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Boas Vindas 

 

 

É com grande satisfação que vos damos as boas vindas à quinta edição do Colóquio Nacional 
da Produção de Pequenos Frutos que após 16 anos regressa à sede do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.), em Oeiras. 

Muito se passou nestes 16 anos encontrando-se o setor dos pequenos frutos com uma 
dinâmica extremamente forte ao nível da produção, exportação e transformação, sendo uma 
das áreas da horto-fruticultura que mais contribui para as exportações portuguesas. Segundo 
os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (2016) a área plantada de 
pequenos frutos em 2015 já ultrapassava os 2 600 hectares em que o mirtilo, só por si, 
representava metade da área plantada. No entanto, cabe às framboesas o destaque em 
relação ao valor exportado que em 2015 ultrapassou os 85 milhões de euros (SIMA, 2016). No 
seu conjunto, o valor exportado de pequenos frutos representa cerca de 100 milhões de euros.  

Quando o INIAV, I.P. e a Associação Portuguesa de Horticultura (APH) iniciaram estes ciclos de 
colóquios, ao qual se associou posteriormente o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional (COTHN), estavam longe de prever o sucesso da fileira. O programa desta quinta 
edição do colóquio é bastante vasto facto que obrigou a organização a estender as sessões 
orais por dia e meio em que serão apresentadas 25 comunicações orais, das quais sete por 
convite, e 36 comunicações na forma de painel, repartidas pelos cinco temas do Colóquio.  

Ponto alto do nosso colóquio será a mesa redonda, com sete empresas relevantes no 
panorama nacional e europeu, em que haverá oportunidade de discutir o tema “Melhoria da 
produção nacional e uma melhor integração nos mercados”. Este é o tema do colóquio e muita 
expetativa existe em redor do futuro dos pequenos frutos em Portugal. 

Não deixem de visitar a apresentação de produtos sobre o tema "Inovação na transformação 
de pequenos frutos“, em parceria com a Associação para os Pequenos Frutos e Inovação 
Empresarial (AGIM). 

Apelamos a todos que participem ativamente em todas as sessões do colóquio para o tornar 
mais rico e esclarecedor, proporcionando momentos de amplo debate. Contamos que, como 
em edições anteriores, este seja mais um momento de partilha de informação, discussão e 
momento de reunião de todos aqueles que de alguma forma trabalham em redor dos 
pequenos frutos. Um obrigado aos patrocinadores, parceiros e media partners que 
acreditaram na equipa que preparou este colóquio mesmo antes de este acontecer. 

A todos quantos se encontram aqui, em Oeiras, agradecemos a vossa disponibilidade para 
participar neste colóquio que esperamos seja um contributo importante para o sucesso de 
toda a fileira dos pequenos frutos. 
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PROGRAMA 

14 de outubro 

8.30 h Registo e entrega de documentação 

9.00 h Sessão de Abertura 

9.30 h 
 

 
 

9.55 h 
 

10.20 h 
 

 
10.35 h 

 
 

10.50 h 
 

11.05 h 
 
 

11.20 h 

Sessão I - A produção de pequenos frutos em solo, substrato e hidroponia 
Moderador: Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

 Improving strawberry tray plant production technology in Ireland 
Eamonn Kehoe (TEAGASC, Irlanda) 

 Fertirrega de pequenos frutos  
Ana Barata (Hubel Agrícola) 

 Influência do substrato na fenologia, na biometria e produtividade das 
cultivares de morangueiro Camarosa, Rábida, San Andreas e Portola  
Joana Lisboa (ISA/INIAV, I.P.) 

 Efeito da fertilização azotada de viveiro na produção precoce de primavera 
em lançamentos long cane de duas cultivares de framboesa remontante 
Sara Gôja (ISA/INIAV, I.P.) 

 Proposta de escala BBCH da Camarinha (Corema album (L.) D. Don) 
Tomás Magalhães (ISA/INIAV, I.P.) 

 Avaliação dos efeitos da aplicação de micorrizas ericóides no crescimento de 
mirtilo (Vaccinium corymbosum L.) 
Susana Carvalho (FCUP/ESB-UCP) 

 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 (Universidade dos Açores) 

 

11.35 h Pausa para café (Visita à Exibição “Inovação na transformação de pequenos 
frutos”) 

11.50 h 
 
 
 

12.15 h 
 

 
12.40 h 

 
12.55 h 

 
13.10 h 

Sessão II - Sanidade vegetal 
Moderador: Elisabete Figueiredo (ISA) 

 Phytophthora root rot - A continuous problem in raspberries 
Alexandra Schlenzig (SASA, UK) 

 Drosophila suzukii (Matsumura): que perspetivas de controlo desta praga à 
luz dos últimos conhecimentos? 
Célia Mateus (INIAV, I.P.) 

 ‘Candidatus Phytoplasma Rubi’: uma ameaça para a produção de Rubus 
Esmeraldina Sousa (INIAV, I.P.) 

 Doenças causados por fungos detetadas em mirtilo em Portugal 
Eugénio Diogo (INIAV, I.P.) 

 Acarofauna da amora em Portugal 
Maria dos Anjos Ferreira (INIAV, I.P.) 

13.25 h Intervalo para almoço  

  



 

14.30 h Sessão de Painéis 

15.30 h 
 
 
 
 

15.55 h 
 
 

16.10 h 
 
 

16.25 h 

Sessão III - Qualidade e pós-colheita 
Moderador: Ana Cristina Ramos (INIAV, I.P.) 

 Pequenos frutos com grandes problemas: recomendações para a qualidade 
na cadeia de abastecimento 
Domingos Almeida (ISA) 

 Avaliação da qualidade pós-colheita de diferentes cultivares de mirtilo 
(Norte, Sul e Rabbiteye) produzidas em Viseu 
Daniela Costa (ESA Viseu) 

 Impacto do microencapsulamento na estabilidade do corante natural 
obtido a partir dos subprodutos do morango e do mirtilo 
Joana Gomes (ISA/INIAV, I.P.) 

 Controlos oficiais no âmbito da higiene a explorações que produzem 
pequenos frutos 
Miguel Lamela (DGAV) 

16.40 h Pausa para café (Visita à Exibição “Inovação na transformação de pequenos 
frutos”) 

16.55 h 
 
 
 
 
 

17.20 h 
 

17.45 h 

 
 

18.00 h 
 
 

18.15 h 

Sessão IV - Contributo dos pequenos frutos para a saúde humana 
Moderador: Cláudia Santos (IBET/ITQB) 

 Caracterização química e avaliação da atividade biológica da framboesa 
(Rubus idaeus L.). Contribuição para o desenvolvimento de uma alegação 
de saúde 
Madalena Bettencourt (CiiEM) 

 Diversidade química em diversas espécies de pequenos frutos 
Alexandre Foito (JHI, Escócia) 

 Efeitos benéficos de uma mistura de pequenos frutos num modelo animal 
de hipertensão 
Andreia Gomes (IBET/ITQB) 

 Efeito determinante da composição fenólica de framboesas para uma ação 
anti-neuroinflamatória 
Gonçalo Garcia (IBET/ITQB) 

 A framboesa como fonte de novos compostos anti-Huntington 
Rita Ramos (IBET/ITQB) 

18.30 h Visita e encerramento da Exibição “Inovação na transformação de pequenos 
frutos” 

  

  

  

  



 

  

15 de outubro 

9.00 h 
 
 
 

9.25 h 
 
 

9.40 h 
 

Sessão V - Organização da produção e comercialização 
Moderador: António Calado (APH) 

 Produtos e mercados: GlobalAgriMar 
Ana Menezes (GPP) 

 Efeitos da parceria entre os produtores e o canal industrial na melhoria da 
rentabilidade associada à produção de pequenos frutos 
Maria Helena Gomes (Frulact S.A.) 

 A cultura do morango: cadeia de valor e competitividade 
Pedro Reis (INIAV, I.P.) 

10.00 h Pausa para café  

10.15 h Mesa redonda “A melhoria da produção visando a integração nos mercados” 
Moderador: Nélia Silva (APH) 

▪ Armindo Tadeu Alves (Produtor) 
▪ Sérgio Constantino (Frutas Classe) 
▪ José Marques (Valmarques) 
▪ Bernardo Horgan (Beirabaga) 
▪ João Bento (JBL Group) 
▪ Monica McGill (Haygrove) 

12.45 h Intervalo para almoço 

13.45 h Saída para Visitas Técnicas 
Visita técnica 1 - Frutas Classe (Salir do Porto, Caldas da Rainha) 

Morango/Framboesa 
Visita técnica 2 - Casa Prudêncio (Almeirim, Santarém) 

Framboesa/Mirtilo 

18.00 h  Fim das Visitas Técnicas 



 



 

 

 

 

 

  

ORADORES 

CONVIDADOS 



 



 

 

Eamonn Kehoe (TEAGASC, Irlanda) 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Commercial horticulture) by the 

University College Dublin and from August 2000 to date Soft Fruit 

Specialist at Teagasc Kinsealy Research Centre, with the following 

key responsibilities: 

• National Soft Fruit Research programme, 

• Technical advice to Ireland’s commercial soft fruit producers, 

• Course director and lecturer of nursery management for final year 

horticulture degree students, 

• Taught fundamentals of horticulture and urban horticulture to 

second and third year horticulture degree students, 

• Student practicals and field trips to commercial horticulture premises, 

• Student assessment, setting and marking of examination papers and oral examinations. 

 

Current projects: Continuing to work with a number of Irelands strawberry tray plant 

producers. Involved in a project looking at optimising the irrigation of substrate grown 

strawberry crops using sensors. 

 

Papers published/presented: 

Beyene, G.T., Kehoe, E., MacSiúrtáin, M. and Hunter, A. (2014). Effect of different substrates on rooting 

and flower development on primary and tertiary runners of strawberry tray plants cv. ‘Elsanta’, Acta 

Horticulturae 1049: 581-586. 

Murray, T.E., Coffey, M.F., Kehoe, E. and Horgan, F.G. (2013). Pathogen prevalence in commercially 

reared bumble bees and evidence of spill over in conspecific populations. Biological Conservation 

159: 269-276. 

Beyene, G.T., Kehoe, E., MacSiúrtáin, M. and Hunter, A. (2012). Effect of different transplanting dates 

and runner types on quality and yield of ‘Elsanta’ strawberry. Acta Horticulturae 926: 483-489. 

Kehoe, E., Savini, G. and Neri, D. (2009). The effects of runner, harvest date and peat growing media on 

strawberry tray plant fruit production. Acta Horticulturae 842: 699-702. 

Murray, T.E., Moreira, S., Kehoe, E., Kakouli-Duarte, T. and Horgan, F.G. (2009) Bumblebee importation: 

a question of balancing risks and benefits. Teagasc T-Research 4(3) 30-31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana Barata Fernandes (Hubel Agrícola) 

Responsável pelo Departamento de Agronomia da Quinta da Campina, 

Hubel Produção Agrícola 

Começou o seu trabalho na produção de pequenos frutos em 2008, 

após terminar o curso de Engenharia Agronómica. Iniciou o seu trabalho 

com o controlo de rega em pequenos frutos, produzidos em modo 

hidropónico, em estufas de diferentes construções. 

Encontra-se agora a produzir pequenos frutos numa área de 22 ha, em 

sistema hidropónico, em estufas metálicas de estilo gótico com controlo climático mecanizado 

operado por sistema automático e que controla também o sistema de rega. 

 

 

 

Alexandra Schlenzig (Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), UK) 

MSc in Horticulture, PhD in Plant Pathology; Technical University of 
Munich, Germany. Since 2002 Senior Plant Pathologist and Team 
Leader for Horticultural Pathology working for the Scottish Government 
(SASA) in Edinburgh  
 

Research interests: 

 Diagnosis of horticultural plant diseases using molecular, 

serological and classical techniques 

 Risk assessments, surveillance planning and outbreak management for quarantine and 

regulated non-quarantine diseases 

 Developing and evaluating disease testing methods 

 Identification, management and epidemiology of Phytophthora diseases 

 Susceptibility testing for Potato Wart Disease 

 Soft fruit diseases 

Areas of expertise: 

 trees, soft fruits and potatoes. 

 13 years’ experience of managing a diagnostic laboratory for fungal and virus diseases. 
Developing and evaluating test methods using molecular, serological and classical 
techniques. 

 13 years of experience providing advice to the Scottish Government on quarantine and 
regulated non-quarantine diseases, including risk assessments, surveillance planning, 
outbreak management. 

 



 

 

Célia Mateus (INIAV, I.P.) 

Investigadora Auxiliar, Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, Oeiras 

Licenciatura em Biologia (1988), Mestrado em Proteção Integrada (1993) 

e Doutoramento em Biologia (1999). 

Desde 1988, desenvolve atividade de investigação em entomologia: 

identificação taxonómica de insetos, estudos de bioecologia e 

desenvolvimento de estratégias de proteção integrada, com vários 

trabalhos publicados. Nos últimos anos, essa atividade estendeu-se a culturas de pequenos 

frutos. 

 

 

 

Domingos Almeida (ISA) 

Engenheiro agrónomo, doutorado em ciências hortícolas pela 

Universidade da Florida e agregado em engenharia agronómica pelo 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, onde é 

professor. Dirige o Freshness Lab, uma unidade especializada na 

investigação de translação para as cadeias de abastecimento de fruta e 

hortaliças. URL: www.isa.ulisboa.pt/freshness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isa.ulisboa.pt/freshness


 

 

Madalena Bettencourt (CiiEM) 

Madalena Bettencourt da Câmara é Professora Auxiliar no Instituto 

Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz na área da Ciência e 

Tecnologia de Alimentos.  

Em 2016 concluiu o Doutoramento em Ciências Farmacêuticas, na 

Especialidade de Bromatologia, na Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa com a dissertação ‘Caracterização química e 

avaliação da atividade biológica da framboesa (Rubus idaeus). 

Contribuição para o desenvolvimento de uma alegação de saúde’. 

Publicou alguns artigos científicos em revistas com arbitragem científica e tem participado com 

trabalhos em congressos nacionais e internacionais. As suas áreas de interesse científico 

incluem o estudo de alimentos funcionais e de alimentos tradicionais e o desenvolvimento de 

alegações de saúde sobre alimentos. 

É Six Sigma Black Belt pelo IPL, desenvolve ações de formação e consultoria e realiza trabalho 

comunitário no âmbito Legislação e Normalização Alimentar e da Gestão da Qualidade 

Alimentar. 

