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Resumo 

Este estudo surge com a necessidade, por parte da empresa, de entender 
melhor os efeitos da poda de verão nas cultivares de mirtilo. O objetivo deste 

estudo é comparar os resultados de plantas submetidas apenas à poda de 
inverno com plantas submetidas à poda de inverno e verão. Além da comparação 

dos dois tipos de poda, o estudo também comparou os resultados entre as 

cultivares que estavam em campo - Camelia, Blue Ribbon, Top Shelf, Ventura. 

Este teste foi realizado em blocos casualizados, com três repetições e três 
plantas por repetição. 

Em relação aos resultados obtidos, verificou-se que houve diferenças 
estatisticamente significantes tanto no tipo de poda realizada quanto no tipo de 

cultivares. Observou-se que todas as intervenções realizadas na planta deram 
origem a um maior número de lançamentos, gomos florais e frutos vingados. Os 
resultados mostram que foi alcançado um aumento significativo em todos os 

parâmetros analisados. 

Os resultados não mostram predominância de uma única cultivar para todos os 

parâmetros. O que se pode observar é que, para cada parâmetro, as cultivares 
respondem de maneira diferente e isso pode estar interligado com a genética de 

cada cultivar. 

No entanto, e embora existam diferenças no potencial produtivo entre eles, é 

evidente que todos melhoram substancialmente os parâmetros analisados. 

Palavras-chave: mirtilo, poda em verde, desenvolvimento vegetativo, potencial 

produtivo. 
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Abstract 
This study appears with the need of the company to understand better the effects 
of the summer pruning on the blueberry crop. The goal of this study is to compare 

the results on plants that were submitted only to winter pruning with plants 

submitted to winter and summer pruning. Besides the comparison of the two 

types of pruning, the study also compared the results among the cultivars that 
were on the field – Camelia, Blue Ribbon, Top Shelf, Ventura. 

This test was carried out in randomized blocks with three replications and three 

plants per repetition. 

Regarding the results obtained, it was found that there were statistically 

significant differences both in the type of pruning carried out and in the type of 
cultivars. It was observed that all interventions made on the plant, gave rise to a 

greater number of releases, floral buds and avenged fruits. The results displayed 
that a significant increase in all compensation parameters has been achieved. 

The results do not show predominance of a single cultivar for all parameters. 

What can be seen is that, for each parameter, the cultivars respond differently 

and this is entirely interconnected with the genetics of each cultivar. 

However, and although there are differences in the productive potential between 
them, it is evident that all of them substantially improve the analyzed parameters. 

Key words: blueberry, green pruning, vegetative development, productive 
potential.  
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I. INTRODUÇÃO 
 

O mirtilo é um pequeno fruto conhecido pela sua riqueza em vitaminas, minerais 

e elevado teor em antioxidantes, ou seja, é um fruto extremamente benéfico para 

a saúde e bem estar do Homem, o que faz com que tenha uma procura 

crescente.  

Pelas características fortemente sazonais da produção de mirtilo na Europa, em 

Portugal, em particular na região sudoeste do país, surge a oportunidade de 

reduzir o período não-produtivo produzindo-se mirtilo durante a primavera, e 
também em setembro, aproveitando os preços elevados praticados na Europa 

durante esse período. 

Nos últimos anos assistiu-se a um aumento da área de produção, que passou 

dos 1481 hectares em 2016, para 1933 hectares em 2018 (INE, 2018), 
representando um aumento aproximado de 500 hectares. Estima-se que a área 
cultivada continue a aumentar. Segundo as mesmas estatísticas agrícolas de 

2018, a produção de mirtilos tem vindo a aumentar significativamente, sendo 
que, em 2016 produziu-se cerca de 6572 toneladas, e em 2018 de 11061 

toneladas (INE, 2018). 

A produção em modo biológico é reconhecida pelo consumidor como um 

processo que melhora a qualidade do produto.  

A planta que produz o mirtilo é um arbusto, que necessita de quebrar a 
dormência adquirida no inverno, para se desenvolver e produzir corretamente. 

Dependendo do tipo, “northern highbush” blueberry (NHB) ou “southern 

highbush” blueberry (SHB), necessitará de mais ou menos horas de frio para 
quebrar a dormência.  

