compra.
Se do ponto de vista da quantificação das perdas consideramos a totalidade dos
danos, independentemente da sua tipologia e da sua génese, estes aspetos tornam-se
essenciais para a implementação de medidas corretivas eficazes. Assim, o estudo da
progressão dos distintos tipos de danos (fig. 4) revela que as pisaduras tornaram-se
evidentes no dia 3 a temperatura superior ou igual 5 °C e após 5 dias a 0 °C, com apenas
1% dos frutos afetados; a 10, 15 e 20 °C, as podridões apareceram no dia 3 e a 5 °C no
dia 5. A 0 °C só após 7 dias se observou uma ocorrência ocasional de bolor (1 em 145
frutos), não tendo este valor evoluído durante o armazenamento. Ao fim de 14 dias
nenhum fruto mantido a 0 °C apresentava micélio visível. Após 7 dias as perdas devidas
a podridões, com e sem micélio visível, foram de 0,8%; 3,2%; 11,7%; 100% e 100% a
0, 5, 10, 15 e 20 °C, respetivamente. As cuvetes tornaram-se não comercializáveis após
3 dias a 20 °C, 5 dias a 15 °C, 7 dias a 10 °C, 10 dias a 5 °C e 12 dias a 0 °C.
Ao longo do tempo é visível uma tendência na redução das pisaduras secas e
húmidas em percentagem do total de frutos e um aumento da incidência de podridões
com e sem micélio visível (fig. 5).
A proporção de frutos com pisaduras aumentou inicialmente a todas as
temperaturas, mas no decurso do período de armazenamento as pisaduras tenderam a
evoluir para podridões (fig. 5). Note-se que estamos perante danos latentes (Almeida,
2005) que não evidentes no lote inicial, mas que se tornam visíveis e evoluem muito
rapidamente. Os danos mecânicos, provocados por compressão durante a colheita e
subsequente manuseamento ou por vibração durante as operações seleção, transporte e
transferências têm de ser minimizados. O facto de não serem visíveis no momento da
escolha não é prova da sua inexistência (fig. 3 e 4). Adicionalmente, a infeção por
Botrytis cinerea ocorre predominantemente durante a senescência das pétalas, pelo que
a redução das infeções latentes e a carga de inóculo tem de ser conseguida no campo.
Os danos mecânicos são também portas de penetração e favorecem as infeções e
desenvolvimento de doenças e são colonizados por fungos que expressam depois na
cadeia de abastecimento especialmente quando as temperaturas se elevam ao nível do
retalho ou do consumidor.
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Conclusões
Os fatores determinante da qualidade do morango na cadeia de abastecimento
são os danos mecânicos e as infeções patológicas, que se expressam rapidamente
mesmo que não sejam evidentes após a colheita. As características físico-químicas e
sensoriais ficam, no essencial, determinadas no momento da colheita e os efeitos da sua
subsequente evolução pós-colheita não se sobrepõe, do ponto de vista de gestão integral
da qualidade na cadeia, aos efeitos provocados pelos danos mecânicos e pelas
podridões. A rápida evolução das perdas a temperaturas superiores a 0 °C mostra que
gestão da temperatura é fundamental, mesmo no final da cadeia de abastecimento ao
nível do retalho e do consumidor. A análise das causas e a evolução dos sintomas das
perdas revela que as características iniciais, as infeções latentes, o nível de inóculo e os
danos mecânicos na colheita, acondicionamento e transporte são determinantes da
satisfação de retalhistas e consumidores. A temperatura representa um peso superior
sobre o desenvolvimento de danos do que o tempo de armazenamento, com os
retalhistas a poderem aumentar o tempo de venda ou a qualidade potencial no momento
de venda em 3 vezes se optarem pela exposição refrigerada em detrimento da
temperatura ambiente.
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Figuras

Figura 1 – Tipologia das causas de perdas identificadas no morango. Da esquerda para
direita, fruto com pisadura seca, pisadura húmida, podridão sem hifas visíveis e podridão
com micélio visível.
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(C)

(D)
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Figura 2 – Perceção sensorial do odor (A), textura (B), suculência (C), flavor (D) e
apreciação global (E) dos frutos durante o armazenamento a diferentes temperaturas.
Valores são a média, n=10.
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Figura 3 – Evolução da incidência de danos totais em função do tempo e da temperatura
de armazenamento.

Figura 4 – Evolução dos danos em função da temperatura e tempo de armazenamento
por tipo de dano
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Figura 5 – Evolução da incidência de pisaduras e podridões, em percentagem do total de
frutos, a diferentes temperaturas em função do tempo de armazenamento.
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Resumo
As framboesas são uma fonte dietética de fibras, vitaminas, minerais e de
compostos bioativos não-nutrientes, sobretudo compostos fenólicos. Os fitoquímicos
destes frutos, sobretudo antocianinas e elagitaninos, têm demonstrado atividades
biológicas, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiproliferativa e
anticancerígena, entre outras. No entanto, na sua maioria os trabalhos publicados são
estudos in vitro pelo que não existem alegações de saúde autorizadas para estes nãonutrientes da framboesa. Assim, visando dar um contributo para o desenvolvimento de
uma alegação de saúde para estes fitoquímicos, procedeu-se à: (1)caracterização da
composição fenólica de um extrato de uma amostra de framboesas colhidas em 2010 e à
avaliação da atividade biológica (capacidade antioxidante e anti-inflamatórias) in vitro e
in vivo em modelos celulares e animais; (2)caracterização química de amostras de
genótipos de Rubus idaeus L. produzidos na região de Odemira entre 2011 e 2013;
(3)
realização de um estudo de intervenção nutricional em humanos para estudar o efeito
do consumo diário de 150 g de framboesas (genótipo selecionado), durante 3 semanas, no
stress pós-prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição
hipercalórica rica em gordura e açúcar, em voluntários saudáveis. Os resultados obtidos
foram analisados e discutidos tendo em conta os requisitos legais vigentes e as
orientações da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos respeitantes à
fundamentação científica de alegações de saúde na UE.
Palavras-chave: Compostos fenólicos,
antioxidante, atividade anti-inflamatória.