 

 

 

Alexandre Foito (The James Hutton Institute, Dundee, Escócia) 

I am a Plant Biochemist based in The James Hutton Institute. My 

research interests focus primarily on the characterization of novel 

polyphenolic compounds in fruit species from Rubus and Ribes genus 

and the characterization of biochemical responses to abiotic stresses in 

diverse species. I graduated in Molecular Cell Biology from 

Universidade Nova de Lisboa in 2006 and my interest in biochemistry 

and abiotic stress response led me to Scotland. While there, I earned a 

PhD at the University of Dundee in 2010 by working in the development 

of metabolomics-based tools for studying abiotic stress in plants. My research continued at the 

James Hutton Institute where I’ve been involved in studying the effects of climate in the 

biochemical composition of raspberry and blackcurrant varieties, and in the discovery of novel 

berry polyphenolic compounds with potential therapeutic applications. 

 

 



 

 

Ana Menezes (GPP) 

Licenciatura em Engenharia Agronómica, no ramo de Economia 

Agrária e Sociologia Rural, pelo Instituto Superior de Agronomia 

(1991); Mestrado em Ciências Empresariais, na área de especialização 

em Gestão, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, dominante 

temática Marketing e Negócios Internacionais, no Instituto Superior 

de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), 1993/94. 

 

Experiência Profissional de 2010 ao presente: 

Chefe de Divisão de Relações Internacionais, do Gabinete de Planeamento e Políticas e 

Administração Geral, a partir de 2 de outubro de 2015; 

Chefe de Divisão de Relações Internacionais da nova orgânica do Gabinete de Planeamento e 

Políticas e Administração Geral, em regime de substituição, desde 12 de Setembro de 2014; 

Chefe de Divisão de Internacionalização e Promoção, em regime de substituição desde 1 de 

junho de 2012, no Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT); 

De 1 de Abril de 2011 até 31 de maio de 2012, Chefe de Divisão de Promoção da 

Internacionalização, em regime de substituição, com funções de coordenação e articulação 

com entidades internas e externas responsáveis pela sua gestão; 

De Janeiro de 2010 até 31 de Março de 2011, apoio à coordenação das atividades para a área 

da promoção da internacionalização dos sectores agroalimentar e florestal e da Comissão 

para a Internacionalização e dos Grupos Temáticos para a Internacionalização, criado por 

Despacho n.º 16664/2010, do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, de 3 de Novembro; 

Formação Profissional: 

Curso Específico para Alta Direção em Administração Pública (CADAP), Instituto Nacional de 

Administração (2003/4). 



 



 

 

 

 

 

  

“INOVAÇÃO na TRANSFORMAÇÃO 

de PEQUENOS FRUTOS” 



 



 

“Inovação na transformação de pequenos frutos” 
 

 

 

 

 

 

 

A EMPRESA: 

“A Frulact é uma empresa familiar portuguesa que nasceu em 1987 para 
concretizar uma ideia de negócio: especialização na conceção, 
desenvolvimento e produção de preparados de fruta, vegetais e cereais 
para a Indústria Alimentar. Sendo uma das 5 principais empresas 
Europeias no seu sector de atividade, a Frulact tem como cliente-alvo os 
principais players globais da indústria alimentar, nomeadamente nas 
categorias de iogurte, queijos, gelados, bebidas, pastelaria e 
condimentos (savoury). O Grupo Frulact tem sua atividade distribuídas 
por diferentes zonas geográficas, localizadas estrategicamente próximas 
dos clientes e das regiões de produção de fruta: 8 unidades fabris em 5 
países e 3 continentes. 

A nossa visão é sermos reconhecidos como a empresa mais inovadora do 
setor, operar a um nível global e chegar ao top3 das principais empresas 
do sector. 

 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Doce de frutos vermelhos 
Topping de morango e mirtilo para iogurte grego ou gelado 
Preparado de framboesa, amora, quinoa e chocolate para iogurte 
Néctar de frutos vermelhos 

 

  



 

“Inovação na transformação de pequenos frutos” 
 

 

 

 

 

A EMPRESA: 

A SUMOL+COMPAL é uma empresa com espírito jovem que iniciou a sua atividade em 
Janeiro de 2009, mas temos muito orgulho das nossas origens, já que a SUMOL+COMPAL 
resultou da integração de duas empresas, cada uma com cerca de 60 anos de história 
recheada de sucessos. A qualidade e naturalidade dos produtos, a capacidade de inovação 
e de diferenciação e as fortes ligações à natureza e benefícios nutricionais fazem parte 
integrante da herança empresarial da SUMOL+COMPAL. Disso constituem um bom 
exemplo as duas marcas emblemáticas que detém, entre as mais conhecidas, preferidas e 
consumidas por várias gerações de portugueses e, hoje também crescentemente, por 
muitos estrangeiros em todos os Continentes. 

Está presente em mais de 70 países e, como fruto da continuada aposta e investimento, o 
negócio continua a crescer, a bom ritmo, nos mercados internacionais (entre 2009 e 2015 
o negócio fora de Portugal cresceu 85%). 

Em Portugal, tem uma excelente cobertura do mercado garantida pela maior rede de 
vendas direta no nosso sector de atividade, complementada por uma rede de 
distribuidores. 

A SUMOL+COMPAL assume que a exploração das oportunidades de negócio deverá 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e considera as suas Pessoas como um fator 
crítico do sucesso, pelo que está empenhada no desenvolvimento das competências 
profissionais dos colaboradores e num salutar equilíbrio entre família, lazer e trabalho. 

A SUMOL+COMPAL é uma empresa com espírito jovem que iniciou a sua atividade em 
Janeiro de 2009, mas temos muito orgulho das nossas origens, já que a SUMOL+COMPAL 
resultou da integração de duas empresas, cada uma com cerca de 60 anos de história 
recheada de sucessos. A qualidade e naturalidade dos produtos, a capacidade de inovação 
e de diferenciação e as fortes ligações à natureza e benefícios nutricionais fazem parte 
integrante da herança empresarial da SUMOL+COMPAL. Disso constituem um bom 
exemplo as duas marcas emblemáticas que detém, entre as mais conhecidas, preferidas e 
consumidas por várias gerações de portugueses e, hoje também crescentemente, por 
muitos estrangeiros em todos os Continentes. 

Está presente em mais de 70 países e, como fruto da continuada aposta e investimento, o 
negócio continua a crescer, a bom ritmo, nos mercados internacionais (entre 2009 e 2015 
o negócio fora de Portugal cresceu 85%). 

Em Portugal, tem uma excelente cobertura do mercado garantida pela maior rede de 
vendas direta no nosso sector de atividade, complementada por uma rede de 
distribuidores. 

A SUMOL+COMPAL assume que a exploração das oportunidades de negócio deverá 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e considera as suas Pessoas como um fator 
crítico do sucesso, pelo que está empenhada no desenvolvimento das competências 
profissionais dos colaboradores e num salutar equilíbrio entre família, lazer e trabalho.   



 

“Inovação na transformação de pequenos frutos” 
 

 

 

 

 

 

 

A EMPRESA: 

Somos uma empresa jovem e dinâmica que ambiciona ser líder de 
mercado no seu ramo de atividade: comércio por grosso e a retalho de 
produtos alimentares de elevada qualidade por correspondência, 
catálogo e Internet. Pretendemos desvendar o melhor que Portugal 
produz e/ou transforma ao jeito tipicamente português, produtos esses 
que não se encontram nos habituais circuitos comerciais, e fazer chegar 
esses “maravilhosos segredos” até si ou a quem queira presentear de 
uma forma original, rápida e com toda a comodidade. Na cadeia de 
comercialização comprometemo-nos a que não haja mais nenhum elo 
entre os produtores primários, associações ou cooperativas 
representativas dos mesmos e o cliente final. Assim possibilitamos 
qualidade a um preço competitivo! Potenciamos também o nosso 
projeto de responsabilização social pois permitimos dessa forma uma 
maior sustentabilidade económica e ecológica. O produtor recebe uma 
remuneração justa pelo seu trabalho e isso permite-lhe viver de forma 
digna mesmo se optar pela agricultura biológica. Assim, estamos todos a 
contribuir para a dinamização das áreas mais desfavorecidas do nosso 
país. Trabalhamos com afinco para que a transparência seja também um 
dos nossos valores! Sempre que divulgarmos um produto premiado, 
certificado ou com denominação de origem prometemos disponibilizar 
os devidos comprovativos. 
 
Finos Segredos 
Rua das Gandarinhas, 199, 3730-060 Vale de Cambra 
Telem: 910 678 316 
e-mail: geral@finossegredos.pt 
www.finossegredos.pt 
facebook.com/FinosSegredos 

 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Doces  
Geleias  
Bolachas  

  

mailto:geral@finossegredos.pt
http://www.finossegredos.pt/


 

“Inovação na transformação de pequenos frutos” 
 

 

 

 

 

 

 

A EMPRESA:  

Localizada no centro de Sever do Vouga, a Quinta da Remolha pertence 
à mesma família desde o início do século XIX. A Quinta sempre se 
dedicou à Agricultura, nomeadamente, à cultura do milho e de fruteiras, 
em particular de citrinos. 

O abandono da agricultura que se verificou em Portugal, levou a que 
também a sua produção agrícola fosse diminuindo. No ano 2011, iniciou-
se um Projeto de recuperação da Quinta, com uma plantação de 1 
hectare de Mirtilos. Procurando adequar-se aos novos tempos, apostou 
na diversificação, produzindo, hoje, também, groselhas, framboesas, 
amoras, maracujás. Os citrinos foram também uma forte aposta através 
da plantação de kumquats, limas e limoeiros, a juntar às laranjeiras e 
tangerineiras que já existiam na Quinta. A necessidade de obter plantas 
de qualidade superior, para as suas plantações, conduziu à criação do 
seu próprio Viveiro que se encontra licenciado pela Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária. 

O acrescentar de valor dos frutos, que produz, levou ao 
desenvolvimento de uma Unidade Industrial do Tipo 3, para 
transformação da sua fruta, possuindo Carta de Unidade Produtiva 
Artesanal. 
 
Quinta da Remolha 
3740-251 Sever do Vouga 
Telm: 968 729 147 
e-mail: geral@quintadaremolha.pt 
www.quintadaremolha.pt 
facebook.com/quintadaremolha 

 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Compotas  
Geleias  
Marmelada de mirtilo 
Licores  
Infusões 
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A EMPRESA:  

Da curiosidade e do espírito empreendedor de um casal de jovens, nasce 
o projeto “We Plant in Portugal”. Inserida numa localização privilegiada 
do país, a quinta, transformou-se agora num pomar de mirtilos em vaso, 
cuja escolha da cultura recaiu sobre o facto da mesma, se encontrar em 
franca expansão, mesmo que o seu consumo ainda não esteja enraizado 
na cultura portuguesa. 

Deste pomar, retiramos fruto (para venda em fresco, transformação em 
doces e licores) e folhas das plantas (para secagem e preparação para 
infusão). 

 
WEPLANT in Portugal 
Rua dos Namorados – Corredoura, 2490-339 Ourém – Portugal 
Tlm: 913 153 063 
Email: hugo@weplantinportugal.pt 
www.weplantinportugal.pt 
facebook.com/weplantinportugal 

 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Doce Extra de Mirtilos 
Doce Extra de Mirtilos com Sementes de Sésamo 
Doce Extra de Mirtilos com Vinho do Porto e Sementes de Quinoa 
Doce Extra de Mirtilos com Chocolate e Pimenta 
Licor de Mirtilo 
Licor de Framboesa 
Licor de Frutos Vermelhos 
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A EMPRESA:  

Acumulando mais de 17 anos de experiência, a Casa dos Lúcio produz, 
em Arouca, hidrofusões/licores, compotas, marmeladas, frutas 
desidratadas e chás. Todos estes produtos são feitos a partir de frutos e 
ervas de cultivo próprio seguindo o modelo de produção biológico e sem 
adição de corantes nem conservantes. Embora de confeção tradicional e 
artesanal, procuramos inovar na mistura de sabores, bem como na 
introdução de ervas e frutos raros. 
 
Casa dos Lúcio - Arouca 
Tlm: 965 063 414 
e-mail: experimentboxuni@gmail.com 
facebook.com/Casa-dos-Lúcio-Compotas-e-Licores 
 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Compotas 
Licores 
Marmeladas 
Frutas desidratadas 
Chás 
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A EMPRESA:  

A marca DuVouga nasceu pela mão de um casal de jovens produtores de 
pequenos frutos de Sever do Vouga. Após vários anos a vender a sua 
produção, entenderam avançar para a criação de uma marca própria e 
diversificar a sua área de negócio. A DuVouga produz e comercializa 
infusões a partir de folhas de planta de mirtilo e de diversas ervas 
aromáticas. A empresa produz também compotas e licores de diversos 
frutos 
 
DuVouga - Sever do Vouga 
Tlm: 932 902 180 
facebook.com/duvouga 
 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Chás 
Infusões 
Compotas 
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A EMPRESA:  

Moleiro da Costa Má desenvolve-se ao longo do vale do Rio Mau, do 
qual resulta a abundância de água, exuberante vegetação e apetência do 
solo agrícola. Lugar de moinhos (quinta do moleiro) de moer a vida. 
paredes meias com a terra, o pensamento, a arte (a vida), com o sentido 
para construção do sentimento humano. lugar de sentimento sobre o 
pensamento do por-vir. Um lugar de liberdade, de ser, do ato humano, 
de pensar o pensar… lugar de construção da vida, maneira de fazer a 
vida na complexidade da existência. 
 
Moleiro da Costa Má 
Silva Escura 
Sever do Vouga 
e-mail: moleirodacostama@gmail.com 
www.moleirodacostama.com 
facebook.com/moleirodacostama 
 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Compotas 
Chás 
Sabões  
(artigos provenientes de produção em modo biológico) 
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A EMPRESA:  

A empresa "Quinta das Ribas" é uma empresa familiar criada em 2012 
que se dedica à produção de vários frutos com especial enfoque no 
mirtilo e na ameixa.   

Também se dedica à produção artesanal de compotas, chutneys e chá de 
mirtilo. 
 
Quinta das Ribas 
Santa Maria da Feira 
Tlm: 918 188 107 
e-mail: angelo.ricardo.sa@gmail.com 
www.quintadasribas.host22.com 
facebook.com/quintadasribas2012 
 
 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Compotas 
Chutneys 
Chá de mirtilo 
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A EMPRESA:  

Marco ‘’Medronhos & Companhia’’ 

Dos conhecimentos familiares adquiridos, o gosto pela natureza, a 
paixão pelo medronho fez despertar a curiosidade, readaptar e dar o 
destaque que este pequeno ‘’grande’’ fruto merece. 

Curiosidade para criar novas formas de aproveitamento do fruto. 