As culturas perenes estão a mudar de paradigma na agricultura portuguesa. 
Atualmente, e com as tecnologias existentes, as fruteiras entram em produção 

muito mais cedo, ao fim do 2º ou 3º ano após a instalação.  

De forma a potenciar a rentabilidade rápida dos pomares, hoje podemos contar 

com formas de condução diferentes, densidades maiores, fertirrega constante 
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ao longo da campanha, práticas culturais que aumentam produção, cultivares 
específicas para diferentes características de fruta, etc.  

A poda é uma técnica que pode aumentar a rentabilidade das plantações de 

mirtilos muito rapidamente. 

Neste trabalho é testado o efeito da poda de verão nas cultivares ‘Ventura’, 

‘Camélia’, ‘Top Shelf’ e ‘Blue Ribbon’.   
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II. OBJETIVOS 
Os objetivos deste estudo consistiram em avaliar o comportamento de quatro 

cultivares de mirtilo (‘Camélia’, ‘Blue Ribbon’, ‘Top Shelf’ e ‘Ventura’), no que diz 

respeito ao desenvolvimento vegetativo e potencial produtivo, relativamente à 
poda em verde.  

Foi também objetivo deste trabalho acompanhar as datas de ocorrência dos 
estados fenológicos das quatro cultivares em estudo. 
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III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. Cultura do Mirtilo 
1.1. Taxonomia e origem 

As plantas de mirtilo são angiospérmicas, dicotiledóneas e pertencem à família 
botânica das Ericaceae, género Vaccinium. Este género é constituído por 450 

espécies que apresentam portes arbustivos distintos e possuem uma 

característica comum, que é a de se poderem desenvolver em condições 

ambientais adversas. O género Vaccinium pode ser dividido nos subgéneros 
Oxyccocus e Vaccinium, onde se pode encontrar um número elevado de 

secções, cada uma constituída por várias espécies (Fonseca & Oliveira, 2007). 

As cultivares de mirtilo comercializáveis são provenientes principalmente de três 
espécies Vaccinium virgatum sin. Ashei, tipo “Rabbiteye”, Vaccinium 

angustifolium., tipo “Lowbush”, e também da espécie Vaccinium corymbosum, 

tipo “Highbush”, sendo estes últimos os mais cultivados na Europa e no mundo 
(Rubio & Lena, 2011). 

Tradicionalmente, as cultivares de mirtilo são categorizados pela forma, tamanho 

dos arbustos e características dos frutos. As cultivares de mirtilo comercialmente 

interessantes para as nossas condições edafo-climáticas, são separadas em três 
grupos principais: “Northern highbush”,”Southern highbush” e “Rabbiteye”. 

O grupo “Northern highbush” (Vaccinium corymbosum) é um conjunto de 
cultivares que se desenvolveu principalmente a partir de Vaccinium australe 

Small. e Vaccinium corymbosum L.. São arbustos com dois ou mais metros de 

altura com necessidades entre 650 e 1000 horas de frio, são caraterizados por 
serem de folha caduca e forçados a um verdadeiro período de dormência no 

inverno. Têm o período de floração na primavera e um período de colheita mais 
curto. Produzem frutos grandes, de ótima qualidade (Trehane, 2004). 

O grupo “Southern highbush” (Vaccinium sp.) é um grupo formado por híbridos 

de espécies com origem no Sul dos Estados Unidos da América, com a espécie 

V. corymbosum L.. Possuem baixas exigências em frio, entre 200 a 600 horas 

de frio e os períodos de maturação e colheita são curtos. As principais cultivares 
deste grupo foram desenvolvidas através de hibridações entre V. corymbosum, 



5 
 

Vaccinium darrowi e V. ashei. Apresentam uma produção de frutos mais temporã 
em relação aos outros grupos (Trehane, 2004).  

Por último, o grupo “Rabbiteye” (Vaccinium ashei) é um grupo constituído por 

híbridos da espécie Vaccinium ashei Reade. São plantas muito vigorosas 

podendo alcançar até quatro metros de altura. Apresentam elevada 

produtividade, longevidade e são tolerantes ao calor e à seca. As cultivares do 
grupo “Rabbiteye” adaptam-se bem a regiões de pouco frio (+ 300 horas de frio). 