antocianinas,

elagitaninos,

atividade

Abstract
Chemical and biological evaluation of raspberry (Rubus idaeus L.).
Contribution to the development of a health claim
Raspberries are a source of dietary fiber, vitamins, minerals and nutrients nonbioactive compounds, mainly phenolic compounds. The phytochemicals of these fruits,
especially ellagitannins and anthocyanins, have shown biological activities, antioxidant,
anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer and antiproliferative, among others.
However, most of the published works are in vitro studies so there is no authorized
health claims for these raspberry non-nutrients. Thus, aiming to contribute to the
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development of an health claim for these phytochemicals we proceeded to the:
(1)
characterization of the phenolic composition of an raspberry extract from a sample
harvested in 2010 and to the evaluation of their biological activity (antioxidant capacity
and anti-inflammatory) in vitro and in vivo, in cellular and animal models; (2)chemical
characterization of samples of genotypes of Rubus idaeus L. produced in Odemira
region between 2011 and 2013; (3)realization of a nutritional intervention essay in
humans, in order to study the effect of the daily consumption of 150 g raspberries
(selected genotype) for 3 weeks, on the metabolic, oxidative and inflammatory
postprandial stress induced by a high calorie meal rich in fat and sugar in healthy
volunteers. The results were analyzed and discussed taking into account the legal
requirements and guidelines of the European Food Safety Authority concerning the
scientific basis of health claims in the EU.
Keywords: Phenolic compounds, anthocyanins, ellagitannins, antioxidant activity, antiinflammatory activity.
Introdução
As doenças crónicas, atualmente a principal causa de morte em todo o mundo,
têm aumentado dramaticamente consequência das modificações de estilos de vida,
nomeadamente sedentarismo, níveis elevados de stress e alterações na dieta. Segundo a
OMS estas mortes prematuras podem ser prevenidas (WHO/FAO, 2003). Processos
inflamatórios não infeciosos têm sido implicados na etiologia dessas patologias (Calder
et al., 2009). A promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como o aumento da
ingestão de frutas e produtos hortícolas, a principal fonte de (poli)fenóis bioativos,
constitui uma via para a proteção da saúde das populações (WHO/FAO, 2003; WHO,
2014). A framboesa (Rubus idaeus L.) é um fruto que apresenta diversos macro e
micronutrientes com interesse farmacêutico, nomeadamente fibra, ácido ascórbico e
não-nutrientes como compostos fenólicos (Rao & Snyder, 2010). A composição
fenólica da framboesa é dominada por antocianinas e elagitaninos e inclui em menor
quantidade glicósidos de ácido elágico e conjugados de flavonóis (Mullen et al., 2002;
Borges et al., 2010). Na última década, estudos in vitro e in vivo revelaram que os
compostos fenólicos da framboesa vermelha apresentam uma gama alargada de
atividades
biológicas:
antioxidante,
anti-inflamatória,
antiproliferativa
e
anticancerígena, antimicrobiana e respeitantes a obesidade e à gestão do teor de glucose
no sangue, entre outras (Correia, 2016). Os estudos científicos que fundamentam as
alegações de saúde devem consistir principalmente em estudos no ser humano,
intervencionais e/ou observacionais (EFSA/NDA, 2011). Embora alguns estudos
tenham começado a desvendar os efeitos anti-inflamatórios de extratos de framboesa
vermelha in vitro e in vivo, estes são na sua maioria estudos preliminares que requerem
uma maior elaboração de modo que uma abordagem translacional para a prática clínica
é uma meta realista a considerar uma terapia adjuvante (Figueira et al., 2009). A
investigação que se descreve teve por objetivo a caracterização química e biológica de
frutos de Rubus idaeus L. produzidos em território nacional visando dar um contributo
para o desenvolvimento de uma alegação de saúde. Os objetivos específicos do trabalho
experimental foram os seguintes: caracterização da composição fenólica de amostras de
variedades de Rubus idaeus L. com expressão em território nacional ao longo de um
ciclo produtivo e ao longo de 3 anos consecutivos; seleção de uma variedade de
framboesa com base no estudo da composição fenólica de cultivares de Rubus idaeus L.
com expressão em território nacional; avaliação in vitro de atividades antioxidantes e
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celular (AAPH), originando radicais peroxilo (Serra et al., 2010); avaliação da
capacidade dos compostos fenólicos do extrato para inibirem ativamente a resposta do
oxidative burst realizada em neutrófilos humanos por quimioluminescência, segundo o
método descrito por Freitas et al., 2008.
Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vivo em
modelos animais: (i) atividade anti-inflamatória aguda – modelo do edema da pata da
λ-carragenina (34 ratos Wistar; 6 grupos – controlos negativo e positivo, framboesa
administrada via oral (p.o.) e framboesa administrada via intraperitonial ( i.p.) na dose
de 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal, trolox e indometacina). O volume da
pata posterior esquerda dos ratos foi medido através método do volume deslocado num
pletismómetro; (ii) atividade anti-inflamatória crónica - modelo experimental de artrite
reumatóide (AR) induzida pelo colagénio no rato – (20 ratos Wistar, 4 grupos, controlos
negativo e positivo, extrato de framboesa p.o., extrato de framboesa i.p., dose de extrato
– 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal/dia, protocolo - dias 1 e 21 indução de
AR com 2 injeção de colagénio tipo II bovino (CII), injetando nos ratos adjuvante
completo de Freund, tratamento com extrato entre os dias 23 a 34, dia 35- avaliação das
patas, colheita de sangue e sacrifício). As patas foram removidas, radiografadas e
conservadas em formalina para posterior exame histológico incluindo a análise
histoquímica da atividade das enzimas iNOS e COX-2. Nos soros fez-se a determinação
de marcadores bioquímicos foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos
num autoanalisador Cobas. Tratamento estatístico – análise ANOVA, seguida do teste
post-hoc de Bonferroni ( p < 0,05).
Estudo nutricional de intervenção em voluntários saudáveis: (n=12, 75% dos
indivíduos recrutados; 8 mulheres e 4 homens), previamente aprovado pela Comissão
de Ética da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (05/06/2012). Todos os
participantes preencheram um questionário médico e assinaram o consentimento
informado. O estudo compreendeu as seguintes etapas: ensaio 1, antes da intervenção –
(i) colheita de amostras de sangue em jejum > (ii) ingestão da RRGA [pequeno-almoço
(1308 kcal; 38% gordura e 44% de açúcar – 1 iogurte grego (125 g) + 1 leite
achocolatado UHT (200 mL) + 1 croissant folhado (140 g) com manteiga (10 g), 2
fatias de queijo (40g) e fiambre (20g)] > (iii) colheita de sangue - 1h, 2h, 4h e 6h após a
ingestão da refeição; intervenção nutricional – suplementação da dieta dos
participantes com uma ingestão diária de 150 g de framboesas; ensaio 2, após da
intervenção – repetição das etapas (i), (ii) e (iii) realizadas no ensaio 1. Os teores em
glucose, triglicéridos, colesterol total, LDL e HDL foram avaliados por métodos
enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS, a quantificação da LDL
oxidada (oxLDL) e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1 foi realizada por
métodos imunoenzimático ELISA (kit Mercodia Oxidized LDL Elisa e Kits Quantikine
HS Elisa, R&D Systems, respetivamente). Todos os resultados foram tratados
estatisticamente pelo método ANOVA de medidas repetidas. As diferenças entre
tratamentos para as diferentes variáveis foram realizadas com o teste t-Student para
amostras emparelhadas. Em ambos os casos considerou-se haver diferenças
significativas para valores de p <0.05.
Alegações de saúde sobre framboesas: pesquisa dos sítios eletrónicos da EURLex, EFSA, DGAV e do ‘EU Register of Nutrition and Health Claims’. A descrição
detalhada dos diferentes métodos pode ser consultada em Correia, 2016.
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anti-inflamatórias de um extrato de framboesa; e avaliação in vivo, em modelos animais
e em humanos, de atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de extratos de framboesa
e de framboesas.
Material e métodos
Reagentes e Padrões
A água usada na preparação de reagentes e soluções era água desionizada (tipo
I), obtida num sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® Reference/Millipore
Direct Q3 UV System (Millipore, Bedfore, US) com uma condutividade  0,058 µS. Os
reagentes usados apresentavam grau analítico ou HPLC. O ácido gálico (98%), ácido
sulfúrico (95-97%) e o luminol foram adquiridos na Fluka (Seelze, Alemanha). O
hidróxido de sódio (98%), cloreto de cálcio di-hidratado, sulfato de magnésio e o
hidrogenocarbonato de sódio foram adquiridos à Merck (Darmstadt, Alemanha). O
ácido clorídrico (0,1 M), etanol absoluto (99,9%), metanol (99,9%), ácido acético
glacial (99%) e acetato de sódio anidro (99%) foram adquiridos à Carlo Erba Reagentes
(Rodano, Itália). A cianidina-3-O-glucósido foi adquirida à Extrasynthese (Lyon Nord,
França). O ácido tânico foi comprado ao laboratório BDH (Poole, Inglaterra). ácido
fosfórico p.a. (85%) e ácido ascórbico foram adquiridos à Panreac Química (Barcelona,
Espanha). Acetonitrilo de grau HPLC foi adquirido à VWR® (Leuven, Bélgica). O
cloreto de potássio foi obtido na Pronalab (Abrunheira, Portugal). Cloreto de sódio e sal
de sódio de 2,6-diclorofenol indophenols (90%) foram comprados na Riedel-de Haën
(Hannover, Alemanha). Todos os restantes reagentes foram adquiridos à Sigma-Aldrich
(St. Louis, EUA). kits de ensaios imunoenzimáticos ELISA de fase sólida de alta
sensibilidade Quantikine® da R&D Systems Inc. (Minneapolis, US), para o doseamento
em humanos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6. kits de ensaios imunoenzimáticos
ELISA de fase sólida da Mercodia® (Uppsala, SE), para o doseamento em humanos da
LDL oxidase (LDLox); kits comerciais Cobas c pack da Roche para a determinação dos
parâmetros bioquímicos glucose, triglicéridos, colesterol total, HDL e LDL da Roche
(Roche Portugal, Amadora, PT).
Amostras
Os frutos de Rubus idaeus L. utilizados neste trabalho eram frutos sãos, inteiros
e maduros, produzidos no Alentejo Litoral, na região de Odemira entre 2010 e 2013,
sobretudo na Herdade Experimental da Fataca (Correia, 2016). Himbo-top, Amira,
Erika e Polka foram as cultivares consideradas na seleção da cultivar-alvo do estudo de
intervenção nutricional em humanos.
Preparação dos extratos de framboesa
Foram produzidos dois extratos de framboesa ricos em compostos fenólicos,
segundo adaptação dos procedimentos descritos por Mullen et al., 2002 e GonzálezBarrio et al., 2010 apresentado em Correia, 2016.
Métodos
Caracterização química: os teores em vitamina C, fenóis totais, flavonóides
totais, antocianinas totais, taninos condensados totais e taninos hidrolisados totais foram
realizados pelos métodos espetrofotométricos descritos em Figueira et al., 2014; a
análise individual dos compostos fenólicos foi efetuada pelos métodos cromatográficos
e de espetrometria de massa descritos igualmente em Figueira et al., 2014.
Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vitro: atividade
antioxidante potencial – métodos químicos ORAC e HORAC descritos por Serra et al.,
2010; capacidade antioxidante celular (CAC) do extrato de frutos de Rubus idaeus L. avaliada em células da linhagem Caco-2 com indução química do stress oxidativo
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Resultados e discussão
O quadro 1 apresenta um resumo da caracterização química das amostras de
Rubus idaeus L. analisadas. Em termos globais, o teor em ácido ascórbico e a
composição fenólica, qualitativa (predominância de antocianinas e elagitaninos) e
quantitativa, encontrava-se dentro da gama de valores dos dados publicados na
bibliografia para este pequeno fruto (Correia, 2016). Os estudos realizados permitiram
escolher as melhores condições de preparação dos extratos de framboesa, utilizando
uma solução extratante constituída por metanol:água:ácido fórmico (79,9:20:0,1 v/v/v).
No estudo da caracterização das amostras das variedades de Rubus idaeus L. (Himbotop, Amira, Erika e Polka), ao longo de um ciclo produtivo e de três anos consecutivos
não se verificaram alterações significativas na sua composição fenólica em termos
quantitativos mas observaram-se diferenças nos compostos individuais. As amostras
usadas nos ensaios in vitro e animais e as do EINH apresentavam uma atividade
antioxidante in vitro avaliada pelos métodos ORAC e HORAC (Correia, 2016). O
extrato de Rubus idaeus L. selecionado mostrou igualmente atividade antioxidante
elevada em ensaios que avaliam o mesmo efeito em meio celular como o CAC em
células Caco-2 (78 µmol equivalentes de quercetina (EQ)/100g de framboesa) e na
modulação do oxidative burst dos neutrófilos (figura 1). O elevado teor destes frutos em
vitamina C e em compostos fenólicos terá igualmente ter contribuído para a elevada
atividade antioxidante observada (Correia, 2016). Os dados dos estudos biológicos in
vivo realizados em modelos experimentais encontram-se nas figuras 1 a 8. O extrato
administrado [15 mg Fenóis Totais (EAG).Kg-1] quando usado no modelo de
inflamação aguda de edema induzido pela carragenina, em rato, mostrou ter um elevado
efeito anti-inflamatório mas só quando foi administrado via i.p. (figura 2). No modelo
de inflamação crónica de AR induzida pelo colagénio II, o mesmo extrato administrado
i.p. mas também por via oral (p.o.) mostrou ter uma potente atividade anti-inflamatória
diminuindo o edema, os danos na cartilagem, o inchaço dos tecidos moles e a
reabsorção óssea e reduzindo marcadamente a expressão de iNOS e de COX-2,
demostrando uma proteção significativa na progressão da AR (figuras 3 a 8). No ENIH,
pretendeu-se estudar o efeito do consumo diário de 150 g de framboesas da cultivar
Amira, durante 3 semanas, no stress pós-prandial metabólico, oxidativo e inflamatório
induzido pela RRGA em voluntários saudáveis. Os resultados mostraram que o
consumo de framboesas evitou o decréscimo pronunciado dos níveis de HDL (figura
10), diminuiu significativamente os valores basais de LDLox dos voluntários (figura 11)
e atenuou o aumento de valor de TNF-α e de IL-6 provocados pela ingestão da mesma
refeição (figuras 12 e 13). Os resultados das citocinas estão concordantes com o estudo
de Gregersen et al., 2012, em que tanto uma refeição rica em gordura como outra rica
em açúcar foram responsáveis pelo incremento dos valores pós-prandiais de IL-6 e são
semelhantes aos encontrados em outros estudos que usaram igualmente alimentos ricos
em compostos fenólicos (Zhu et al., 2013; Jeong et al., 2014). Os nossos resultados
sugerem que a framboesa e o seu extrato fenólico podem atenuar, em certa medida, o
stress metabólico, oxidativo e inflamatório e, como tal, ter um papel importante de
proteção na saúde humana. Na UE, o uso de alegações de saúde realizadas em rótulos,
na publicidade ou na promoção de alimentos, incluindo suplementos alimentares, carece
da autorização prévia da Comissão Europeia e Estados-Membros, salvaguardando-se o
cumprimento dos requisitos legais estabelecidos (Correia, 2016). Um pedido de
autorização de uma alegação de saúde deve referir-se à relação entre um alimento e um
único efeito alegado e constitui um processo independente que reúne todas as
informações e dados científicos apresentados visando a autorização da alegação de
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saúde proposta (Comissão, 2008). Os resultados obtidos, ainda que insuficientes para
fundamentar uma alegação de saúde para a framboesa, constituem um alicerce capaz de
possibilitar a prossecução dos trabalhos visando esse objetivo.
Conclusões
A caracterização química e a avaliação da atividade biológica de frutos e de
extratos de frutos de Rubus idaeus L. nacionais realizados neste trabalho pode
possibilitar um contributo efetivo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde
para a framboesa. Os estudos realizados indicaram/sugerem que: (1)as metodologias
cromatográficas usadas na caracterização fenólica dos extratos de frutos de Rubus
idaeus L. das cultivares em estudo mostraram-se adequadas para o fim visado; (2)o
extrato de framboesa e a framboesa estudada apresentam propriedades antioxidantes e
anti-inflamatórias. A identificação e caracterização da mistura fenólica-alvo, a
prossecução de estudos para o desenvolvimento de uma alegação de saúde relativa à
saúde das articulações para um extrato de framboesa e o estabelecimento de um efeito
fisiológico benéfico específico para o fruto são perspetivas a explorar em trabalhos
futuros.
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Quadros e Figuras
Quadro 1 – Resumo dos dados do teor em ácido ascórbico e da caracterização fenólica de
extratos de Rubus idaeus L.(por 100 g /framboesa)
Média ao longo
De 1Outono De
Produção 4 cv.
(min – máx)