Readaptar receitas tradicionais utilizando o medronho como ingrediente 
principal. 

Dar destaque ao pequeno ‘’grande’’ fruto através de uma aproximação 
inovadora. 

Todas as transformações são feitas de forma tradicional e artesanal. 
 

PRODUTOS A APRESENTAR: 

Licor de Medronho 
Licor de Murta 
Bolo com recheio de Medronho 
Gelado de Medronho 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITA TÉCNICA 



 



 

 

Visitas técnicas 

 

 

Visita 1 - Frutas Classe (Morango e Framboesa) 

A Frutas Classe situa-se em Salir do Porto, Caldas da Rainha 

A Frutas Classe foi fundada em 2001, tendo resultado da atividade inicial do seu fundador 
Américo Constantino, que conta já com mais de 30 anos de experiência. Sediada na região 
Oeste e de origem familiar, a empresa dedicou-se desde sempre à produção, comercialização e 
distribuição de frutas e legumes, tendo-se especializando nas frutas. As características 
particulares dos canais de distribuição da empresa, aliadas a processos produtivos inovadores, 
determinaram uma alteração no sentido da diversificação da oferta de produtos: para além 
das tradicionais frutas – maçã, pera, pêssego e ameixa – a empresa incluiu hoje na sua oferta 
os morangos e framboesas, tendo assim firmado e aumentado a sua cota de mercado. 

Esta estratégia comercial foi acompanhada pelo reforço da componente produtiva, 
aumentando as áreas de produção em nome dos associados e estabelecendo relações muito 
próximas e estáveis com um conjunto de produtores que lhe permitem assegurar o 
fornecimento de produtos de grande qualidade, assentes em rigorosas medidas de higiene e 
segurança alimentar. A Frutas Classe é um parceiro de confiança com 30 anos de presença no 
mercado com produto de alta qualidade e um serviço de nível elevado. 

 

 

 

 

Visita 2 - Casa Prudêncio (Mirtilo e Framboesa) 

A Casa Prudêncio situa-se em Almeirim, Santarém 

A Casa Prudêncio é uma empresa familiar, localizada em Almeirim. A sua atividade envolve 
floresta, cereais, vinha, gado e pequenos frutos. Produziu morangos durante 40 anos e 
atualmente tem cerca de 10 ha de pequenos frutos (framboesas, amoras e mirtilos). É sócia-
fundadora da Lusomorango, organização de produtores de pequenos frutos e a produção é 
feita com variedades Driscoll's. 
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Improving Strawberry Tray Plant Production Technology in Ireland 
 
Eamonn Kehoe 

Teagasc, Kinsealy Research Centre, Malahide Road, Dublin 17, Ireland, Eamonn.Kehoe@teagasc.ie 

 
 
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. The work 
concentrated mostly on the effect of runner order and size, date of runner harvest, and 
substrate types on the subsequent fruit yield characteristics’ from the ‘tray plants’ grown. 
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. 
 
 
Keywords: Nursery, extended season. 
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Fertirrega de Pequenos Frutos 
 
Ana Barata 
Hubel Agrícola, Parque Hubel Pechão, acbarataf@hubelagricola.pt 

 
 
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 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. 
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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, implementou-se um ensaio 
em blocos casualizados com as cultivares Camarosa e Rábida de dias curtos e com a San 
Andreas e Portola cultivares indiferentes ao fotoperíodo 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 ‘Rábida’ no 
substrato coco produziu 893,5 g/planta, enquanto a ‘Camarosa’ produziu 630,1 g/planta 
(P<0,05). 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 do substrato composto por fibra de coco é 
superior ao substrato M1 (P<0,05). Quanto às cultivares, estas apresentam diferenças 
significativas tanto ao nível de produtividade como ao nível das características de qualidade e 
organoléticas. 
Relativamente à 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 (°Brix, pH e 
acidez). 
 
 
 
Palavras-chave: Análise de crescimento, análise sensorial, Fragaria×ananassa, produção, 
qualidade. 
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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 ‘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) 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 ‘Kweli’ produzido ao nível comercial 1,8 kg/m2 e a ‘Imara’ 1,6 
kg/m2. 
A concentração de azoto a 125 mg/L na solução da fertilização de viveiro revelou-se adequada, 
não se justificando a utilização de concentrações de azoto mais elevadas, e para este nível de 
azoto, a percentagem de azoto amoniacal na composição da fertilização azotada de viveiro 
mostrou-se ser indiferente. 
 
 
Palavras-chave: Rubus idaeus, azoto, amónio, cultura protegida, produção precoce. 
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A espécie dioica 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 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 dioica, com dois tipos de 
crescimento vegetativo adicionaram-se 3 subfases à escala BBCH, obtendo-se 7 fases e 3 
subfases. Concluiu-se que a escala BBCH se adapta bem à descrição fenológica da Camarinha e 
que 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, dioica, pequenos frutos. 
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O mirtilo (Vaccinium corymbosum L.) apresenta um sistema radicular muito superficial e 
compacto, sem pelos radiculares. Como tal, estas plantas tendem a estabelecer simbioses com 
fungos ericóides micorrízicos, o que permite aumentar a absorção de nutrientes e água por 
parte da planta. Como a colonização natural é frequentemente reduzida, e dependente da 
cultivar e 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 (Aurora e Duke) com uma mistura comercial de fungos 
ericóides. 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 raiz), fisiológicos (teor de clorofila das folhas) e nutricionais (minerais 
inorgânicos) em plantas submetidas a tratamento com inóculo e plantas controlo. 
Os resultados obtidos demonstraram que a proporção de biomassa radicular naturalmente 
colonizada por fungos ericóides foi aproximadamente 30 % para ambas as cultivares (plantas 
controlo), sofrendo um aumento de 90 % na ‘Aurora’ e 39 % na ‘Duke’ após inoculação. Nas 
plantas inoculadas da cultivar Aurora, observou-se um aumento significativo do peso seco 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 cultivar Duke este efeito da inoculação não foi significativo. A inoculação induziu a 
acumulação de Mo nas raízes e a translocação de K para caules e folhas na ‘Aurora’, e 
aumentou a concentração de Mn, Fe e Cu nas raízes e caules (em alguns casos por 280 %) na 
‘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 dinâmica e a sua 
eficácia parece estar dependente da cultivar. 
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A colheita dos frutos do mirtilo 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 (237ml) 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 
10,2g/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 °Brix, 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. 
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Phytophthora root rot - A continuous problem in raspberries 
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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. 
The most economically damaging of those Phytophthora species is probably Phytophthora 
rubi. In the 1980s this pathogen contributed significantly to the decline of the Scottish 
raspberry industry. Recent years have seen a slow recovery but decreasing numbers of 
chemicals for disease control make the search for resistant varieties and alternative ways of 
cultivation an ever pressing priority. Healthy planting material as provided through 
certification schemes, strict plant hygiene measures during cultivation, as well as early 
detection of the pathogen are essential to achieve high yields of top quality fruit and keep 
raspberry production viable for the grower. 
 
 
Keywords: Disease control, planting material, high yields. 
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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) e rapidamente se disseminou, provocando elevados prejuízos. Em Portugal, 
oficialmente, as primeiras capturas ocorreram em 2012, na região de Odemira. A origem desta 
espécie ainda não é clara, tendo sido primeiro identificada e descrita no Japão. A sua 
identificação taxonómica com base em características morfológicas é erroneamente simples. 
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. As larvas 
alimentam-se dos frutos danificando-os e as feridas infligidas pelo oviscapto constituem portas 
de entrada para patogéneos que originam infeções secundárias. 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), 
cultivados e espontâneos, que propiciam a re-infestação; 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 negativamente afetada. O objetivo desta 
comunicação é apresentar os conhecimentos mais recentes, resultado dos últimos estudos e 
explorar as suas implicações para o desenvolvimento de estratégias de proteção das culturas 
mais eficazes de acordo com os princípios da proteção integrada. 
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mailto:celia.mateus@iniav.pt


18 

 

‘Candidatus Phytoplasma Rubi’: uma ameaça para a produção de Rubus 
 
Esmeraldina Sousa, Célia Mateus, Isabel Calha & Pedro B. Oliveira 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., UEIS-SAFSV, Av. da República, Quinta do 
Marquês, 2784-505 Oeiras, esmeraldina.sousa@iniav.pt 
 
 
Fitoplasmas são procariotas da classe ‘Mollicutes’, sem parede celular, não cultiváveis ‘in vitro’. 
São transmitidos por insetos vetores (cigarrinhas, psilas) e cuscuta, multiplicando-se tanto nas 
células do floema das plantas hospedeiras como nos seus vetores. São responsáveis por graves 
doenças em centenas de espécies vegetais, como as doenças ‘Pear decline’ em pereira, 
transmitida pela Cacopsila pyri, Flavescência dourada na vinha, transmitido pelo cicadelídeo, 
Scaphoideus titanus e ‘vassoura de bruxa’ em Rubus, provocada pelo fitoplasma ‘Candidatus 
phytoplasma rubi’. Estas doenças estão presentes no país. 
Um novo fitoplasma foi identificado em Portugal na região de Odemira, em plantas de amora 
de silva naturalmente infetadas, com sintomas intensos de vassoura-de-bruxa. Observou-se 
que esta doença pode, em dois anos, provocar a morte das plantas. 
A sequência do gene 16S rRNA revelou que está relacionado com 'Candidatus Phytoplasma 
Rubi' (16SrV-E subgrupo ribossomal) e a análise por RFLP, usando a endonuclease MseI, 
mostrou um perfil único que o distingue dos subgrupos previamente estabelecidas para o 
16SrV. A análise filogenética a partir de sequências obtidas com diferentes genes confirmou a 
singularidade desta nova estirpe de fitoplasma em Portugal, para o qual é proposto um novo 
subgrupo ribossomal, 16SrV-I. 
A presença do fitoplasma foi observada e confirmada por PCR, em sebes de Rubus, na mesma 
região.  
É comum a referência bibliográfica à disseminação do Ca. phytoplasma rubi por cigarrinhas 
(Macropsis sp.) em particular Macropsis fuscula. Está em curso a monitorização de potenciais 
vetores na região de Odemira, a confirmação por diagnóstico biomolecular da aquisição do 
fitoplasma pelos mesmos e avaliação da sua capacidade de transmissão. 
Tendo em conta a expansão da cultura de Rubus no país, impõe-se a realização de estudos 
epidemiológicos, nomeadamente identificação dos vetores e de plantas hospedeiras 
secundários, de forma a poder aplicar-se as medidas de controlo adequadas e impedir a 
dispersão da doença.  
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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 INIAV e da 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 que tem sido detetada com maior frequência é a podridão radicular causada por 
Phytophthora cinnamomi Rands. Outros sintomas detetados foram cancros e seca de ramos 
associados a fungos dos géneros Phomopsis spp, Pestalotiopsis sp., Truncatella spp e da família 
Botryosphaeriaceae, podridão agárica das raízes causada por Armillaria sp. e manchas foliares 
de ferrugem causadas por Naohidemyces vaccinii, entre outros. 
Neste trabalho divulgam-se os fungos identificados com maior frequência e faz-se 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. 
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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 36 espécies: oito 
fitófagas, 16 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. 
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Os pequenos frutos – framboesa, mirtilo, morango, amora e groselha – são dos 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 quebras 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. 
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A área de produção de mirtilos tem aumentado no nosso País nos últimos anos. Diferentes 
técnicas de produção, cultivares e localizações / condições meteorológicas vão influenciar a 
qualidade comercial. 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) Powderblue’ e 
‘Ochlockonee’ (rabbiteye). A colheita de amostras foi realizada no estado de maturação 
comercial sendo colhidos 100 frutos por cultivar ao acaso. 
Em laboratório foram realizadas as seguintes medições: peso (balança de precisão (PRECISA XT 
220A)), diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, °Brix (Norma NP – 1421, refractómetro 
portátil (HI 96801 HANNA INSTRUMENTS), acidez titulável (Norma NP – 1421 e expressa em 
percentagem de ácido málico), cor da epiderme (espaço CIE L* a* b* com um colorímetro 
(Minolta CR-300) equipado com um iluminante D65, os dados foram convertidos para 
tonalidade (h°) e croma (C*) através das relações descritas por McGuire (1992)), firmeza 
(texturómetro (TA.XT plus, Texture Analizer) o teste foi realizado com uma sonda de 2 mm de 
diâmetro, que perfurou o fruto na região equatorial a uma profundidade de 5 mm à velocidade 
de 1 mm.s-1). 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), que tenta ligar as 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 associação das 
variáveis da cor constituiu 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 Camellia, Star e O’ 
Neal foram consideradas outliers. 
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Os frutos vermelhos como o mirtilo e o morango têm na sua constituição pigmentos naturais 
de cor vermelha ou azul, as antocianinas, que apresentam elevada atividade antioxidante. 
Estes frutos, dada a sua elevada perecibilidade nem sempre podem ser comercializáveis para 
fresco podendo constituir matéria-prima para extração de corantes naturais para fins 
alimentares. Contudo, a sua utilização como corantes tem sido limitada devido à baixa 
estabilidade durante o processamento e armazenamento dos alimentos em que são 
incorporados. 
Neste trabalho estudou-se o efeito da luz e da temperatura nas características dos extratos 
aquosos de morango e mirtilo. Os extratos foram mantidos em condições de luz diurna 
durante 29 dias a 25 °C. No ensaio de termoestabilidade 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. Para 
estudar o efeito do microencapsulamento na estabilidade da cor, procedeu-se à secagem dos 
extratos por liofilização e spray-drying utilizando a inulina como agente encapsulante. Os 
extratos e os microencapsulados foram avaliadas em termos de cor (CIE Lab), teor de 
antocianinas totais (método pH diferencial), composição (LC-MS/MS), capacidade antioxidante 
(métodos FRAP e DPPH) e o teor de compostos fenólicos (método Folin-Ciocalteau). 
A análise dos resultados permite observar que a temperatura é a variável com efeito mais 
significativo na degradação da cor e outras caraterísticas dos extratos, sendo que 
temperaturas mais elevadas conduzem a maior degradação. A luz também implica degradação 
das caraterísticas dos extratos. 
O microencapsulamento por spray-drying e por liofilização altera significativamente a cor 
original dos extratos. No entanto, permite manter a respetiva cor e outras caraterísticas ao 
longo do tempo de exposição à luz, contrariamente ao que se verifica com os extratos na 
forma liquida. 
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Os pequenos frutos fazem parte do agrupamento de culturas vegetais consideradas pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos – com base nas combinações 
alimento/agente patogénico – como de maior risco para a saúde do consumidor. Por esse 
motivo, os respetivos produtores são o alvo prioritário dos controlos oficiais no âmbito da 
higiene da produção primária de produtos de origem não-animal a que a DGAV deu início em 
2015. 
As Direções Regionais de Agricultura e Pescas – responsáveis pela realização dos controlos 
oficiais – executaram 102 controlos, 32 dos quais em explorações em que se produziam 
pequenos frutos. 
Após o controlo oficial são atribuídas duas classificações, numa escala de 1 a 20, em função do 
grau de cumprimento (GC) dos requisitos legais e do risco associado à atividade (RAA). O GC é 
determinado a partir da resposta dada pelos técnicos executores às perguntas sobre o 
cumprimento dos requisitos legais em matéria de higiene. O relatório de controlo abarca as 
seguintes nove áreas da produção primária: fontes de contaminação no local de produção, 
condições sanitárias da exploração primária, água, fertilizantes orgânicos, estado de saúde, 
higiene pessoal e formação, colheita, armazenamento e transporte, manutenção de registos, 
produtos fitossanitários e biocidas e contaminantes agrícolas e ambientais. O RAA corresponde 
aos atributos ou exposições que aumentam a probabilidade de ocorrência de contaminação, 
designadamente: a proveniência da água, o sistema de irrigação, a distância do produto ao 
solo, a história pregressa do uso do campo de cultivo, a existência de animais domésticos, o 
uso de fertilizantes orgânicos e produtos fitossanitários. 
A média aritmética de todos os controlos (n= 102) para o grau de cumprimento GC foi de 2,1 
enquanto para os produtores de framboesas (n= 23) e morangos (n=12) foi de 0,6 e 1,28, 
respetivamente. Em 22 das 32 explorações controladas não foram identificados 
incumprimentos. Nos restantes 10 controlos, o incumprimento mais frequente foi a falta de 
formação em matéria de riscos sanitários (n=4). 
A média aritmética de todos os controlos (n= 102) para o risco associado à atividade foi de 
11,1 enquanto para os produtores de pequenos frutos (n= 32) foi de 9,5. Os fatores de risco 
que mais contribuíram para os resultados obtidos foram a proveniência da água e o sistema de 
irrigação. 
Os resultados obtidos permitem concluir que os produtores de pequenos frutos, em especial 
os de framboesas, estão mais sensibilizados para os riscos sanitários do que os produtores de 
outras culturas hortofrutícolas. 
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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 stresse e alterações na dieta. A framboesa vermelha (Rubus 
idaeus L.) constitui uma fonte dietética de compostos bioativos, incluindo compostos fenólicos, 
antocianinas e elagitaninos, que têm demonstrado atividades biológicas antioxidante, anti-
inflamatória, antimicrobiana, antiproliferativa e anticancerígena, entre outras. Existem alguns 
estudos sobre os efeitos fisiológicos destes frutos mas poucos foram realizados em animais e 
humanos, e tendo isso em consideração o nosso estudo teve por objetivo a caracterização 
química e biológica de frutos de Rubus idaeus L. produzidos em território nacional, na região de 
Odemira, entre 2010 e 2013, visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma 
alegação de saúde. Um extrato de uma amostra de framboesas colhidas em 2010 foi usado na 
avaliação da atividade biológica (capacidade antioxidante e anti-inflamatórias) in vitro e in vivo 
em modelos celulares e animais; framboesas maduras da cultivar Amira produzidas em 2012, 
foram ingeridas por voluntários saudáveis num estudo de intervenção nutricional (ENIH).  
A caracterização fenólica foi realizada em extratos por técnicas cromatográficas e de 
espetrometria de massa e espetrofotométricas e a capacidade antioxidante in vitro pelos 
métodos ORAC e HORAC. As framboesas analisadas são abundantes em compostos fenólicos, 
sobretudo antocianinas e elagitaninos, sobretudo derivados da cianidina e da pelargonidina, 
sanguiina H-6 e Lambertianina C. A comparação da composição fenólica de framboesas dos 4 
genótipos possibilitou a escolha da ‘Amira’ para os ensaios biológicos.  
O extrato de Rubus idaeus L. selecionado mostrou atividade antioxidante elevada em testes in 
vitro, não só de avaliação de atividade antioxidante química, testes ORAC e HORAC, mas 
igualmente em ensaios que avaliam o mesmo efeito em meio celular como o CAC, feito em 
células Caco-2, e na modulação do oxidative burst dos neutrófilos. O extrato [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 intraperitoneal (i.p.). No modelo de inflamação crónica de artrite reumatoide 
(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. 
No ENIH, pretendeu-se estudar o efeito do consumo de 150 g de framboesas, diariamente, 
durante 3 semanas, no stresse pós-prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por 
uma refeição hipercalórica rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os 
resultados mostraram que o consumo de framboesas evitou o decréscimo pronunciado dos 
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níveis de HDL e, em parte, a oxidação das LDL provocados pela RRGA, diminuiu 
significativamente os valores basais de LDLox dos voluntários e atenuou o aumento de valor de 
TNF-α e de IL-6 provocados pela ingestão da mesma refeição. Os nossos resultados sugerem que 
a framboesa e o seu extrato fenólico podem atenuar, em certa medida, o stresse metabólico, 
oxidativo e inflamatório e, como tal, ter um papel importante de proteção na saúde humana. 
Visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde sobre framboesa 
ou extratos desta, ricos em compostos fenólicos, foram analisados e discutidos requisitos legais 
vigentes e orientações da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos respeitantes à 
fundamentação científica de alegações de saúde na UE. Foram ainda identificadas as alegações 
de saúde autorizadas suscetíveis de serem usadas por frutos ou extratos de Rubus idaeus L. 
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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 pode refletir-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 bioatividade 
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 produtos 
alimentares 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 gêneros 
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: Bioatividade, caracterização química. 
 
 
Agradecimentos: Este estudo faz parte do projeto “BacHberry”, financiado pela Comissão 
Europeia no 7th Framework Programme (Projeto Nº FP7-613793). 
  

mailto:Alex.Foito@hutton.ac.uk


28 

 

Efeitos benéficos de uma mistura de pequenos frutos num modelo 
animal de hipertensão 
 
Andreia Gomes1,2, Joel Guerra1,2,3, Carole Oudot4, Alba Màcia5, Maria del Carmen López 
de Las Hazas5, Maria-José Motilva5, Catherinne Brenner4 & Cláudia N. Santos1,2 

1
iBET, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Oeiras 

2
ITQB Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, Universidade Nova de Lisboa, Av. da 

República, 2780-157 Oeiras, andreiagomes@itqb.unl.pt 
3
CEDOC, NOVA Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa 

4
INSERM UMR-S 769-LabEx LERMIT, Université Paris-Sud, 5 rue Jean-Baptiste Clément 92296 Châtenay 

Malabry, France 
5
Food Technology Department, Agrotecnio Center, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, 

University of Lleida, Lleida, Spain 

 
 
As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um grupo de doenças que afetam o coração e 
os vasos sanguíneos. Foi estabelecido que as DCV constituem um importante problema de 
saúde, uma vez que, globalmente cerca de 30 % das mortes estão relacionados com DCV e a 
sua incidência aumenta dramaticamente com o envelhecimento da população. A dieta, um dos 
fatores de risco mais importantes, pode fortemente influenciar a progressão das DCV e 
constituir uma profilaxia promissora. Estudos epidemiológicos têm mostrado uma relação 
benéfica consistente entre o consumo de frutas e vegetais, fontes de polifenóis, e uma 
redução do risco DCV.  
Os polifenóis mais abundantes na dieta não são necessariamente os mais biodisponíveis e 
eficazes nos tecidos. A maior parte dos polifenóis circula no intestino delgado sem ser 
absorvida, alcançando por fim a microbiota intestinal. As interações dos polifenóis presentes 
na dieta com a microbiota intestinal pode influenciar a saúde humana. Desta forma, o 
conhecimento sobre os metabolitos de polifenóis bioativos específicos e seus alvos 
moleculares é um ponto-chave.  
O nosso objetivo foi identificar os metabolitos de polifenóis presentes no plasma, urina, 
coração, fezes, fígado e rim, bem como, o efeito da dieta na composição da microbiota de um 
modelo in vivo de hipertensão (modelo Dahl-sensível ao sal). 
Uma mistura de pequenos frutos (mirtilos, amoras, framboesas, medronho e camarinha) foi 
adicionada à dieta dos ratos Dahl-sensíveis ao sal (2g de pequenos frutos desidratados/dia). Os 
ratos foram divididos em 4 grupos e alimentados durante 9 semanas com dietas com: baixo 
teor de sal (BS), baixo teor de sal e mistura de pequenos frutos (BSB), alto teor de sal (AS) ou 
alto teor de sal e mistura de pequenos frutos (ASB). A pressão arterial na cauda dos animais foi 
medida, e o índice de massa do coração e renal estimada. Plasma, urina, fezes, coração, fígado, 
e rins foram recolhidos e processados para a extração fenólica, seguida de análise por UPLC de 
MS/MS. Para a análise da microbiota, foram recolhidas amostras de fezes seguido de 
sequenciação da subunidade ribossomal 16S. 
Cinco ratos no grupo AS morreram de acidente vascular cerebral antes do final do ensaio, 
enquanto que os animais dos restantes grupos sobreviveram. De realçar que mesmo com uma 
dieta rica em sal, a mistura de pequenos frutos (ASB) preveniu os danos cardíacos provocados 
pelo elevado consumo de sal, independentemente das alterações observadas na pressão 
sistólica. Detetou-se um aumento no índice de peso do rim em ratos AS que foi atenuada em 
ratos ASB, além disso alguns metabolitos de polifenóis foram detetados exclusivamente nos 
rins dos ratos ASB. No que diz respeito à análise da microbiota, a presença de sal e da mistura 
de pequenos frutos leva à alteração da composição microbiana dos animais. Os resultados 
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obtidos são muito promissores, uma vez que sugerem uma interação entre os polifenóis e a 
microbiota. 
Em conclusão, foram identificados os metabolitos de polifenóis putativamente responsáveis 
pelos efeitos observados nos animais. Estudos adicionais serão importantes para elucidar os 
mecanismos por detrás da atividade biológica destes metabolitos em modelos celulares de 
DCV. 
 
 
Palavras-chave: Dieta; polifenóis, biodisponível, doenças cardiovasculares, microbiota. 
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A neuroinflamação crónica é um estado clinico agravado e bastante delicado que é transversal 
a muitas doenças neurodegenerativas, tais como Alzheimer, Parkinson, Huntington, Esclerose 
Múltipla ou Esclerose lateral amiotrófica. Como tal, a dieta com base na prevenção é uma 
importante medida face a este tipo de complicações de saúde. Por outro lado, nas últimas 
décadas, os hábitos alimentares de risco têm contribuído com uma ação pró-inflamatória que 
em muitos casos contribui para o desenvolvimento e progressão de algumas das doenças 
crónicas anteriormente citadas.  
Nos últimos anos emergiram evidências que comprovam que a dieta, e em especial, o 
consumo de algumas classes de polifenóis provenientes da fruta e dos vegetais, podem ter um 
efeito positivo na atenuação da neuroinflamação. Os pequenos frutos surgem então como 
fontes ricas em polifenóis e com interesse para aplicações biomédicas. Em particular, as 
espécies do género Rubus têm sido referenciadas como altamente benéficas para a saúde. 
Neste sentido pretendeu-se estudar o potencial anti-inflamatório de várias variedades de 
framboesas que se distinguem por uma composição em polifenóis diferencial. Selecionaram-se 
5 variedades que se caracterizam cada um por sem enriquecida numa classe de polifenóis em 
particular. 
No entanto, é imperativo considerar os diversos processos de transformação que ocorrem nos 
polifenóis durante a digestão humana. Cada vez mais, sabe-se que essas transformações 
alteram drasticamente a função biológica dos polifenóis. Uma das formas de mimetizar a 
digestão é o recurso à utilização de modelos de digestão in vitro, a partir dos quais se obtêm as 
frações digeridas dos polifenóis. Os metabolitos constituintes destas frações são semelhantes 
àqueles que estariam bioacessíveis às células alvo in vivo. No presente estudo, avaliou-se a 
ação neuro-inflamatória, em células de microglia, promovida por frações polifenólicas 
digeridas, provenientes das cinco variedades de framboesas selecionadas. 
Curiosamente, os resultados demonstraram que as frações provenientes de framboesas com 
elevado teor em elagitaninos e conjugados de ácido elágico, e ao mesmo tempo, baixo teor em 
flavonoides e antocianinas exibiram os melhores resultados tendo em conta a redução da 
neuroinflamação. Estas frações, não só atenuaram a produção de marcadores pro-
inflamatórios como também aumentaram a produção de citocinas anti-inflamatórias. Pelo 
contrário, as frações com elevado teor em flavonoides e antocianinas demonstraram ter 
menor ação anti-inflamatória. 
 
 
Palavras-chave: Polifenóis, digestão in vitro, ação anti-inflamatória. 
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As doenças neurodegenerativas são um grupo de doenças degenerativas debilitantes 
caracterizadas pela perda de células neuronais. Estas doenças são causadas por eventos 
multifactoriais como a inflamação crónica e/ou o aumento do stresse oxidativo. Evidências 
científicas recentes suportam fortemente a contribuição dos compostos fenólicos presentes 
em frutos e vegetais na prevenção de doenças como as doenças neurodegenerativas. A 
Doença de Huntington (DH) é caracterizada pela perda de neurónios motores, perda esta que 
está associada à conformação incorreta e consequentemente à agregação de uma forma 
mutante da proteína huntingtina. 
Usando modelos de levedura humanizadas de doenças neurodegenerativas como base para 
estudar extratos de Rubus spp. ricos em compostos fenólicos, a framboesa Rubus idaeus var 
Prestige demonstrou efeito protetor significativo no modelo de levedura da doença de 
Huntington (HD). De forma a poder identificar os principais compostos responsáveis por esta 
atividade protetora, o extrato foi fracionado por cromatografia preparativa. As frações foram 
posteriormente testadas nas mesmas condições para avaliar a sua bioatividade. 
Surpreendentemente, apenas duas frações retiveram a atividade protetora no modelo de 
levedura de DH. De forma e compreender se as frações possuíam capacidade de atenuar o 
processo inflamatório, uma característica central das doenças neurodegenerativas, foi também 
testada a sua atividade anti-inflamatória usando outro modelo de levedura. Curiosamente a 
nossa investigação descobriu que apenas uma fração exibe atividade anti-inflamatória. Por LC-
MS os principais compostos presentes nas três frações bioativas foram identificados. A fim de 
validar os resultados pretende-se testar os compostos puros identificados em modelos 
fisiologicamente mais complexos para uma melhor compreensão dos mecanismos subjacentes 
as bioatividades observadas. 
 