Média de 3
Outonos de
produção 4 cv.
(min – máx)

Média de 3
Outonos de
produção
(Amira)

Testes
in vitro
e animais

EINH
(Amira)

Ácido ascórbico (mg) 1

_

_

_

16,8 ± 1,60

22,3 ± 1,50

FT (mg EAG)1

262,9 - 300,0

235,2 - 284,3

262,9 ±50,69

171,0 ± 4,17

226,4 ± 6,87

FLT (mg EC)1

29,6 - 37,2

49,7 - 58,3

53,5 ± 6,95

24,5 ± 1,44

46,6 ± 2,06

AT (mg EC3G)1

_

44,1 - 60,3

53,8 ± 52,37

20,0 ± 2,76

51,6 ± 1,18

THT (mg EAT)1

365,1 - 439,3

347,1 - 377,3

374,2 ± 216,93

166,1 ± 0,19

367,4 ± 3,06

TCT (mg EC)1

_

20,7 - 20,9

20,8 ± 0,29

17,7 ± 0,25

20,9 ± 0,04

FT (mg EAG)2

115,7 - 170,2

125,7 - 142,7

125,7 ±29,63

_

120,2 ± 25,36

Ácido Gálhico (mg AG)2

<0,1(LD)

<0,1(LD)

<0,1(LD)

2,40 ± 0,10

2,40 ±0,10

AT (mg EC3G)2

46,3 - 81,6

73,4 - 89,4

83,9± 55,42

23,44 ± 0,85

85,1 ± 16,63

Cianidina-3-soforósido

26,7 - 62,9

38,6 - 89,4

55,2± 35,05

18,89 ± 0,60

55,0 ± 8,92

Cianidina-3-glucosilrutinósido

<1,5(LQ) -19,4

<1,5(LQ) - 16,5

<1,5(LQ) - 4,7

<0,4(LD)

<0,4(LD)

Cianidina-3-glucósido

7,9 - 18,8

11,4 - 24,6

21,9 ± 18,13

2,44 ± 0,05

27,4 ± 6,52

Pelargonidina-3-glucosilrutinósido

<0,4(LD)

<0,4(LD)

<0,4(LD)

0,06 ± 0,01

<0,4(LD)

Pelargonidina-3-soforósido

<0,4(LD)

<0,4(LD)

<0,4(LD)

1,04± 0,10

<0,4(LD)

Cianidina-3-rutinósido

<0,4(LD) – 4,7

<0,4(LD) – 11,6

<0,4(LD)

0,85 ± 0,08

2,7 ± 1,19

Pelargonidina-3-rutinósido

<0,4(LD)

<0,4(LD)

<0,4(LD)

0,12 ± 0,006

<0,4(LD)

Pelargonidina-3-glucósido

<0,4(LD)

<0,4(LD)

<0,4(LD)

0,04 ± 0,008

<0,4(LD)

Sanguiina H6 (mg EAG)2

_

26,4 - 38,7

31,0 ± 8,41

_

29,6 ± 7,87

ET (mg EAG)2

34,9 - 42,8

26,8 - 72,6

49,7 ± 24,6

_

29,6 ± 7,87

AET (mg EAE)2

_

1,65 - 2,62

1,56 ± 0,99

1,80 ± 0,01

1,90 ± 0,88

Parâmetro

AET – somatório do teor em ácido elágico e derivados; AT – antocianinas totais; DP – Desvio- padrão; EAG – equivalentes de
ácido gálhico; EC – equivalentes de (+) – catequina; EC3G – equivalentes de cianidina-3-glucósido: EAT – equivalentes de ácido
tânico; ET – elagitaninos totais; FT – fenóis totais; FLT – flavonóides totais; LD – limite de deteção; LQ – limite de
quantificação; 1 método espetrofotométrico; 2 método de HPLC
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Figura 2 - Efeito inibitório de um extrato de Rubus idaeus L. no oxidative burst em
neutrófilos humanos. *** p<0,001 quando comparado com o ensaio controlo . Os valores são apresentados como
média ±DP
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Figura 3 – Efeitos do extrato de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento do volume
da pata induzido pela carragenina. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). * P
<0,001 vs. grupo de controlo ; # P <0,001 vs. grupo carragenina.

Figura 4 - Efeitos do extrato de frutos de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento
do volume da pata associado à CIA.
CIA – Artrite induzida pelo colagénio; Os resultados são apresentados como média ± EPM. * P <0,001 vs. Grupo CIA.

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

297

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão IV - Contributo dos pequenos frutos para a saúde humana

Figura 5 - Efeito do tratamento com extrato de framboesa (i.p. e p.o.) na pontuação dos
danos histológicos (A) e na pontuação radiológica (B) em animais com artrite induzida
pelo colagénio (CIA). Os valores apresentados são a média e o erro padrão da média. * p < 0,001 vs. tratados com
veículo (CIA).

Figura 6 - Cortes histopatológicos (A) e ampliações dos mesmos (B) relativos aos
efeitos do extrato de framboesa vermelha num modelo animal de CIA, em ratos. Os cortes
histopatológicos de um rato controlo negativo, apresentam uma membrana sinovial normal, cartilagem não danificada, não
evidenciando pannus ou reabsorção óssea na zona marginal. Os cortes histopatológicos de ratos controlo positivo em que a artrite
foi induzida pelo colagénio (CIA), evidenciavam danos na cartilagem (seta grande), infiltração acentuada, pannus (seta pequena) e
reabsorção óssea (cabeça da seta). Finalmente, os cortes histopatológicos de amostras provenientes de animais CIA, tratados com o
extrato (i.p. ou p.o), exibem uma sinóvia normal, cartilagem com pequenos danos (seta grande), apresentando uma redução de
pannus (seta pequena) ou de reabsorção óssea (cabeça de seta) na zona marginal. Ampliação = X100 original
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Figura 7

-

Progressão radiográfica da CIA nas articulações tibiotársicas. (A) não existem
evidências de alterações patológicas das articulações tibiotársicas de animais de controlo (normais). (B) As patas traseiras de ratos
com CIA, no dia 35, demonstraram a reabsorção óssea e erosão conjunto bastante significativo. O tratamento com o extrato de
framboesa fruta vermelha (15mg.kg-1), administrado tanto por p.o. (C) como por i.p. (D) suprimiu significativamente a patologia
articular e o edema de partes moles na pata posterior. As imagens de raios - X são representativas de pelo menos três experiências
realizadas em dias experimentais diferentes.

Figura 8 - Redução da ativação COX-2 no modelo CIA resultado da administração do
extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1, i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as
amostras imunocoradas para COX-2. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem nenhuma expressão de COX-2, enquanto
ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de COX-2, nomeadamente perto dos infiltrados (coloração
castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg-1),
administrado por ambas as vias, oral e i.p., evidenciavam infiltração reduzida e coloração COX-2 (ampliação original x 100). A
barra de escala é igual a 500 µm.
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Figura 9 - Redução da ativação iNOS no modelo CIA resultado da administração do
extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1, i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as
amostras imunocoradas para iNOS. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem quase nenhuma expressão de iNOS,
enquanto ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de iNOS, nomeadamente perto dos infiltrados
(coloração castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg1
), administrado tanto por via oral como por ip, evidenciavam infiltração reduzida e coloração iNOS (ampliação original x 100). A
barra de escala é igual a 500 µm.

Antes da Intervenção
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Antes da Intervenção

Depois da intervenção

HDL-C (Figura 10), oxLDL (Figura 11), TNF-α (Figura 12) e IL-6 (Figura 13) níveis
medidos em jejum (0h) e em tempos diferentes após a ingestão da RRAG, antes e
depois da intervenção nutricional em voluntários adultos saudáveis
*p < 0,05 vs. o valor basal no mesmo ensaio e

#

p < 0,05 vs. o valor no mesmo tempo no ensaio antes da intervenção;1Os

resultados foram expressos como Média ± DP; n=12.
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Diversidade química em diversas espécies de pequenos frutos
Alexandre Foito1, Regina Menezes2,3, Artem Sorokin5, Pilar Banados6, Lingsheng
Wang7, Sabine Freitag1, Ines Costa2, Carolina Jardim2, Goncalo Garcia2, Rita Ramos2,
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1