 
Palavras-chave: Compostos fenólicos, bioatividade, doenças neurodegenerativas. 
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Pontos a abordar: 

1. Internacionalização  apoios aos operadores  estratégias dos operadores  
resolução dos constrangimentos com os quais se deparam  principais mercados 

A estratégia nacional para a internacionalização do setor agroalimentar tem como objetivo 
primordial alcançar a autossuficiência, promovendo um nível cada vez mais elevado de 
incorporação de matéria-prima nacional (o que pressupõe, o apoio a políticas de aumento da 
produção primária e estímulo ao investimento na agricultura), a internacionalização das 
empresas nas suas principais vertentes (exportações, investimento direto estrangeiro em 
Portugal e investimento da empresas portuguesas noutras economias); e por outro lado, a 
transferência do conhecimento tecnológico e de mercado, entre as empresas e entre estas e 
as entidades do sistema nacional científico e tecnológico. 
Os operadores com capacidade de exportação têm as suas estratégias de internacionalização 
e, consequentemente definem os mercados alvos, tendo por base condições de mercado mais 
transparentes e mais previsíveis. A administração pública e autoridades competentes prestam 
o apoio necessário nas respetivas áreas de competência para se ultrapassar os eventuais 
constrangimentos (de vária índole) que possam surgir.  
Saliente-se o papel da diplomacia económica que ao estimular um relacionamento com países 
cada vez mais focado nas questões associadas à internacionalização das empresas e à criação 
de parcerias estratégicas determinantes para um efetivo crescimento das relações comerciais 
e de investimento, permitindo assim a obtenção de resultados cada vez mais satisfatórios. 
Os processos de habilitação para a exportação no domínio agroalimentar e florestal 
constituem práticas conformadas nas regras do comércio internacional, estabelecidas quer ao 
abrigo da Organização Mundial do Comércio (OMC) quer em acordos bilaterais de comércio 
para proteção da saúde humana, dos animais e das plantas. 
No entanto, devido à excessiva morosidade e exigência, podem transformar-se em verdadeiros 
entraves à exportação. Enquadram-se aqui certas práticas adotadas por alguns países 
terceiros, nomeadamente questões sanitárias e fitossanitárias (e.g. não reconhecimento do 
estatuto de indemnidade para certas doenças ou os referidos procedimentos de 
reconhecimento e/ou certificação excessivamente morosos), questões técnicas (e.g. 
rotulagem) ou questões de propriedade intelectual (e.g. ausência de proteção adequada das 
Indicações Geográficas ou Denominações de Origem Protegidas). 
Com o objetivo de identificar e ultrapassar estes obstáculos, a administração estabeleceu uma 
abordagem concertada entre os seus diversos serviços, a AICEP, outros Ministérios e os 
representantes dos operadores, o que permitiu já a resolução de inúmeros problemas. 
Noutras situações mais complexas e demorados, foi necessário o envolvimento em diversas 
frentes (bilateral, comunitária, multilateral) e uma intervenção tanto a nível técnico como 
diplomático. 
No site GlobalAgriMar é apresentada uma lista desses constrangimentos e um guia de 
orientação para os operadores com vista à obtenção da documentação necessária aos 
processos de habilitação à exportação. 

2. Instrumentos bilaterais e política comercial da UE  com países terceiros  
memorandos e acordos de cooperação e investigação  com o objetivo de partilha de 
conhecimentos, dinamização das trocas comerciais e missões técnicas (de avaliação). 
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A competência dos Estados-Membros em matéria de Política Comercial (Comum) foi 
transferida para a União Europeia, pelo que Portugal não pode assinar acordos de comércio 
(livre) em matéria de direitos aduaneiros com nenhum país terceiro. 
No entanto, a nível da cooperação económica e técnica, é possível a cada um dos Estados-
Membros complementar por via bilateral as orientações comunitárias de fundo, em 
conformidade com as regras da UE.  
No site GlobalAgriMar é apresentada uma lista desses instrumentos bilaterais de cooperação 
nas áreas de competência do MAFDR, assim como os instrumentos de âmbito mais vasto que 
poderão servir de enquadramento aos primeiros. 

3. Política comercial  TTIP, Mercosul  com vista à cooperação e desenvolvimento e, 
por outro, ao investimento 

A Comissão Europeia propõe uma nova estratégia comercial e de investimento para a UE, 
intitulada «Comércio para todos: Rumo a uma política mais responsável em matéria de 
comércio e de investimento», baseada nos excelentes resultados comerciais da União 
Europeia.  
A nova estratégia é, também o resultado direto do intenso debate em torno do comércio que 
se verifica atualmente na UE. 
Tem sido defendido uma negociação da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 
(TTIP – Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento UE/EUA) que se traduza num 
Acordo UE-EUA ambicioso e abrangente, reconhecendo as potencialidades de cada bloco para 
criar condições de favoráveis de comércio e investimento. Os EUA são hoje o nosso sétimo 
parceiro económico. 
O mesmo é desejável para as negociações de um Acordo de Comércio Livre UE-MERCOSUL 
(MERCOSUL (União Aduaneira: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai)). O Brasil é um parceiro 
estratégico e um dos mercados principais de destino (9º) e de origem (5º) das nossas 
exportações. 
As negociações não podem prosseguir "a qualquer preço", nem desvalorizar o grau de 
importância que existe no acesso a estes mercados, que são dos mais significativos à 
exportação nacional fora do espaço europeu. 
Com este pressuposto e num quadro de perturbação dos mercados agrícolas, considera-se 
fundamental que seja garantido um equilíbrio satisfatório entre uma eliminação dos direitos 
pautais e a eliminação das barreiras não pautais, em que os constrangimentos de natureza 
sanitária e fitossanitária, bem como os obstáculos técnicos ao comércio, são domínios de 
grande centralidade negocial, reforçando, ainda, a importância da obtenção de um sistema 
que permita proteger eficazmente as certificações de qualidade europeias e internacionais (e.g 
IG). 
No site GlobalAgriMar é apresentada uma súmula dos principais acordos bem como 
informação relevante associada, nomeadamente, estudos de impacto, análises e ponto de 
situação das negociações em curso. 
 
 
Palavras-chave: Internacionalização, política comercial, mercados agrícolas. 
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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. 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 origens 
tradicionais e diminuindo a exposição às variações de preço. 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 (Maio a Janeiro), 
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. 
Neste sentido a Frulact encetou contactos com os produtores para aprovisionamento no 
território nacional, elencou quais os pressupostos afetos às parcerias e reiterou as mais-valias 
decorrentes deste modelo de negócio: 

 Valorização dum produto enquadrado numa categoria até então sem qualquer retorno 
financeiro ao produtor e/ou pouco competitivo face aos elevados custos da colheita; 

 Estabelecimento de parcerias numa perspetiva de médio e longo prazo com garantia de 
estabilidade aos produtores, o que em muitos casos permite alavancar e alicerçar projetos 
de aumento das explorações pelo conforto, competitividade e também notoriedade dada 
pelas parcerias com a Frulact; 

 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, permitindo combater o desperdício de volumes que eram gerados nos picos de 
campanha em virtude da elevada perecibilidade da matéria-prima. 

 Apoio prestado aos produtores com planos de acompanhamento, monitorização e 
formação dos operadores no processo de colheita, triagem e cadeia de frio com vista à 
minimização de desperdícios, alocando maior volume e também espelhando as 
expectativas qualitativas da Frulact, nomeadamente na garantia da manutenção das suas 
características organoléticas, físico químicas e sensoriais e na isenção de corpos estranhos 
exógenos ao fruto (larvas/lagartas) e os corpos estranhos endógenos ao fruto (folhas, 
pedúnculos). 
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Portugal tem boas condições para produzir morango fora de época mas tem uma quota de 
apenas 1% da produção europeia. O consumo nacional é elevado e a balança comercial é 
negativa, importando-se sobretudo de Espanha. Nos últimos anos existem uma pressão sobre 
os preços e a emergência da produção hidropónica, com elevados custos de investimentos. O 
aumento da competitividade, a nível ibérico e europeu, as mudanças no consumo e o 
surgimento de inovações tecnológicas, relevam a pertinência dos estudos económicos sobre a 
produção de morango. 
O objetivo da presente comunicação é atualizar o conhecimento geral sobre a produção, 
consumo e mercados do morango e, sobretudo, apresentar resultados sobre a cadeia de valor 
do morango e dos custos de produção dos diferentes tipos de sistemas de produção de 
morango (ar livre, multitúnel, hidroponia e MPB). 
As principais fontes de informação serão as estatísticas oficiais (FAO, Eurostat, INE, SIMA), os 
resultados de estudos especializados e informação pessoal de técnicos e produtores. A cadeia 
de valor terá por base um estudo realizado para Espanha. Os preços de referência serão 
apurados a partir do tratamento estatísticos da informação dos preços ao produtor e nos 
mercados abastecedores. Os custos de produção e os resultados económicos das contas de 
cultura serão apurados a partir dos itinerários e coeficientes técnicos de cada um dos “tipos de 
produção”. Será também feita uma análise de sensibilidade à variação dos coeficientes 
técnicos, dos preços dos fatores e do preço do morango. 
 
 
Palavras-chave: Contas de cultura; mercados; rentabilidade. 
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MESA REDONDA 
 
 
Temas em discussão: 

1. Que fatores foram determinantes para melhorar a qualidade da fruta na sua empresa? 
(seleção varietal, técnicas de condução da cultura, fertirrega, colheita e 
acondicionamento) 

2. Quais os maiores desafios que o mercado europeu dos pequenos frutos irá enfrentar 
nos próximos 5 anos?  

3. Produzir para abastecer o mercado todo o ano com fruta de alta qualidade produzida 
em regiões diferentes de Portugal ou  aproveitar “janelas” de mercado? 

4. Qual a estratégia de posicionamento de marketing acertada para aumentar o consumo 
de pequenos frutos:  “fruto de luxo” vs. “commodity”? 

5. A criação de marcas próprias pode ajudar a aumentar as vendas dos pequenos frutos 
na Europa? Os supermercados serão um entrave a que estas marcas vinguem? 

6. O Rabobank prevê que o consumo de mirtilos, framboesas e amoras na EU cresça 7% 
ao ano nos próximos 5 anos e o consumo de morango 2%. Em que culturas estão as 
oportunidades para Portugal como exportador? 
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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 (início 
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 ‘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 produtiva. 
 
 
Palavras-chave: Vaccinium sp, vigor, estados fenológicos, produtividade, qualidade. 
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A área de mirtilo, Vaccinium corymbosum, sofreu um incremento explosivo principalmente a 
partir de 2012. Para este facto em muito contribuiu o papel dos jovens agricultores que 
apostaram nesta cultura ao abrigo dos projetos PRODER. Esta expansão ocorreu em todo o 
território nacional, no entanto foram as regiões Centro e Norte que mais contribuíram para 
esta evolução. 
Assim, torna-se extremamente importante o conhecimento dos parâmetros agronómicos das 
diferentes cultivares e a sua adaptação às condições edafo-climáticas de cada região. 
Pretende-se, com este artigo, caracterizar a época de produção de vinte cultivares de mirtilo: 
duas rabbiteye (Powderblue e Ochlockonee); oito de sul (Sharpblue, O’Neil, Star, Biloxi, Misty, 
Suziblue, Rebel e Camellia) e 10 de norte (Duke, Bluecrop, Bluegold, Huron, Chandler, Draper, 
Legacy, Liberty, Elliot e Aurora). 
Serão apresentados os resultados obtidos no campo experimental da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro, instalado em novembro de 2012, na Estação Agrária de Viseu. 
Este trabalho baseia-se nos dados relativos a três campanhas, 2014 a 2016, e permitiu fazer 
uma caracterização exaustiva, por variedade, das datas de início e fim de colheita, da 
quantidade colhida e dos períodos de concentração da produção. 
Com o leque de variedades em estudo o período de produção estendeu-se desde o início de 
junho até ao final de agosto 
As observações permitiram concluir que existe um enorme desfasamento entre a época 
produtiva esperada, com base na informação disponível, e a que efetivamente ocorreu. De um 
modo geral constatou-se uma acentuada antecipação do período de colheita. 
Se por um lado este comportamento pode constituir uma mais-valia para as cultivares mais 
precoces o mesmo não acontece para as mais tardias, ficando um vazio num período em que, 
supostamente, a fruta seria mais valorizada 
Estes resultados são de extrema importância, para a definição das cultivares a escolher, 
aquando da instalação da cultura. 
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Variações nos níveis de aplicação de azoto levam a uma produção e reação diferente nas 
plantas de framboesa. A grande variedade de sistemas de produção e condições climáticas, na 
produção de framboesa, tornam difícil a extrapolação de resultados de ensaios de fertilização 
anteriores. O objetivo deste estudo foi aferir o efeito do azoto mineral na produção de outono 
de plantas de framboesa remontante de primeiro ano (primocanes), em vaso, nas condições 
climáticas do sudoeste português. 
Em Agosto de 2014, plantas provenientes de estacaria herbácea da cultivar Kweli foram 
plantadas em vasos de 10 L, no substrato fibra de coco, e instaladas em túneis. As plantas 
foram fertirrigadas com nove soluções nutritivas completas, com variações tanto nos níveis de 
azoto mineral total (125, 175 ou 225 mg/L) como na percentagem de azoto amoniacal no 
azoto mineral (8, 16 ou 24 %). 
A biomassa total a 48 e 90 dias após plantação (DAP) não foi afetada pela composição da 
solução nutritiva, apresentando um valor médio de 11,9 e 75,1 g por planta (peso seco), 
respetivamente. A produção também não foi afetada pela composição da solução nutritiva. 
Contudo, a matéria seca foliar foi significativamente mais elevada com o tratamento de 175 
mg N/L. 
O nível de azoto afetou significativamente concentração de azoto na folha mais jovem e 
completamente expandida aos 48 DAP, com um aumento de 27,7 para 29,9 g N/kg, enquanto 
que a percentagem de azoto amoniacal não demonstrou qualquer efeito. Contudo, na segunda 
amostragem (90 DAP), não foram encontradas diferenças significativas. A concentração de 
azoto nas soluções drenadas foi significativamente afetada pela composição das soluções 
nutritivas. O aumento da percentagem de azoto amoniacal na solução levou a uma diminuição 
significativa do pH das soluções drenadas e o aumento do azoto na solução nutritiva levou a 
um aumento significativo do azoto mineral nas soluções drenadas, 54,3, 152,3 e 229,6 mg N/L, 
respetivamente. 
Os resultados demonstram que níveis elevados de azoto na solução nutritiva não têm efeitos 
no crescimento e na produção das plantas, mas aumentam significativamente a quantidade de 
azoto lixiviado.  
 
 
Palavras chave: Rubus idaeus, nitrato, azoto amoniacal, cultura protegida. 
  

mailto:plantasff@sapo.pt


42 

 

POSTER 04 
 
O medronheiro: o material vegetal e a fertilização à instalação 
 
Justina Franco1, Goreti Botelho1, Sandra Santos1, Diogo Godinho1, Filipe Melo1, Neusa 
Nazaré1, Ana Frias1, Sandrine Ressureição1, João Gama2, Patrícia Figueiredo3, Rosinda 
Pato1, Fátima Curado2 & Filomena Gomes1 

1
Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra, CERNAS, Bencanta, 3045-601 Coimbra, 

fgomes@esac.pt 
2
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Rua Amato Lusitano, lote 3, 6000-150 Castelo 

Branco  
3
GreenClon LDA, Rua António Jardim Nº 24 R/c D

to
 Frente, 3000-035 Coimbra  

 
 
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 4x4m; 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 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 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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A região sul de Portugal possuiu condições climáticas favoráveis à cultura fora da época normal 
de produção das mais diversas culturas. A cultura da framboesa é já um caso de êxito a nível 
internacional, devendo ser realizados estudos que possibilitem alargar este sucesso a outros 
pequenos frutos. A região do sudoeste alentejano permite elevadas produtividades na 
produção antecipada de primavera e tardia de outono, não sendo a zona do país ideal para o 
ciclo de inverno. A cultura do mirtilo surge como a nova aposta de diversas empresas que se 
estão a instalar na região. Os estudos com esta cultura tiveram início no sudoeste alentejano 
em 1994 com plantações ao ar livre de cultivares dos três tipos de mirtilo, Highbush do norte e 
do sul e Rabbiteye. Nesta época a cultura do mirtilo era desconhecida dos agricultores e 
consumidores portugueses sendo o consumo europeu muito reduzido. Só em 1997 se 
iniciaram os ensaios de produção de mirtilos em cultura protegida. Nos últimos anos verificou-
se um aumento quase exponencial da cultura do mirtilo em Portugal passando esta cultura de 
uma área de 43 ha em 2010 para os 1325 ha em 2015, últimos dados disponíveis. Este 
aumento de área verificou-se fundamentalmente na região norte do país, concentrando a 
oferta de mirtilo português nos meses de junho a setembro. Assim, urge aumentar o período 
de oferta de mirtilos, objetivo que apenas poderá ser cumprido se forem utilizadas técnicas de 
produção em cultura protegida e em substrato. Neste trabalho apresentam-se os últimos 
resultados dos ensaios que decorreram na Herdade Experimental da Fataca, perímetro regado 
do Mira, concelho de Odemira. Foi estudada a manipulação do ciclo cultural das plantas, com 
recurso a câmara frigorífica, o efeito do tipo de substrato e tamanho do vaso no desempenho 
da cultura e quantificação da produção de quatro cultivares ao longo de quatro anos de 
cultivo. 
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Fatores ambientais como a radiação solar podem ser limitantes no crescimento e 
desenvolvimento do morangueiro durante o inverno, sendo o seu efeito variável com a cultivar 
e sistema de produção. Aumentando a intensidade de luz, através do uso de lâmpadas LED 
(light-emitting diodes), pode conduzir a mecanismos que melhorem a precocidade e a 
produtividade da planta. Por outro lado, a cultura do morangueiro em substrato tem vindo a 
ganhar expressão em várias regiões do mundo em alternativa à cultura no solo, face aos 
problemas desencadeados pela intensificação dos sistemas de produção no solo, aliado à 
prática de monocultura, que conduziram ao aumento das doenças causadas pelos fungos do 
solo e da salinidade do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de um suplemento 
de luz adicional com lâmpadas LED (com e sem luz) e de 2 tipos de substratos orgânicos (M1- 
casca de pinheiro+turfa+fibra de coco e Coco – fibra de coco) na produtividade e qualidade do 
fruto de cultivares remontantes e não remontantes de morangueiros (‘Albion’, ‘Camarosa’, 
‘Liberty’, ‘Merced’, ‘Rabida’, ‘Reliance’, ‘San Andreas’ e ‘Splendor’). O ensaio foi conduzido 
numa estufa de vidro localizado em Oeiras, com um delineamento experimental de 3 fatorial 
(2x2x8) e com 3 repetições num total de 96 talhões. Avaliou-se a produtividade das plantas e 
determinaram-se as características físicas e químicas de qualidade dos morangos. Um 
suplemento de luz adicional durante o outono não aumentou a produtividade das cultivares. A 
produtividade das plantas conduzidas em substrato fibra de coco foi maior, em média 23% 
superior em relação à das plantas em substrato M1. A maior produtividade ocorreu nas cvs. 
Rabida, Camarosa e San Andreas. O tipo de substrato não afetou as características físicas dos 
frutos, à exceção do peso unitário do fruto que foi superior no substrato de coco (P=0,001). No 
que se refere às características químicas os frutos apresentaram maiores valores de acidez 
titulável no substrato M1. O teor de açúcares dos frutos diferiu entre as cultivares (P<0,001) e 
variou entre 7,0 (‘Reliance’) e 8,5 °Brix (‘Albion’).  
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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, sendo a procura de plantas um ponto inicial da produção. 
Realizaram-se dois ensaios de propagação vegetativa, avaliando a sobrevivência e 
enraizamento. Ensaio 1- dois tipos de genótipo (selvagem e cultivado) tratados com três níveis 
de auxina (0, 500, 1000 e 1500 ppm); Ensaio 2 - nove origens em dois substratos (“Siro” e 
“Fataca”). O objetivo do primeiro ensaio foi avaliar se as condições de crescimento da planta 
mãe e as concentrações de auxina influenciam a propagação vegetativa da espécie. O objetivo 
do segundo ensaio foi avaliar 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 % de estacas enraizadas.  
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Corema album (L.) D. Don (Ericaceae) é um arbusto dioico que raramente excede um metro de 
altura, endémico das dunas da Península Ibérica, com distribuição ao longo da costa atlântica 
desde a Finisterra até Gibraltar. Inicia o seu crescimento vegetativo no mês de abril até julho 
atingindo um máximo em junho. A floração é muito escalonada podendo ocorrer de fevereiro 
a abril. A maturação dos frutos ocorre durante os meses de junho e julho. As plantas femininas 
produzem uma baga branca, por vezes cor-de-rosa, de 5 a 8 mm de diâmetro com três 
sementes de grandes dimensões. Os frutos são comestíveis, ligeiramente ácidos, ricos em água 
e antioxidantes. É uma planta que vive em condições extremas de falta de água e nutrientes e 
mesmo assim, consegue desenvolver um fruto com elevadas possibilidades de entrar em 
nichos de mercado. Para que essa seja uma possibilidade é necessário iniciar um programa de 
seleção e melhoramento para a espécie. Os ensaios de germinação são o primeiro passo nesse 
longo processo. 
Foram realizados dois ensaios de germinação um 2013 e outro 2014. Em ambos os ensaios 
foram utilizados frutos de C. album colhidos na natureza. As sementes foram separadas da 
polpa e mantidas em frio a 4 °C até à sua utilização. As sementes foram divididas em quatro 
repetições com 25 sementes escolhidas aleatoriamente. As sementes consideram-se 
germinadas quando a radícula atingiu 1 mm. No primeiro ano de ensaios, 2013, os testes de 
germinação foram efetuados com sementes de um genótipo de cada uma das três 
localizações, Duna de Quiaios, Aldeia do Meco e Comporta. Da localidade Aldeia do Meco 
utilizaram -se dois grupos de sementes, uns colhidos em 2011 e um segundo em 2012. Neste 
ano foram testados três tempos de escarificação com ácido sulfúrico concentrado, 30, 60 e 
120 minutos e uma concentração de GA3. Após a escarificação as sementes foram colocadas 
numa solução contendo 1000 ppm de GA3 durante 24 horas no escuro. No segundo ano de 
ensaios, 2013, foram utilizadas sementes de 5 genótipos de cada uma das 7 localizações 
diferentes. Para a localização Aldeia do Meco foram utilizados 10 genótipos. Neste segundo 
ensaio foi realizado apenas um tratamento de escarificação química, 30 minutos em ácido 
sulfúrico e o mesmo tratamento com ácido giberélico. 
No ensaio do primeiro ano verificou-se uma variabilidade significativa entre localizações e 
entre anos para a localização Aldeia do Meco em particular na percentagem de sementes 
germinadas. No segundo ano as percentagens de germinação foram muito superiores embora 
a obtenção de plântulas tenha sido muito baixa. A melhor combinação localização/genótipo foi 
Mira/genótipo 3 com 67% de deiscência, 67% de emissão de radícula e 52% de plântulas 
estabelecidas. Estes resultados sugerem que o sucesso na germinação de sementes de C. 
album está mais dependente do genótipo do que da localização.  
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A camarinha (Corema album) é uma espécie dioica endémica das zonas dunares da península 
ibérica que produz frutos comestíveis. No entanto, os frutos desta espécie apresentam 
características únicas, quer pelo sabor, quer pelo seu aspeto de baga branca. O seu consumo é 
esporádico resultante da colheita direta em plantas nas dunas. Tem havido um crescente 
interesse de estabelecer esta espécie como cultura mas a informação sobre o seu sistema de 
reprodução é escasso, o que é essencial para a sua gestão sustentável e conservação. 
Para a introdução da camarinha como uma nova cultura, é fundamental conhecer todas as 
fases da sua biologia floral e reprodutiva. Existem várias referências de classificações botânicas 
que referem as flores como actinomórficas e surgindo em inflorescências terminais em grupos 
de 4 a 14. No sentido de aprofundar o conhecimento da morfologia e ontogenia floral 
realizaram-se observações e colheitas de material vegetal em plantas masculinas e femininas, 
em condições naturais, para descrever a morfologia das flores e correspondência entre a 
fenologia floral e a sua ontogenia. Para o estudo da ontogenia reprodutiva desta espécie, o 
material vegetal recolhido, ao longo de várias fases fenológicas, foi fixado em FAA e incluído 
em parafina para a realização de cortes histológicos. Os cortes foram corados e observados em 
microscópio ótico. 
A comparação e integração dos resultados da morfologia e ontogenia da reprodução sexuada 
nesta espécie dioica, obtidos neste trabalho, são uma ferramenta de grande utilidade para a 
compreensão dos mecanismos envolvidos na produção de frutos, constituindo uma 
ferramenta para o melhoramento desta espécie tendo em vista a introdução dos seus frutos 
para o consumo em fresco. 
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A espécie Corema album (L.) D. Don, vulgarmente designada por camarinha, é endémica das 
dunas da costa atlântica da Península Ibérica, inserida na família Ericaceae e na ordem Ericales. 
C. album é um pequeno arbusto dióico, perene, que pode atingir até um metro de altura. A 
semente de C. album é um primórdio seminal maduro, por regra fecundado, com três 
principais constituintes: episperma (designado de tegumento ou casca da semente), tecidos 
especializados de reserva – que se dividem em endosperma e perisperma - e embrião, que se 
diferencia a partir do zigoto.  
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 
quatro genótipos distintos, em condições controladas de temperatura. Os pré-tratamentos 
baseiam-se na escarificação química por emersão de 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 15/25 °C 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 4/5 °C, sem luz. O ensaio teve 
uma duração de 36 semanas. 
Ao longo da germinação, foram retiradas amostras em diferentes momentos para análise 
histológica e molecular. Fizeram-se cortes histológicos dos embriões, para analisar o estado de 
desenvolvimento dos mesmos durante as diversas fases do ensaio. Já na análise molecular 
foram estudados os genes associados ao crescimento do embrião e à degradação do 
endosperma micropilar. 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 4/5 °C), humidade e fotoperíodo, durante o ensaio. 
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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, I.P.. 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. 
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Corema album (Ericaceae) é um arbusto dioico que cresce ao longo da costa atlântica da 
Península Ibérica. Durante os meses de fevereiro a março as plantas masculinas produzem 
numerosas flores terminais que são polinizadas pelo vento. Os frutos desenvolvem-se ao longo 
da primavera e amadurecem no verão. As plantas femininas podem produzir centenas a 
milhares de bagas brancas, parecidas a pérolas, que são dispersas pelos animais das dunas e 
que durante séculos foram também consumidas pelas populações locais. No sudoeste de 
Espanha, área de Doñana, as plantas femininas produzem uma média de 4000 frutos/m2 de 
cobertura de planta, sendo possível colher 15 000 frutos num só individuo. O comprimento 
dos frutos, ao longo da sua área biogeográfica, varia entre 6,31 a 12,99 mm. Oitenta por cento 
do peso fresco das bagas é água mas também são ricas em compostos fenólicos. Cada fruto 
contém 3 sementes (excecionalmente 2 ou 4), cujo comprimento médio é de 3,75 mm e a 
largura de 2,81 mm. 
Estudos recentes mostraram que as bagas de C. album apresentam uma elevada refletância no 
UV (70-80%), sendo 25% inferior na parte visível do espectro e constante em todos os 
comprimentos de onda. Estas propriedades óticas determinam que os frutos sejam brancos 
para a visão humana, mas podem apresentar alguma cor para os animais sensíveis ao 
ultravioleta. Os ácidos ursólico e oleanólico que são triterpenos-pentacíclicos são os 
responsáveis pela refletância no UV. 
Devido à importância ecológica, histórica e fitoquímica desta planta consideramos que é 
importante desenvolver um protocolo de reprodução em viveiro com a dupla finalidade de 
servir para projetos de conservação e para a introdução de um sistema de agricultura 
sustentável em zonas costeiras. 
Ao longo de dois anos desenvolveram-se diferentes técnicas de reprodução vegetativa 
utilizando raminhos terminais colhidos em plantas silvestres durante o outono e inverno. As 
estacas assim colhidas foram tratadas com uma hormona de enraizamento e colocados em 
vasinhos com perlite, num ambiente húmido. Os resultados preliminares não foram 
satisfatórios, com apenas uma taxa de enraizamento de 12%. A vantagem desta técnica é que 
ao fim de dois anos se obtêm plantas de 50 cm de altura que podem ser plantadas no campo. 
Devem ser testadas novas técnicas de reprodução vegetativa, nomeadamente na reprodução 
in vitro, para que seja possível introduzir esta espécie tão valiosa em cultura e promover o 
consumo dos seus frutos. 
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Corema album (L.) D. Don é um arbusto endémico da Península Ibérica que nunca foi 
domesticado, existindo apenas nas dunas ou subcoberto de pinhais, com distribuição ao longo 
da costa atlântica desde a Finisterra até Gibraltar. É um arbusto dioico extremamente 
ramificado que vive em condições extremas de falta de água e nutrientes. No seu habitat 
natural inicia o seu crescimento vegetativo no mês de abril até julho atingindo um máximo em 
junho antes do período de estio. Em agosto consegue desenvolver o fruto, uma drupa branca, 
com elevada resistência à seca que se mantem na planta quase até ao Inverno. Na Herdade 
Experimental da Fataca foram estabelecidos três campos de avaliação de camarinhas com 
diferentes objetivos. Num dos campos, estabelecido em 2014, foram plantados nove 
genótipos (com seis repetições) de plantas colhidas na Aldeia do Meco. Estas plantas foram 
obtidas por estaca enraizada em 2012, envazadas no ano seguinte e plantadas em 2014. Em 
fevereiro de 2015 deu-se início às medições biométricas. Foi medido o comprimento do ramo 
principal, o seu diâmetro ao nível do solo e contados os número de ramificações do eixo 
principal. 
Destas primeiras observações é possível concluir que o crescimento das plantas de camarinha 
é lento, mesmo em condições de cultura em que a água e nutrientes não são limitantes. Em 
valores médios de todos os genótipos em estudo verificou-se um crescimento de 12 cm no 
primeiro ano, com um aumento do diâmetro do ramo principal de 0,49 cm/ano e um aumento 
médio de ramos laterais superior a 100. Em condições de cultura o período que apresentou 
maior taxa de crescimento foi entre Abril e Outubro. Os resultados sugerem que o aumento de 
diâmetro do caule se dá em fase posterior ao máximo crescimento. Estudos com maior 
pormenor são necessários para aumentar o conhecimento desta espécie única do nosso 
território. 
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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.  
Sendo Portugal detentor de um conjunto único de espécies deste género, em 2011, o INIAV 
instalou um campo de avaliação, 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 das novas variedades, realizaram-se cruzamentos controlados. Numa 
primeira abordagem foram selecionadas duas espécies, a R. ulmifolius Schott, ecótipo 
Arrepiado e a R. hochstetterorum. 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 14 híbridos apenas do cruzamento (♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius). Foi 
extraído ADN dos progenitores bem como da descendência, aplicados microssatélites 
nucleares e foi analisada a herança dos loci para os diferentes microssatélites entre 
progenitores e a descendência. 
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O melhoramento do mirtilo pode ser considerado bastante recente, em comparação com 
outras fruteiras, pois foi apenas no século XX que este teve início com hibridações baseadas 
em Vaccinium corimbosum. Após anos de cruzamentos intra e interespecíficos surgiram um 
enorme número de variedades que são divididas em três grandes grupos; northern highbush, 
southern highbush e rabbiteye. 
Os principais objetivos dos melhoradores de mirtilos focam-se no vigor da planta e sua 
produtividade, na resistência a doenças, no tamanho, forma e sabor dos frutos. Com a 
expansão da cultura desenvolveram-se novos mercados sendo necessário o seu fornecimento 
contínuo. Assim, tornou-se importante alargar a época de colheita dos frutos para períodos 
fora da época normal de produção recorrendo a tecnologias de produção utilizadas em outras 
culturas de pequenos frutos. Para que estas tecnologias tenham sucesso são necessárias novas 
cultivares de mirtilo que consigam florescer e frutificar em diferentes períodos do ano. 
As condições climáticas do sul de Portugal são propícias à intensificação da cultura existindo 
cultivares do grupo southern highbush que permitem a produção precoce com elevadas 
produtividades. No entanto, a produção destas cultivares é muito sazonal concentrando a 
oferta na época onde, atualmente, há grande disponibilidade de frutos no mercado fazendo 
com que os preços dos frutos não atinjam, por vezes, os valores desejados. 
O Vaccinium cylindraceum Smith é uma espécie endémica dos Açores sem qualquer 
importância económica na região, pelo facto de os frutos serem de calibre reduzido e com 
características organoléticas de pouco interesse. No entanto, o comportamento fenológico 
deste endemismo quando colocado em condições artificiais, cultura protegida, apresenta uma 
grande precocidade na floração (Novembro) comparada com as variedades do grupo southern 
highbush (Março) nas mesmas condições. Assim, o INIAV, I.P. iniciou uma linha de 
melhoramento para obtenção de híbridos entre cultivares do grupo southern highbush e a 
espécie V. cylindraceum. As cultivares escolhidas foram: Paloma, Sharpblue, Misty, Star, 
Ozarkblue, Gupton e Biloxi. Em Novembro de 2015 realizou-se a colheita do pólen das flores 
de V. cylindraceum, procedeu-se à sua desidratação e congelamento a -80°C. Em 
Fevereiro/Março de 2016 realizaram-se as emasculações e isolamento de 157 flores nas sete 
cultivares, bem como a realização das polinizações controladas com recurso do pólen 
conservado de V. cylindraceum. Destas polinizações vingaram 83 frutos, dos quais se extraíram 
as sementes para posterior germinação. 
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Nos últimos anos muito se tem falado da produção dos pequenos frutos em Portugal, 
nomeadamente da framboesa, sobretudo pelas condições edafo-climáticas para a sua 
produção e de como se pode produzir frutos de sabor, cor e aroma inigualáveis.  
A chegada da Drosophila suzukii a Portugal em 2012, veio provocar um grande impacto 
económico na cultura dos pequenos frutos. Com a necessidade de combater esta praga 
através de meios de luta amigos do homem, do ambiente e dos seres vivos, os agricultores 
caminharam no sentido da proteção integrada. Em proteção integrada é importante avaliar a 
possibilidade de utilizar armadilhas alimentares para a estimativa do risco e monitorização das 
populações da praga. 
Neste trabalho foi proposto estudar as curvas de voo desta praga na cultura da framboesa na 
região do Algarve, relacionando a sua atividade com as condições climáticas que a região 
apresenta. Foram estudadas três explorações agrícolas produtoras de framboesa, que também 
apresentassem no seu perímetro possíveis hospedeiros alternativos para monitorizar. 
Para a concretização deste estudo foram colocadas quatro armadilhas/ha na cultura da 
framboesa e duas armadilhas em cada hospedeiro alternativo. Utilizou-se dois atrativos 
alimentares diferentes mas com o mesmo tipo de armadilha. A monitorização das armadilhas 
realizou-se uma vez por semana, tal como a renovação dos atrativos alimentares. Este estudo 
decorreu entre o mês de junho de 2015 e o mês de maio de 2016. 
Na cultura da framboesa a maioria das capturas foi obtida após a entrada em maturação dos 
frutos. Nos hospedeiros estudados, a alfarrobeira, o mato e a figueira foram os que mais 
capturas apresentaram. No medronheiro comprovou-se que de facto a praga usa esta planta 
para se reproduzir.  
Em todos os hospedeiros verificou-se maior captura de fêmeas do que machos. O atrativo 
levedura fresca + açúcar com a armadilha convencional (garrafa de plástico de 1,5L) foi o que 
apresentou maior eficácia nas capturas de D. suzukii. 
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A produção de framboesa registou um aumento considerável nos últimos anos, em Portugal. 
Do ponto de vista fitossanitário, é uma cultura de que ainda pouco se sabe no nosso País. Os 
tripes (Insecta: Thysanoptera), para além dos estragos diretos causados pelas atividades de 
alimentação e de postura em diferentes tipos de culturas, são vetores de patogéneos, 
nomeadamente de vírus. Em framboesa, com frequência os estragos são atribuídos a 
Frankliniella occidentalis (Pergande), mas muitas vezes tal acusação é injusta. 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. Apresentam-se os resultados obtidos. 
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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). 
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A deteção de ‘Ca. phytoplasma rubi’, na região de Odemira, não só em plantas de Rubus spp. 
cultivadas como também nas espontâneas (sebes de silvas) alertou para a presença de insetos 
vetores deste fitoplasma, na região, que urge identificar. A bibliografia indica que os 
cicadelídeos Macropsis sp., 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 resultados obtidos na prospeção deste grupo de insetos, realizada na 
Herdade Experimental da Fataca (Odemira), em plantas de Rubus. 
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Os pequenos frutos têm hoje em dia uma forte expressão em Portugal, em especial as culturas 
de framboesa, mirtilo e amora. Devido ao alto valor nutricional, sabor e disponibilidade 
durante todo o ano, o seu consumo e procura tem aumentado substancialmente. A evolução 
das técnicas de produção, aliada às excelentes condições de solo e de clima existentes em 
Portugal, têm contribuído para uma crescente produção e consequente exportação. No 
entanto, as culturas são frequentemente afetadas por várias pragas e doenças, causando 
graves prejuízos aos produtores. Existe, portanto, a necessidade de melhorar as condições 
fitossanitárias das culturas, reduzindo consequentemente as perdas de produção.  
Foram objetivos específicos do presente trabalho realizar o levantamento e identificação de 
pragas e doenças associadas a três culturas: os tripes e a mosca-de-asa-manchada, Drosophila 
suzukii (Matsumura), na framboesa, o ácaro eriofídeo Acalitus essigi (Hassan), na amora, e 
fungos do género Phomopsis, no mirtilo. 
Para o levantamento de pragas e doenças, realizaram-se várias missões de campo a 
explorações agrícolas de norte a sul do país durante os meses de maio, junho e julho de 2015, 
com o objetivo de recolher amostras para cada praga/doença, assim como a de realizar 
inquéritos aos proprietários. Todas as explorações possuíam, pelo menos, uma das três 
culturas anteriormente referidas. 
Os resultados das capturas nas culturas de framboesa revelaram a presença de tripes em todas 
as explorações, destacando-se as espécies em especial dos géneros Thrips, Frankliniella e 
Tenothrips. A análise das armadilhas e DNA de D. suzukii confirmou, numa primeira 
abordagem, a identidade da espécie e mostrou que está presente em praticamente todas as 
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 nove explorações, mas 
apenas em algumas variedades. No entanto, verificou-se alguma incidência 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 A. essigi em várias explorações e cultivares de amora, assim como fitoseídeos, 
estigmeídeos e tideídeos predadores, agentes de limitação natural. 
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O método ótico não-destrutivo baseado na espectroscopia utilizando o infravermelho próximo 
(Near Infrared Radiation– NIR) tem sido utilizado para avaliar a evolução da qualidade em 
diversos frutos em alternativa aos métodos destrutivos e demorados de avaliação da 
qualidade pós-colheita. O objetivo deste estudo foi realizar a calibração do NIR para avaliar a 
qualidade de frutos de Fragaria × ananassa. Foram realizadas análises físicas e químicas para 
avaliar a qualidade dos frutos, como o peso, cor (luminosidade a*b), textura (deformação, 
elasticidade, área de penetração e firmeza da polpa) e sólidos solúveis totais (SST). Para cada 
avaliação, foram utilizados 200 frutos da variedade ‘Candonga’ obtidos comercialmente. Os 
resultados foram correlacionados com os espectros obtidos com o NIR para cada fruto através 
da reflectância difusa avaliada no intervalo de 1100 – 2300 nm. Dos frutos avaliados, 174 
foram utilizados para calibrar o método e 26 para realizar a validação externa do modelo de 
calibração obtido. Para a elaboração do modelo foi realizado um pré-tratamento dos dados 
com a suavização dos espectros, através da primeira derivada (Savitzky-Golay), a normalização 
do padrão dos espectros (SNV) e uma correção dos sinais derivados do espalhamento 
multiplicativo de luz (MSC). Foi obtido uma boa correlação entre os espectros e o parâmetro 
da cor (luminosidade), o parâmetro da textura (firmeza da polpa) e o SST com coeficiente de 
correlação de 0.87, 0.87 e 0.92 respetivamente e erro médio da calibração de 0,87, 0,108 
N.mm-1, 0,30%, respetivamente. Para os demais parâmetros da qualidade avaliados, a 
calibração do método NIR não foi satisfatória, apresentando correlações abaixo de 0.85 e um 
alto valor de erro médio de calibração associado. Desta forma será possível a avaliação da 
qualidade do fruto de forma rápida e não destrutiva. 
 