Environmental and Biochemical Sciences, The James Hutton Institute, Invergowrie,
DD2 5DA Dundee, Scotland, UK. alexandre.Foito@hutton.ac.uk
2
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Lisboa
3
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, Lisboa
4
School of Engineering and Physical Sciences, Heriot Watt University, Edimburgo,
Escócia
5
Vavilov All-Russian Research Insitute of Plant Industry, Bolshaya Morskaya, St.
Petersburg, Russia
6
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins,
Chile
7
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Resumo
Historicamente, as plantas têm sido utilizadas não só como uma fonte importante
de nutrientes e energia na dieta humana, mas também como uma fonte de compostos
fitoquímicos com aplicação na medicina moderna e tradicional. Estimativas atuais
sugerem que o reino Plantae produz cerca de 200 000 compostos químicos diferentes,
muitos deles com potenciais aplicações medicinais. Isto reflete-se no elevado número de
medicamentos produzidos com base em compostos fitoquímicos como o Paclitaxel e
diversos opióides. Entre as diversas classes de compostos químicos produzidos por
plantas, os (poli)fenóis destacam-se pela sua enorme diversidade e pela sua presença
num elevado número de plantas. A presença de certos (poli)fenóis encontra-se associada
à bioactividade para várias doenças cardiovasculares e neurodegenerativas e, em anos
recentes, este fato tem ganho interesse científico e popular. Os pequenos frutos
encontram-se entre os alimentos mais ricos e diversos em compostos (poli)fenólicos.
Apesar de existirem inúmeras publicações científicas focadas em espécies individuais
ou (poli)fenóis específicos, existe um número muito limitado de publicações que
incluem a caracterização química simultânea de pequenos frutos de diferentes espécies.
Neste estudo, serão apresentados os resultados de uma caracterização metabólica de 112
espécies/variedades que incluem espécies dos géneros Rubus, Ribes, Vaccinium,
Lonicera, entre outras. A caracterização química foi realizada com recurso a uma
análise de espectrometria de massa que inclui 1506 e 384 massas únicas, em modos
positivo e negativo, respetivamente. Esta abordagem, em conjunto com dados de
bioatividades, constitui uma ferramenta poderosa com potencial para descobrir novos
(poli)fenóis em pequenos frutos, com bioatividades para várias doenças.
Palavras-chave: Rubus, Polifenois, Diversidade, Bioatividade.
Abstract
Historically, plants have been used not only as an important source of nutrients
and energy in human diet but also an important source of phytochemicals with
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application in modern and traditional medicine. The Plantae kingdom has been
estimated to produce up to 200.000 different chemical compounds, which include
compound with potential medical applications. This can be reflected in the high number
of pharmaceuticals produced based in plant natural products, such as Paclitaxel send
several opioids. Among the different classes of secondary metabolites (poly)phenols
stand out due to their sheer diversity and ubiquity in the plant kingdom. The presence of
such compounds has often been associated with potential bioactivities for several
cardiovascular and neurological diseases, which in recent years, has led to an increased
interest from the scientific community and the general public. Berry fruits, in particular,
are among the most (poly)phenol-rich foods available not only in quantity but also
diversity. Despite several publications focusing in individual species or specific
(poly)phenolic compounds, there is a limited body of literature documenting a broadscale profiling of a diverse sample-set of species. In the present study, the results of a
high-throughput metabolic profiling of 112 species/varieties from diverse genera
(Rubus, Ribes, Vaccinium, etc) will be presented. The metabolomic profiling approach
(LC-MS) resulted in the characterisation of 1506 and 384 unique mass spectral features
for positive and negative modes, respectively. Using an unsupervised statistical
analysis, most chemically diverse extracts were selected for bioactivity screening. The
bioactivity data combined with an untargeted dataset was then utilised as a powerful
tool for bioprospecting novel bioactive (poly)phenolics for several diseases.
Keywords: Rubus, Polyphenols, Diversity, Bioactivity.
Introdução
Os (poli)fenóis constituem uma classe vasta de metabolitos secundários
caracterizados pela sua presença num elevado numero de espécies de plantas. Os
pequenos frutos, em particular, encontram-se entre os alimentos mais ricos e diversos
em compostos (poli)fenólicos. Apesar de existirem inúmeras publicações científicas
focadas em espécies individuais ou (poli)fenóis específicos, um número muito limitado
inclui a caracterização química simultânea de pequenos frutos de diferentes espécies.
Adicionalmente, a presença de certos (poli)fenóis encontra-se associada à bioatividade
para várias doenças cardiovasculares e neurodegenerativas e, em anos recentes, este fato
tem ganho interesse científico e popular. Apesar de um aumento significante no número
de artigos documentando a bioatividade de diversos compostos presentes em pequenos
frutos, a descoberta de novos compostos bioativos pode ser limitada pela influência do
conhecimento a priori da composição química dos extratos testados e pela quantificação
relativa de cada composto presente no extrato. Esta influência, pode induzir o
investigador a focar-se numa subclasse de compostos em detrimento de outras ou focarse nos compostos de maior abundância no extrato. O desenvolvimento de metodologias
para análise metabolómica com recurso a algoritmos e processamento automático
permite reduzir a influência do investigador na descoberta de potenciais compostos
bioativos. Este estudo tem o objetivo de identificar novos compostos com potencial
bioatividade através da caracterização metabolómica de diferentes espécies de pequenos
frutos.
Materiais e métodos
Amostragem e extração - Aproximadamente 200 g de pequenos frutos de 112
espécies/variedades dos géneros Rubus, Ribes, Vaccinium, Lonicera, Aristotelia,
Berberis, Ugni e Lycium foram recolhidos em diversas localizações (Chile, China,
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Portugal, Reino Unido e Rússia). Após recolha, as amostras foram transferidas e
mantidas a -20 ºC até ao momento de extração. Para cada 50 g (±1 g) de cada espécie de
fruto congelado foram adicionados 150 mL de uma solução fria (-20 °C) de metanol
(0,2% acido fórmico) contendo 50 ppm de morin. O método de extração para análise de
bioatividade é semelhante, com a omissão de morin. As amostras foram
subsequentemente homogeneizadas num liquidificador à prova de solvente, seguido de
filtração para remover o material insolúvel. Os extratos foram aliquotados (1 mL), o
solvente removido utilizando-se um speed-vac e a fase aquosa liofilizada. As alíquotas
foram mantidas a -20 °C até a análise por espectrometria de massa, para evitar
degradação dos compostos químicos presentes nos extratos.
Análise por espectrometria de massa – Três alíquotas de cada amostra foram
ressuspendidas em 2 mL de metanol:dH2O:ácido fórmico (75:25:0.1) e 500 µL foram
subsequentemente filtrados em frascos de HPLC e transferidos para o autosampler. As
amostras foram subsequentemente analisadas num sistema de espectrometria de massa
associada à cromatografia liquida (LC-MS), em modo positivo e negativo, ao longo de
um total 18 sequências. O sistema utilizado inclui uma bomba quaternária (Agilent
1260), um detetor diode array (DAD) (Agilent 1260), termostato (Agilent 1290)
associado a um espectrómetro de massa Agilent 6224 ToF. Um volume de 5 µL de
amostra foi injetado numa coluna C18 (Phenomenex 2x150mm 4 µm). As amostras e a
coluna foram mantidas a 4 e 30 °C, respetivamente, durante o processo de análise. As
amostras foram corridas num gradiente de dH2O para acetonitrilo durante 40 min a um
flow rate de 0.3 ml.min-1, como descrito em Mazur et al., 2014.
Processamento de dados – O Profinder versão B.06.00 (Agilent) foi utilizado
para análise dos resultados de LC-MS. Este método permite a extração de características
cromatográficas de pequenas moléculas, o alinhamento de cromatogramas, a
compilação de métodos de processamento e a integração de picos cromatográficos de
forma automática. A extração de características cromatográficas foi restrita a banda
entre 2.1-38mins da cromatografia com intensidades superiores a 6000 e potenciais
adutos de H+, Na+, NH4+ para modo positivo, e –H e Cl- para modo negativo. Um total
de 1506 e 384 massas únicas foram adquiridas em modos positivo e negativo,
respetivamente.
Análise estatística – A análise multivariada foi utilizada para analisar o conjunto
de dados (utilizando uma transformação logarítimica) do modo positivo e do modo
negativo utilizando GenStat v15.3.0.9425. A Análise do Componente Principal
(Principal Component Analysis - PCA) foi escolhida como método não supervisionado
para a análise dos perfis metabolómicos das diferentes espécies analisadas. O PCA da
análise metabolómica em modo positivo foi efetuado utilizando dados relativos a três
triplicados técnicos para 112 espécies/variedades diferentes sem a inclusão de amostras
de referência e brancos para 1506 variáveis obtidas em modo positivo. O PCA da
análise metabolómica em modo negativo foi efetuado utilizando dados relativos a três
triplicados técnicos para 112 espécies/variedades diferentes sem a inclusão de amostras
de referência e brancos para 384 variáveis obtidas em modo negativo.
Resultados e discussão
O processamento automático da caracterização metabolómica resultou na
seleção e integração de 1506 e 386 picos cromatográficos nos modos positivo e
negativo, respetivamente.
Os primeiros 4 componentes do PCA dos dados relativos ao modo positivo
explicam 9.79, 7.59, 6.69 e 5.54% da variação respetivamente (fig. 1A e 1B). O
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

305

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão IV - Contributo dos pequenos frutos para a saúde humana

primeiro componente principal (PC) explica a separação entre Aristotelia chilensis e as
restantes espécies, em particular Rubus occidentalis (cv Huron). O PC2 explica a
separação entre Berberis buxfolia e Vaccinium vitis-idaea. Adicionalmente, o gráfico
representando PC1 vs. PC2 (fig. 1A) permite diferenciar outras espécies como Lonicera
caerulea, Rubus armeniacus e Ribes fuscences no PC2, ou várias espécies de Rubus
(endémicas de Portugal) separadas de Ugni molinae e Ribes spp. (cv. Muravushka) no
PC1. O PC3 indica uma clara separação entre Vaccinium vitis-idaea, Ribes nevadense,
Ribes spp. (Chile), Ugni molinae e Ribes grossularoides, Rubus occidentalis, Rubus
spp. (B13 and B14) e Rubus loganobaccus (cv. Loganberry) e as restantes amostras. O
PC4 explica a separação entre Lycium chinense, Vaccinium vitis-idaea, Rubus
occidentalis, Ribes fuscensens, Ribes petraeum, Ribes nevadense, Ribes spp. (644217),
Ugni molinae e Ribes grossularoides das restantes amostras.
Os primeiros 4 componentes do PCA dos dados relativos ao modo positivo
explicam 13.20, 10.30, 10.20 e 7.66% da variação respectivamente (fig. 2A e 2B). O
primeiro componente principal (PC) explica a separação entre Aristotelia chilensis e
Ugni molinae, e as restantes espécies, em particular Rubus occidentalis. O PC2 explica
a separação entre Aristotelia chilensis e as restantes amostras, em particular Ribes
grossularia (9492). O PC3, no entanto, explica a separação entre Rubus fruticosus agg.
(cv. Ashton Cross), Ribes fuscences, Ribes bethmontii, Ribes spp. (Chile), Rubus spp.
(espécies endémicas de Portugal) e as restantes amostras. O PC3 vs. PC4 explica a
separação Ribes spp. (Chile, 2292, 1126), Ribes fuscences, Vaccinium vitis-idaea, Ribes
petraeum, Ribes rubrum, Ribes saundersii, Ribes bethmontii, Ribes nevadense, Rubus
fruticosus agg. (Fantasia e Aston Cross), Rubus spp. (espécies endémicas de Portugal,
B14) e as restantes amostras.
Os primeiros 4 componentes do PCA da análise metabolómica em modo
positivo e negativo que explicam 29.61 e 41.36% da variação, respetivamente, foram
utilizados para fazer a seleção das espécies que representam a maior diversidade
química presente nas amostras analisadas. Adicionalmente, variedades de Rubus idaeus
(Octavia e Prestige) foram incluídas na seleção como amostras que não aparentam ter
separação nos gráficos de PCA. Utilizando-se esta metodologia foi possível reduzir o
número de espécies, de 112 para 34, para serem testadas quanto as suas bioatividades
(quadro 1).
Novos extratos destas espécies foram preparados (sem uso de padrão interno) e
subsequentemente testados para bioactividade em modelos de levedura humanizadas
para diversas doenças. No caso do estudo de espécies do género Rubus, foi possível
observar que pelo menos um dos extratos selecionados apresenta bioatividade para
todos os modelos de doença estudados (quadro 2). A diversidade de respostas
observadas nos ensaios de bioatividade para diversas doenças é um reflexo da
diversidade química presente nos vários extratos testados. Conclui-se que o uso de
análises metabolómicas pode constituir uma ferramenta poderosa para apoiar estudos de
bioatividade. Adicionalmente, a natureza da informação presente em dados de
metabólomica pode ser utilizada para caracterizar a abundância relativa de metabolitos
específicos na coleção de espécies descritas neste estudo e desta forma determinar quais
as espécies com maior abundância em compostos de interesse (exemplo na fig. 3).
Conclusões
Conclui-se que o uso de análise metabolómica de um número vasto de diferentes
espécies/variedades pode ser utilizado para otimizar a escolha de espécies em estudos de
bioatividade.
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Quadros e figuras
Quadro 1 – Lista de espécies selecionadas para ensaios de
bioatividade com base na PCA dos resultados de metabolómica
Especie
Aristotelia chilensis
Berberis buxfolia
Lonicera caerulea
Lycium chinense
Ribes grossularia
Ribes grossularoides
Ribes nevadense
Ribes spp.
Ribes spp.
Ribes spp.
Ribes spp.
Ribes spp.
Ribes petraeum
Ribes saundersii
Ribes bethmontii
Ribes rubrum
Rubus spp.
Rubus armeniacus
Rubus occidentalis
Rubus loganobaccus
Rubus loganobaccus
Rubus fruticosus agg.
Rubus fruticosus agg.
Rubus brigantinus
Rubus genevierii
Rubus henriquesii
Rubus hochstetterorum
Rubus sampaioanus
Rubus vagabundus
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Ugni molinae
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Variedade/linha
S322-23
9294
644217
1126
2292-1
Muravushka
S11-3-36
B14
Himalayan Giant
Huron
Sunberry
Tayberry
Ashton Cross
Fantasia
Octavia
Prestige
-
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Local de recolha
Chile
Chile
Rússia
China
UK
UK
UK
UK
UK
UK
Rússia
Chile
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
UK
UK
Chile
China
China
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Quadro 2 – Resultados de testes de bioatividade utilizando extratos de frutos de diversas
espécies do género Rubus para cada modelo de doença. A presença de bioatividade para
uma doença num extrato encontra-se representada por + enquanto que extratos sem
bioatividade para a doença encontram-se representados por -.
Espécies do
género Rubus

R. vagabundus
R. brigantinus
R. sampaioanus
R. genevierii
R. hochstetterorum
R. henriquesii
R. loganobaccus
cv Tayberry
R. loganobaccus
cv Sunberry
R. fruticosus agg.
cv. Fantasia
R. fruticosus agg.
cv. Ashton Cross
R. idaeus
cv. Prestige
R. idaeus
cv. Octavia
R. occidentalis
cv. Huron
R. armeniacus
cv. Himalayan Giant
Rubus spp. B14

Modelos de doença
Huntigtonºs Esclerose
amiotrofica
lateral
+
+
+
+
-

Parkinson’s

Alzheimer’s

-

-

-

-

-

-

+

-

Cancro

Inflamação

-

+
+
+
+

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-
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Figura 1 – Gráficos de PCA representando as quatro primeiras PCs dos dados em modo
positivo explicando 9.79, 7.59, 6.69 e 5.54% da variação, respectivamente. Os pontos
no gráfico representam cada uma das amostra analisada, coloridas de acordo com a
espécie correspondente a esse perfil metabolómico. As espécies separadas encontram-se
anotadas no gráfico. (A) Gráfico representando PC1 vs. PC2; (B) Gráfico representando
PC3 vs. PC4.

Figura 2 – Gráficos de PCA representando as quatro primeiras PCs dos dados em modo
positivo explicando 13.20, 10.30, 10.20 e 7.66% da variação, respetivamente. Os pontos
no gráfico representam cada uma das amostras analisadas, coloridas de acordo com a
espécie correspondente a esse perfil metabolómico. As espécies separadas em cada
gráfico encontram-se anotadas. (A) Gráfico representando PC1 vs. PC2; (B) Gráfico
representando PC3 vs. PC4.
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Figura 3 – Gráfico de barras representando a abundância (eixo-x) de Quercetin 3-Orutinoside para cada uma das 112 espécies/variedades presentes neste estudo (eixo-y)
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Efeitos da parceria entre os produtores e o canal industrial na
melhoria da rentabilidade associada à produção de pequenos frutos
Vitor Morais & M. Helena Gomes
Frulact S.A., Rua do Outeiro, 589 Gemunde 4475-150 Maia, vitor.morais@frulact.com