 
Palavras–chave: NIR; sólidos solúveis totais; cor dos frutos; textura dos frutos; Fragaria × 
ananassa 
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Atualmente é sobejamente 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 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 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. 
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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 refletem 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: Métodos instrumentais, avaliação sensorial, açúcares totais, antocianinas 
totais. 
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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, assim, 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 março 
(plantação) a 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 as cultivares Monterey e San 
Andreas apresentado os valores mais elevados, seguidas da ‘Albion’ e ‘Portolas’ 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). 
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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 cultivares 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 cultivares 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 (°Brix) e acidez titulável (% de ácido cítrico). Da análise dos resultados 
verificou-se que a cultivar Palmetto foi a mais produtiva com 3,1 kg/planta comparativamente 
com a ‘Camellia’ que registou 2,4 kg/planta. Na cultivar 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 °Brix respetivamente). Assim, a ‘Palmetto’ estará mais vocacionada 
para o mercado interno e a ‘Camellia’ para exportação. 
Ambas as cultivares 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. 
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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 e químicos, 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 endémicas 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, 
(Endémicas 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, 
com 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: Qualidade global, física, química, sensorial.  
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Os reguladores de crescimento têm vindo a ser utilizados por alguns produtores para 
aumentar a produtividade e qualidade de diversas espécies de frutos e hortícolas. Devido ao 
seu elevado custo é importante a realização de estudos que permitam validar os seus efeitos 
positivos e otimizar a sua aplicação. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da 
aplicação de um bio-estimulante comercial (à base de extratos de algas) e a aplicação de uma 
citocinina sintética (CPPU) na produtividade e qualidade do mirtilo, em condições de campo. 
Foram assim testados dois modos de aplicação (fertirrega e foliar) em conjunto com duas 
doses de aplicação (1,5 l/ha e 3,0 l/ha) e duas frequências de aplicação (a cada 7 ou 15 dias) 
para o bio-estimulante. Para a citocinina sintética (CPPU) foi utilizado um método de aplicação 
(foliar) e duas doses de aplicação (5ppm e 10ppm). 
De um modo geral houve um aumento da produção com a aplicação do bio-estimulante e da 
citocinina sintética. O maior acréscimo de produtividade foi observado aquando da aplicação 
foliar de 1,5 l/ha a cada 15 dias de bio-estimulante (15%), verificando-se um aumento do 
número total de frutos produzidos (7%). Em relação aos parâmetros físico-químicos podemos 
verificar que o ºBrix não apresentou grandes variações nos diferentes tratamentos e a firmeza 
manteve-se igual em quase todos os tratamentos menos nos tratamentos com citocinina 
sintética onde houve uma diminuição da mesma. É de realçar que todos os tratamentos 
levaram a um aumento da atividade antioxidante e do teor em fenólicos dos frutos, sendo de 
salientar o aumento de mais de 20% na atividade antioxidante nos tratamentos em que a dose 
de bio-estimulante foi de 3 l/ha. As aplicações foliares e no fruto promoveram ainda um 
aumento na ordem dos 20% do teor de clorofilas presentes nas folhas. Os resultados deste 
estudo evidenciam que a escolha da dose de aplicação e frequência do bio-estimulante e da 
citocinina sintética tem um impacto a nível produtivo e a nível físico-químico dos frutos.   
 