Resumo
A Frulact em finais de 2014 deu início a um projeto para absorver os excedentes
de produção de framboesa nacional sem enquadramento para o mercado em fresco. As
necessidades da empresa ascendem as 400 toneladas que estão a ser suprimidas com
matéria-prima de origem portuguesa, através de parcerias estabelecidas com os
produtores. O comprometimento de ambas as partes para a melhoria da qualidade da
matéria-prima, garantia de fornecimento e minimização de riscos técnicos e comerciais
irão contribuir para uma competitividade sustentável dos produtores e da indústria. No
futuro pretende-se avaliar a adequabilidade das novas cultivares de framboesa para a
indústria de preparados de fruta, pois a diversidade de genótipos de framboesa e do
calendário de produção em território nacional impõem uma pluralidade de
características físico-químicas e sensoriais da matéria-prima e consequentemente do
produto final produzido pela Frulact. O controlo de pragas e doenças tem de ser eficaz
quer para os frutos com destino ao mercado em fresco quer para o fruto de indústria, de
modo a salvaguardar requisitos de segurança alimentar, nomeadamente níveis de
resíduos e ausência de insetos, larvas e lagartas que são difíceis de detetar na etapa de
escolha e que deterioram a relação comercial da indústria para com o seu cliente final
pela possível presença e deteção de corpos estranhos.
Palavras-chave: Framboesa, qualidade, corpos estranhos.
Introdução
A Frulact no âmbito da sua política de aprovisionamento e compras, em
conformidade com o objetivo estratégico do seu Conselho de Administração, iniciou em
finais de 2014 um projeto que visa estimular uma maior cooperação com os produtores
de pequenos frutos, e as organizações que os representam a nível nacional, procurando
constituir-se como um canal de escoamento e de valorização dos volumes produzidos
que não têm enquadramento no tradicional mercado de fresco. Há cerca de 5 anos atrás
estimava-se uma produção nacional anual de framboesa de 500 toneladas para consumo
em fresco e 22 toneladas para a indústria, nomeadamente de congelação, e em que 95%
da produção tinha como destino a exportação (2011, Observatório dos Mercados
Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares, disponível on-line). As estatísticas
agrícolas indicam um aumento da área dedicada à cultura de 164 ha em 2011 para os
450 ha em 2014, passando-se de 1943 t produzidas para cerca de 4700 t (INE, 2015).
Aproveitando o ambiente favorável resultante da forte aposta na plantação de Norte a
Sul de framboesas em Portugal e com cultivares remontantes que permitem campanhas
de 9 meses, selecionou-se este fruto dentro do portefólio de matérias-primas para testar
o modelo de negócio com vantagens competitivas que pudessem ser também partilhadas
com os produtores. Por seu lado, a Frulact tem os recursos e as competências para
absorver e transformar esses volumes de acordo com as necessidades do seu negócio,
mitigando também a dependência de aprovisionamento desta matérias-primas nas
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origens tradicionais e diminuindo a exposição às variações de preço. Por outro lado, os
produtores têm a valorização dum produto enquadrado numa categoria até então sem
qualquer retorno financeiro e/ou pouco competitivo face aos elevados custos da colheita
e a garantia de estabilidade pela parceria numa perspetiva de médio e longo prazo, o que
em muitos casos pode permitir alavancar e alicerçar projetos de aumento das
explorações pela competitividade sustentável dessa parceria.
Material e métodos
A Frulact efetuou contactos com os produtores de framboesa e as organizações
que os representam a nível nacional para contratualização dos volumes necessários para
a sua unidade de preparados de fruta das cultivares Maravilha, Imara, Kweli, Diamante,
entre outras. Foram selecionadas produtores de explorações de Norte a Sul, com
dimensão variável, garantindo-se os volumes críticos com explorações de grande
dimensão, sobretudo da Costa Alentejana. Para suprir necessidades pontuais decorrentes
de atrasos de campanha, a Frulact tem recebido fruta em fresco de produtores com
pouca capacidade produtiva, localizados em zonas geográficas próximas das fábricas
para posterior transformação.
Resultados e discussão
Os resultados desta parceria têm sido positivos, tendo-se identificado também
oportunidades de melhoria nos intervenientes. Acima de tudo foi possível a
identificação e avaliação da oportunidade de negócio analisando a sua potencialidade ao
nível da capacidade de resposta às necessidades de consumo pela Frulact, potencial do
mercado e ciclo produtivo. A Frulact tem tido a garantia de volumes a preços
competitivos face ao aprovisionamento nas origens tradicionais, particularmente do
Leste Europeu, cujas campanhas tiveram quebras da ordem dos 40% o que despoletou
uma subida acelerada dos preços. Para os produtores tem sido possível o escoamento de
volumes não comercializáveis no mercado de fresco/exportação pela maior robustez do
canal industrial nomeadamente pela menor exigência colocada nos aspetos qualitativos
(coloração, calibre e percentagem de fruta quebrada), minimizando os riscos associados
às perdas de rendimento provocadas por fatores edafoclimáticos, doenças das plantas,
colheita e outros fatores exógenos não controláveis. O apoio prestado pela Frulact aos
produtores com planos de acompanhamento, monitorização e formação dos operadores
no processo de colheita, triagem e cadeia de frio tem alocado maior volume com melhor
qualidade. A flexibilidade da logística de transporte e disponibilidade de espaço de
armazenamento em congelação proporcionada pela Frulact, e em função do espaço de
frio de cada um dos operadores, tem permitido combater o desperdício de volumes que
eram gerados nos picos de campanha, em virtude da elevada perecibilidade da matériaprima. Por seu lado, as organizações de produtores têm revelado disponibilidade e
capacidade para investimento em infraestruturas de congelação da framboesa de
2ª Categoria preservando aspetos qualitativos da matéria-prima e dotando eles próprios
o canal logístico de maior flexibilidade.
A Frulact terá ainda de reforçar junto dos operadores a importância do foco
qualitativo na operação de colheita enquanto fator diferenciador estratégico na
redução/eliminação de problemas a montante na operação de triagem, quer
complementando as instruções de trabalho já disseminadas pelos operadores quer pelo
reforço do acompanhamento no terreno pelos seus operacionais. Dado que a colheita de
framboesa para indústria deve obedecer às mesmas regras e condições dos frutos para o
mercado em fresco, a sua não observância tem-se refletido na presença de corpos
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estranhos e perda de qualidade da matéria-prima. Tem-se verificado uma fraca
experiência dos produtores em operações de triagem a jusante do processo de colheita e
inadequação dos meios e recursos necessários (técnicos, humanos e estruturais). Na
colheita deve-se garantir a isenção ou redução para níveis aceitáveis de corpos estranhos
exógenos ao fruto (larvas/lagartas) e os corpos estranhos endógenos ao fruto (folhas,
pedúnculos). A fruta fresca deve ser congelada no mais curto período de tempo e estar
em boas condições de utilização, isto é, sem bolores, sem evidências de início
fermentação, sem odores estranhos, sem formação de blocos de fruta congelada e sem
larvas ou outros corpos estranhos exógenos aquando do processo de escolha e posterior
utilização industrial. Na sequência dos contactos que têm sido estabelecidos foram
identificadas novas variedades, ainda que com menor representatividade em termos de
volume às anteriormente identificadas. A diversidade de genótipos de framboesa
produzidos determina variações no produto final produzido pela Frulact, com destaque
para a perceção visual da cor do preparado e da percentagem de sementes por fruto
múltiplo, e sua perceção em boca, e para a acidez, doçura e viscosidade do preparado,
tornando-se necessário despoletar processos de caracterização dessas novas variedades e
verificação de adequabilidade às nossas especificações técnicas e impacto nos nossos
produtos acabados para definição de rácios de incorporação.
No futuro poderá evoluir-se para contratos com os produtores para produções em
exclusividade para Indústria (explorações ao ar livre) com diferentes práticas culturais
no que diz respeito a aplicação de fitofarmacêuticos e respetivos intervalos de segurança
que permitam mitigar o desenvolvimento e aparecimento de pragas na framboesa. Deste
modo poderá haver uma valorização dos frutos de 2ª Categoria.
Conclusões
O cultivo de pequenos frutos, nomeadamente de framboesa, tem assumido nos
últimos anos em Portugal um papel de destaque, com um aumento visível das áreas
dedicadas à sua produção e com ciclos produtivos que cobrem até 8 a 9 meses no ano. O
mercado está bem estruturado com empresas com bastante conhecimento técnico mas
ainda com alguma necessidade de especialização de mão-de-obra. O foco dos
produtores tem sido a framboesa para exportação pela crescente procura do fruto no
mercado externo, contrapondo com o baixo consumo do fruto em Portugal. Dada a
valorização da framboesa para mercado em fresco de exportação, o segmento da
framboesa para indústria encontra-se estagnado devido à falta de orientação estratégica
dos produtores para este segmento de mercado que não aporta valor ao modelo de
negócio tradicional. Em virtude da exigência cada vez maior dos mercados europeus em
relação aos aspetos qualitativos da matéria-prima e das fragilidades associadas ao
próprio fruto tornam essencial a agregação de valor para a fruta de 2ª Categoria que
advém do sector agroindustrial, evitando a transferência desse risco apenas para os
agricultores.
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Contributos para a divulgação da Camarinha – da produção de um
vídeo a percursos interpretativos em ecossistemas dunares
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Resumo
Por todo o mundo, os arbustos verdes a que chamamos 'camarinhas', de nome
científico Corema album (L.) D. Don ocorrem, espontaneamente, na costa Atlântica da
Península Ibérica de Gibraltar à Finisterra. Os seus frutos que são também conhecidos
por 'camarinhas' têm uma cor branco-leitosa, sendo alguns cor-de-rosa. Eles constituem
um alimento das populações da Península Ibérica, que os recolhem de plantas dos
habitats naturais. No sentido da 'camarinha' ocupar um novo nicho de mercado, alguns
investigadores portugueses têm desenvolvido projetos de I&D e estudos sobre a sua
biologia, o seu potencial agronómico e comercial.
No contexto atual, em que a maioria das crianças e jovens cresce em ambientes
cada vez mais artificializados (Baptista, 2009) é aqui descrita a produção de um vídeo
sobre a camarinha por alunos da Escola Profissional ValdoRio (2015) e o ‘Projeto Emc2
- Explorar Matos de Camarinha da Costa’ (2016/17), no qual os alunos (do 1º e
2º ciclos) participam em percursos da flora dunar em zonas costeiras.
Pretende-se que este estudo de caso sobre as camarinhas dê uma visão do que
pode ser feito para melhorar o conhecimento coletivo sobre a riqueza da flora nativa
dunar e a ameaça das espécies invasoras, de modo a inspirar e ajudar outros interessados
a desenvolver projetos de sensibilização neste âmbito.
Palavras-chave: Corema album, flora dunar, biologia, potencial agronómico.
Abstract
Awareness raising contributions about the white crowberry - from a produced
video to interpretive paths in dune ecosystems
Around the world, the green shrubs we call ‘Camarinhas’ (in English ‘white
crowberry’) – with scientific name Corema album (L.) D. Don - occurs, spontaneously,
at Iberian Peninsula Atlantic coasts – from Gibraltar to Finisterra. Their fruits which
are, also known as ‘camarinhas’ or ‘white crowberry’, have a milky-white colour, being
some pink. They have been eaten by people in the Iberian Peninsula, which gather them
from natural habitat plants. In order to 'Camarinha' fulfill a new niche market, some
Portuguese researchers have been busy with plant breeding tests, R&D projects and
studies about their biology, commercial and agronomic potential.
Nowadays, acknowledging that the majority of children and young people grow in
increasingly artificialized environments (Baptista, 2009) it is here described a video
production about ‘white crowberry’ by students of ValdoRio Video School (2015) and
Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

315

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão V - Organização da produção e comercialização