 
Palavras-chave: Ascophyllum nodosum, atividade antioxidante, firmeza, grau brix, 
produtividade, teor de clorofilas.  
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O morango motiva muitas reclamações por parte de consumidores e retalhistas e sofre 
elevadas perdas na cadeia de abastecimento. A temperatura ótima para a conservação do 
morango 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 (500 
g) em cuvetes de PET com tampa e colocados a 0, 5, 10, 15 e 20 °C. Os frutos foram 
classificados para os seguintes danos: (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 fez a classificação geral dos frutos. 
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 diminuiu ligeiramente após 5 dias, levando a uma redução na apreciação global 
dos frutos, em todas as temperaturas. A perceção sensorial da firmeza manteve-se constante. 
Na avaliação inicial não foram detetados danos. 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 bolor (1 em 145 frutos). As pisaduras 
tornaram-se evidentes no dia 3 a temperatura superior ou igual 5 °C e após 5 dias a 0 °C. Após 
7 dias as perdas devidas a podridões (Botrytis cinerea ou Rhizopus stolonifer), 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 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 análise 
das causas e evolução dos sintomas das perdas revela que as características iniciais, as 
infeções latentes, nível de inóculo e os danos mecânicos na colheita, acondicionamento e 
transporte são determinantes da satisfação de retalhistas e consumidores. 

 
 

Palavras-chave: Conservação, danos mecânicos, Fragaria×ananassa, patologia pós-colheita, 
retalho alimentar.   
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Nos últimos anos, o estudo de compostos naturais bioativos para a sua utilização na 
conservação pós-colheita de frutas tem despertado grande interesse na comunidade científica 
internacional. A crescente restrição ao uso de compostos de síntese, devido tanto ao risco que 
representam para a saúde quanto ao seu impacto ambiental, assim como a crescente 
preocupação por parte dos consumidores em relação à segurança dos alimentos que 
consomem, tem estimulado o estudo de métodos alternativos aos químicos para o controlo de 
doenças de pós-colheita e para a conservação da qualidade nutricional e organolética dos 
produtos hortofrutícolas. O morango é um fruto altamente perecível e apresenta um curto 
período de conservação pós-colheita. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar o 
efeito da aplicação de diversos extratos de própolis e de quitosano na conservação da 
qualidade pós-colheita do morango. O própolis é uma substância resinosa produzida pelas 
abelhas e que resulta da recolha e transformação de materiais ativos secretados pelas plantas 
tais como: resinas, pólen, gomas etc. Esta substância, utilizada pelas abelhas na construção e 
para proteção das colmeias, possui na sua composição compostos com elevada capacidade 
antioxidante, antibacteriana e antifúngica, que conferem ao própolis potencial para ser 
aplicado no tratamento pós-colheita de frutos. O quitosano é um polissacarídeo catiónico 
produzido por desacetilação da quitina presente no exosqueleto de crustáceos e insetos. Este 
composto apresenta propriedades de grande interesse tais como nula o baixa toxicidade, 
biocompatibilidade, bioatividade e caraterísticas antioxidantes, antibacterianas e antifúngicas. 
Foram preparados quatro diferentes extratos de própolis de origem portuguesa e soluções 
com diferentes concentrações de quitosano. Os tratamentos foram aplicados imediatamente 
após colheita mediante pulverização, tendo os frutos sido mantidos durante 12 dias em 
câmaras a 2 °C e 90%HR. Durante o período de conservação, realizaram-se as seguintes 
análises: humidade, cor, dureza, teor em sólidos solúveis totais, pH, acidez titulável. Os 
resultados preliminares indicam que os tratamentos com própolis foram mais eficazes que o 
quitosano na conservação da qualidade dos morangos. Os frutos tratados com os extratos de 
própolis mantiveram a sua qualidade físico-química durante um período de tempo mais 
prolongado que o controlo. 
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Os mirtilos são conhecidos como alimento funcional devido ao seu alto nível de polifenóis, 
antioxidantes, vitaminas e minerais que proporcionam benefícios significativos para a saúde 
humana. Os frutos são consumidos principalmente frescos e comercializados em pequenas 
porções embaladas em caixas ventiladas à base de politereftalato de etileno (PET) devido ao 
tamanho e fragilidade das bagas. O objetivo deste estudo foi comparar o tempo da vida de 
prateleira de mirtilos da cultivar Orzakblue armazenados em câmara frigorífica, utilizando dois 
tipos de embalagens: embalagem comercial do tipo PET (embalagem ventilada) e embalagem 
comercial do tipo PET revestida por película plástica de polipropileno (embalagem não 
ventilada). Os frutos foram divididos em porções de 75 bagas, sendo 6 porções armazenadas 
em embalagens ventiladas e outras 6 em embalagens não ventiladas. As condições de 
armazenamento em câmara frigorífica foram: 4 ± 2 °C e 85% RH e as análises foram realizadas 
aos 0; 4; 7; 14; 21 e 28 dias após o armazenamento. Os parâmetros avaliados foram: peso, 
firmeza, acidez titulável, conteúdo em compostos fenólicos totais e teor em antioxidantes, 
sendo retirada uma embalagem de cada tratamento por data. A perda de peso ao longo do 
tempo apresentou valores mais elevados para os frutos contidos na embalagem ventilada e 
consequentemente, os valores de SST foi maior nestes frutos devido a maior perda de água 
dos mesmos. A acidez titulável apresentou decréscimos ao longo do tempo para os frutos de 
ambas as embalagens. Não se verificou diferenças no conteúdo de compostos fenólicos totais 
e teor em antioxidante nos frutos nos dois tipos de embalagens. Desta forma conclui-se que a 
conservação dos mirtilos do ponto de vista nutricional não foi afetada pelo tempo, porém a 
utilização de embalagem não ventilada mostrou-se melhor para a conservação da longevidade 
dos frutos.  
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As terapêuticas atuais para o tratamento da diabetes Mellitus (DM) focam-se na manutenção 
da euglicémia, tendo sido feitos poucos esforços no sentido de desenvolver estratégias que 
previnam a morte de células β pancreáticas. A agregação do polipéptido amiloide dos ilhéus 
(IAPP) tem sido considerado, cada vez mais, como um processo patológico crítico associado à 
morte celular de células beta. Deste modo, a agregação do IAPP representa um evento 
molecular adequado e de elevado interesse para intervenção terapêutica em diabetes. Este 
trabalho foca-se na exploração de modelos de agregação de IAPP em levedura, de modo a 
expandir os conhecimentos dos mecanismos de desenvolvimento da diabetes associados ao 
IAPP e converte-los em novas estratégias terapêuticas. Foram testados vários modelos de 
expressão de IAPP e os seus respetivos níveis de expressão e agregação foram caracterizados 
por citometria de fluxo e microscopia de fluorescência. Foi avaliado também o seu efeito na 
viabilidade celular através de curvas de crescimento. Os resultados revelam uma associação 
entre níveis elevados de expressão de IAPP com a redução da viabilidade celular. Na perspetiva 
do desenvolvimento de novas terapêuticas para DM, estes modelos estão a ser utilizados para 
avaliar o efeito protetor de metabolitos fenólicos de pequenos frutos enquanto modificadores 
da toxicidade do IAPP e consequente melhoria da viabilidade celular. 
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Com o concomitante envelhecimento da população mundial, o surgimento de complicações de 
natureza física e mental aumenta proporcionalmente. A prevalência e incidência de doenças 
relacionadas com o envelhecimento, sem cura aparente, preocupa governos, médicos e 
investigadores do nosso século. 
Os pequenos frutos, devido ao seu elevado conteúdo em polifenóis, estão descritos como 
possuindo efeitos benéficos para a saúde, podendo mesmo proteger de doenças 
degenerativas como o Alzheimer ou o Parkinson. Apesar do seu baixo teor nutricional, os 
polifenóis possuem valor nutracêutico considerável e o seu estudo como agentes 
retardadores/preventivos de doenças associadas ao envelhecimento tem sido cada vez mais 
explorado. 
O objectivo do nosso trabalho consiste na avaliação do potencial nutracêutico ou 
farmacológico dos polifenóis de pequenos frutos na prevenção de doenças 
neurodegenerativas. 
Com este intuito, recorremos a diferentes modelos celulares que recapitulam os fenómenos 
moleculares que ocorrem em doenças neurodegenerativas e avaliámos os efeitos benéficos 
que polifenóis proveninetes dos pequenos frutos possam apresentar. Para tal, polifenóis e 
metabolitos biodisponiveis foram estudados em modelos celulares de neurodegeneração geral 
(induzida por um agente oxidante), excitotoxicidade (provocada por glutamato), lesão 
dopaminérgica (induzida por uma lesão mitocondrial especifica, semelhante a um fenótipo de 
Parkinson), e um insulto neuroinflamatório (induzido por lipopolissacáridos bacterianos). 
Os efeitos benéficos dos metabolitos biodisponiveis observados, comparativamente com os 
efeitos resultantes dos polifenóis isolados, permitem-nos especular acerca dos beneficios dos 
pequenos frutos: não é somente a sua composição química de base que nos dá pistas sobre os 
efeitos que podemos ter, mas sim o metabolismo que esses polifenóis sofrem no nosso 
organismo que irá potenciar os seus efeitos. 
O nosso trabalho reforça então que a prevenção de doenças neurodegenerativas poderá 
passar por uma alimentação mais rica em pequenos frutos. 
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A abundância de compostos antioxidantes naturais na framboesa constitui um argumento 
incentivador do consumo deste fruto. O presente estudo visa a determinação da capacidade 
antioxidante de extratos de metanol:água:ácido fórmico (79,9:20:0,1 v/v/v) de cultivares de 
framboesas (Himbo-top, Amira, Erika e Polka) ao longo de 3 anos e a avaliação do 
comportamento antioxidante desses extratos por voltametria de onda quadrada com um 
elétrodo de platina. Nos Outonos de 2011 a 2013, o teor médio em fenóis totais dos 4 
genótipos variou entre 235,2 ± 62,05 e 284,3 ± 58,79 mg EAG/100 g framboesa (Erika e Himbo-
top, respetivamente). Em 2013 as amostras apresentaram maior abundância em fenóis totais: 
316,4 ± 25,92 mg EAG/100 g framboesa. Os principais antioxidantes identificados nos extratos 
analisados por HPLC-DAD eram antocianinas e elagitaninos. Todas as variedades mostraram 
uma capacidade antioxidante elevada avaliada pelos métodos FRAP e de inibição do anião 
superóxido. A capacidade média dos extratos para reduzir o complexo Fe3+-TPTZ foi da ordem 
de Himbo-top> Amira> Erika ≈ Polka. O IC50 do teste do radical O2.- ocorreu para baixas 
concentrações de fenóis dos extratos (25 – 37,5 mg EAG/100g framboesa) e a ordem relativa 
de capacidade inibição do radical O2.- foi a seguinte: Erika ≈ Polka> Amira> Himbo-top. Os 
estudos voltamétricos de onda quadrada dos extratos de Rubus idaeus L. confirmaram a 
presença de compostos com potencial de redução baixo que conferem uma elevada atividade 
antioxidante aos genótipos. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos. 
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Os pequenos frutos constituem uma grande e diversificada fonte de (poli)fenóis 
potencialmente terapêuticos. Este estudo, inserido no âmbito do projeto BacHBerry 
(www.bachberry.eu) tem como principal objetivo a identificação de novos (poli)fenóis 
bioativos com aplicação para a saúde humana, em 112 cultivares/subespécies diferentes, 
incluindo 50 espécies de países como Chile, China, Portugal, Rússia e Reino Unido. O objetivo 
final do projeto é a síntese de (poli)fenóis bioativos em escala industrial para disponibilização 
para a sociedade. O perfil de (poli)fenóis dos extratos dos pequenos frutos foi primeiro 
caracterizado quimicamente através de análises de metabolómica. Esta abordagem permitiu 
selecionar os 26 candidatos com o perfil químico mais divergente, todos pertencentes aos 
géneros Rubus, Ribes, Vaccinium, Corema, Lycium, Berberis, Aristotella e Ugni. A 
bioprospecção das atividades protetoras dos extratos foi realizada através da utilização de 
modelos celulares de doenças neurodegenerativas (Esclerose Lateral Amiotrófica e Doenças de 
Parkinson, Alzheimer e Huntington), cancro e inflamação, recorrendo a um modelo muito 
simples, as leveduras. Rubus genevieri e Rubus idaeus var. Prestige destacaram-se como 
aqueles que conferiram maior proteção para a Esclerose Lateral Amiotrófica e Doença de 
Huntington, respetivamente. Por outro lado, Rubus occidentalis var. Huron demonstrou 
potencial bioatividade para o cancro e inflamação. 
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No âmbito do Protocolo entre o INIAV, I.P. e a Escola Profissional ValdoRio, foi desenvolvido, 
em 2015, um vídeo de curta duração, intitulado ‘Camarinha - Corema album (L.) D. Don - um 
pequeno fruto com grande potencial’. Será descrita a metodologia usada para a produção 
deste vídeo que divulga os estudos em curso no INIAV, sobre a biologia, o potencial 
agronómico e comercial desta espécie de arbustos verdes, com pequenos frutos brancos 
chamados ‘camarinhas’. Nele é referida a sua utilização na alimentação por populações da 
Península Ibérica, apesar de nunca se tornado uma cultura comercial.  
Para além da produção deste vídeo, que será visualizado, serão descritos aspetos 
metodológicos e analisados alguns resultados de um projeto de sensibilização ambiental, em 
curso durante 2016/17, que através de percursos interpretativos da flora dunar em zonas 
costeiras pretende realçar a riqueza das plantas nativas e a ameaça das plantas invasoras. 
Como casos de estudo deste projeto 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’ - Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br - que além das dunas e arribas tende a colonizar 
clareiras de matos, pinhais e bermas de caminhos. 
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