the 'Emc2 Project – ‘Explore white crowberry from coasts’ (2016/17), in which students
(from the 1st and 2nd school cycles) participate in dune flora interpretative paths at
coastal zones. It is hoped this case-study about ‘white crowberry’ displays a picture of
what can be done to improve collective knowledge about dune native flora richness and
invasive species threats in order to inspire and help others to develop awareness raising
projects about them.
Keywords: Corema album, white crowberry, dune flora, biology, agronomic potential.
Introdução
A Camarinha - Corema album (L.) D. Don – é uma planta pertencente à família
das Ericaceae, que vem descrita na Flora Ibérica (Castroviejo, 2003). O género Corema
(L.) tem apenas duas espécies, C. conradii (Torr.) Torr. ex Loud., que é endémica da
costa Noroeste dos Estados Unidos da América e C. album (L.) D. Don que é um
endemismo da costa atlântica da Península Ibérica. Nos Açores, existe a subespécie
C. album (L.) D. Don: - C. album subsp. azoricum Pinto da Silva.
O potencial da camarinha para o mercado dos pequenos frutos têm vindo a ser
estudado em projetos de I&D no INIAV (Oliveira & Dale, 2012). No sentido de
divulgar a camarinha foi produzido em 2015, um vídeo de curta duração, intitulado
‘Camarinha - Corema album (L.) D. Don - um pequeno fruto com grande potencial’
(Lima, 2015). Este vídeo foi produzido no âmbito do Protocolo existente entre o
INIAV, I.P. (Oeiras) e a Escola Profissional ValdoRio (Oeiras).
Para além deste vídeo, no ano letivo de 2016/17, a divulgação dos matos de
camarinha da zona costeira de Portugal decorrerá no âmbito do ‘Projeto Emc2 Explorar Matos de Camarinha da Costa» (MARE-NOVA) no qual, através de um
conjunto de várias iniciativas, se dará a oportunidade aos jovens do 1º ciclo (3º e 5º anos
de escolaridade) de contatar e conhecer esta espécie nos seus habitats naturais, nos quais
existe também uma espécie invasora - o ‘chorão-das-praias’; Carpobrotus edulis (L.)
N.E.Br. - que constitui uma ameaça para as comunidades da flora nativa, um pouco por
todo o mundo, segundo dados do Invasive Species Compendium
(<http://www.cabi.org/isc/datasheet/10648>).
No contexto atual, em que a maioria das crianças e jovens cresce em ambientes
cada vez mais artificializados (Baptista, 2009) a produção de um vídeo sobre a
camarinha permitiu aos alunos da Escola Profissional ValdoRio realizar filmagens na
natureza, em 2015. O ‘Projeto Emc2 - Explorar Matos de Camarinha da Costa’ que
decorre no ano letivo de 2016/17, visa também contribuir para inverter esta tendência,
promovendo o envolvimento efetivo dos alunos (do 1º e 2º ciclos) em atividades de
descoberta em habitats naturais, através de percursos interpretativos da flora dunar em
zonas costeiras, nos quais será dada particular atenção à camarinha, a qual não tem sido
referida em outras iniciativas de sensibilização sobre a flora dunar (PBG, 2013).
Material e métodos
Produção do vídeo
Na escrita do guião do vídeo sobre a camarinha, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica e consulta de dados de herbários tendo-se seguido a metodologia de duas
etapas de Das (s.d.) com um ‘Guião de Filmagem’ (‘Pre- shoot Script’) e um ‘Guião
pós-filmagem’ (‘Post- shoot Script’). O ‘Guião de Filmagem’ funciona como um mapa:
«(...) podemos decidir seguir numa direção ou outra, ou talvez até numa terceira. Um
mapa ajuda a seguir um trilho e impede-o de se perder.» (Das, s.d.). O ’Guião pósActas Portuguesas de Horticultura nº 26
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filmagem’ é a versão modificada ou reescrita do ‘guião de filmagem’: «é criado entre
os processos de filmagem e edição do documentário e combina elementos conceptuais
com informação audiovisual recolhida na fase de produção e qualquer novo
conhecimento recolhido ao longo do processo.»
O guião foi escrito de acordo com critérios de simplificação do seu assunto, uma
vez que, conforme referido por Beveridge (1969) «um filme reduz uma grande
quantidade de informações para um texto curto, uma breve declaração. No entanto, o
filme dentro da sua curta duração, deve ser preciso em termos de proporção, de ênfase,
(…) - numa palavra, fiel ao seu assunto».
Para o processo de filmagem e edição, os alunos usaram uma câmara ProHD
JVC GY-HM750 e o Software de Edição de Vídeo Edius 6.1 Graph Grass Valley. O
vídeo final foi integrado no website Vimeo, acessível com palavra-passe em
https://vimeo.com/156099137 (Lima, 2015).
Percursos interpretativos
Entre Março e Julho de 2016 foram efetuadas visitas preparatórias a Matas
Nacionais da costa continental Portuguesa para definição das zonas de interesse para a
realização dos percursos interpretativos, integrados no ‘Projeto Emc2’. Deste modo foi
possível avaliar in loco a ocorrência de camarinhas ao longo da costa continental
Portuguesa, cujo mapa de distribuição da Flora-On (2015) se representa na fig. 1.
Na região Norte foi visitada a Mata Nacional do Camarido (MNC, Caminha) e a
duna da praia de Moledo, nas quais foi possível verificar existirem alguns exemplares
de camarinha. Na região Centro, a zona escolhida foi a Mata Nacional dos Medos
(MNM, Costa de Caparica) e a duna da praia do Meco, nas quais também existem
camarinhas, o que contudo não sucedeu na região Sul, na qual, durante a visita realizada
à Mata Nacional Dunas Litorais de V. R. S. António (MNDLVRSA) e à duna da praia
do Cabeço, não foi possível encontrar quaisquer exemplares de camarinhas.
No seguimento das visitas preparatórias, nas regiões Norte e Centro foram
estabelecidos contatos com comunidades escolares e Associações locais que
participarão nos percursos interpretativos. No sentido de possibilitar o envolvimento de
comunidades educativas das regiões do Sul, foi estabelecido um contato com o Serviço
Educativo do Centro de Artes de Sines, com o qual serão realizadas iniciativas centradas
no tema das camarinhas, numa abordagem da ‘Educação pela Arte’.
Resultados e discussão
Produção do vídeo
O vídeo realizado sobre a camarinha, cujas filmagens decorreram em 2015
(fig. 2 a, b) descreve a distribuição geográfica desta espécie e os estudos em curso no
INIAV, I.P., referentes à biologia, ao potencial agronómico e comercial das camarinhas.
Nele é referida a utilização das camarinhas na alimentação por populações da Península
Ibérica, apesar de nunca se tornado uma cultura comercial.
Tendo sido reconhecido que o esforço necessário para tornar os dados da
investigação científica e tecnológica acessíveis a um público alargado é muito maior do
que o requerido para o partilhar com colegas cientistas (The Royal Society, 2012),
antevemos os vídeos como uma ferramenta de partilha e transferência de conhecimento
útil neste âmbito.
Percursos interpretativos
Como casos de estudo do projeto Emc2 foram escolhidas como espécie nativa, a
‘Camarinha’ -Corema album (L.) D. Don - das arribas, areias e dunas do litoral e como
espécie invasora, o ‘Chorão-das-praias’ - Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. – (fig. 3 a, b)
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que além das dunas e arribas tende a colonizar clareiras de matos, pinhais e bermas de
caminhos, de modo a realçar a riqueza das plantas nativas e a ameaça das plantas
invasoras.
A avaliação do contributo das visitas de estudo, que incluem os percursos
interpretativos da flora existente, para um melhor conhecimento dos habitats dunares e
dos matos de camarinha - ainda pouco divulgados por outras iniciativas sobre flora
dunar (PBG, 2013) - decorrerá a nível intercalar e no final do projeto Emc2 mediante a
análise de resultados de inquéritos a realizar aos alunos e professores durante o ano
letivo de 2016/17. Através destes inquéritos será também avaliado o contributo dos
percursos interpretativos da flora dunar para o despertar, entre os participantes, do gosto
pela descoberta em espaços naturais.
Conclusões
A divulgação da camarinha através de um vídeo e de percursos interpretativos da
flora dunar permite não só dar a conhecer este arbusto endémico da Península Ibérica
(nem sempre referido em iniciativas educativas sobre a flora dunar, ex.: PBG, 2013)
com potencial para o mercado dos pequenos frutos, como também sensibilizar os
cidadãos para a necessidade de proteger a flora dunar e para a existência de ameaças a
estes ecossistemas costeiros (degradação de habitats; espécies invasoras, entre outras).
A descoberta da riqueza da biodiversidade local existente na interface marinha e
terrestre permitirá complementar a informação teórica existente sobre este tema, numa
perspetiva global dos ecossistemas e segundo o ‘Princípio 6’ da Matriz ‘Conhecer o
Oceano’ (<www.cienciaviva.pt/oceano>) de que «O Oceano e a humanidade estão
fortemente interligados» e a sustentabilidade da costa possui relevância atual e futura.
Com vista ao desenvolvimento de uma rede de interessados na ampliação e
replicação de atividades sobre a flora dunar e sobre os matos de camarinha, serão
estabelecidos contatos com outras comunidades escolares e/ou associações culturais,
com vista a divulgar a riqueza da flora dunar nas suas múltiplas vertentes,
nomeadamente na ecológica (ex.: o importante papel das plantas autóctones nas zonas
costeiras, para suster as areias e impedir o avanço do mar, sobretudo em áreas
suscetíveis a forte erosão e/ou desastres naturais) e económica (ex.: diversos usos das
plantas na alimentação, na indústria farmacêutica, entre outros usos).
Os resultados da investigação científica que não sejam comunicados e
disseminados de modo efetivo acabam por ser invisíveis à sociedade, representando esta
invisibilidade não só uma perda de investimento económico, mas também um falhanço
no desenvolvimento social.
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Figura 1 – Mapa de distribuição de Corema album na Costa continental
Portuguesa segundo dados da Flora-on (<www.flora-on.pt>)

Actas Portuguesas de Horticultura nº 26

320

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
Sessão V - Organização da produção e comercialização

Figura 2 a, b- Alunos da Escola Profissional ValdoRio em filmagens do vídeo sobre a
camarinha, na duna da praia do Meco, em 2015. (©Lima, M.A, 2015)

Figura 3 a, b - Aspetos da camarinha -Corema album (L.) D. Don - e da planta invasora
‘Chorão-das-praias’ - Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. - na duna da praia de Moledo.
(©Lima, M.A, 2016)
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