Produzem frutos pequenos a médios, ácidos, firmes e de menor conservação 

(Trehane, 2004). 

As cultivares precisam ser submetidas a baixas temperaturas durante um 

período variável de tempo para romper a dormência, ou seja, a época do repouso 

das plantas. Estas necessidades de horas (abaixo de 7,2°C) são reguladas 
geneticamente (Fonseca & Oliveira, 2007).  

Em Portugal, até aos anos 90, não existia a tradição da cultura destes pequenos 
frutos. Podemos encontrar cultivares autóctones na Serra do Gerês Vaccinium 

myrtillus e Vitis-idae. Na ilha da Madeira é endémico o Vaccinium padifolium, 
cujos frutos com cerca de 1 cm de diâmetro são comestíveis e já foram, em 

tempos exportados (Fonseca & Oliveira, 2007). 

O cultivo deste fruto tem aumentado em Portugal nos últimos anos. Segundo 

dados do INE, em 2016 existiam 1481 ha plantados, passando este valor para 

1703 ha em 2017, sendo que em 2018 voltaram a aumentar para 1933 ha. Na 

tabela 1 é possível verificar esse aumento de área e por consequência o 

aumento do número de toneladas produzidas deste pequeno fruto. 

Tabela 1 Estatísticas de produção de pequenos frutos em Portugal  

Produção de pequenos frutos  

Fruto Hectares Toneladas  
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Amora 120 126 126 752 1 040 1 323 

Framboesa  911 1 108 1 396 16 972 17 880 26 926 

Groselha  107 117 116 293 388 258 

Mirtilo 1 481 1 703 1 933 6 572 9 840 11 061 

Fonte: INE I.P., Estatísticas da Produção de Pequenos Frutos 
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1.2. Caracterização botânica 

O género Vaccinium pode ser dividido nos subgéneros Oxyccocus e Vaccinium 

onde se pode encontrar um número elevado de secções, cada uma constituída 

por várias espécies (Fonseca & Oliveira, 2007).   

1.2.1. Raiz 

O mirtilo é uma planta que se encontra em regiões florestais de solos delgados, 
húmidos e quase sempre muito ricos em matéria orgânica. Nestas condições, o 

mirtilo evoluiu no sentido de desenvolver um denso sistema radicular pouco 
profundo, de modo que as suas raízes se encontram, nas camadas superiores 

(Madeira, 2016). 

O sistema radicular dos mirtilos é bastante superficial e compacto, sendo 

constituído por dois tipos distintos de raízes (Fonseca & Oliveira, 2007), raízes 

finas, com menos de 1 mm de diâmetro, a que geralmente se dá o nome de 
“cabelame” e que tem como principal função a absorção de água e nutrientes; 

raízes mais grossas, superiores a 1 mm e podendo chegar até a 1 cm de 
diâmetro e que têm a função de suporte, fixação ao solo e até mesmo de reserva 
de hidratos de carbono, para uma posterior utilização por parte da planta 

(Madeira, 2016). 
Uma característica do mirtilo é a ausência de pelos radiculares, o que significa 
que a sua capacidade de absorção de nutrientes é muito reduzida, o que tem 

importância do ponto de vista cultural fora do seu ecossistema, pelo que tem de 
ser dada atenção, especialmente, à fertilidade das camadas superiores do solo, 

considerando que todos os fertilizantes que são arrastados em profundidade, 
são rapidamente perdidos. De igual modo rapidamente a planta pode entrar em 

“stress” hídrico (Madeira, 2016). 

O sistema radicular dos mirtilos cresce sempre que as condições ambientais no 

solo sejam favoráveis. O crescimento inicia-se quando o solo atinge 

temperaturas superiores a 6 °C e aumenta até estas atingirem os 16 °C. Dos 16 
°C até aos 22 °C, o crescimento abranda e cessa. Com condições de 

temperatura, humidade e arejamento do solo adequadas, uma raiz de mirtilo 

pode desenvolver-se ate 1 mm por dia (Fonseca & Oliveira, 2007). 
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As raízes do mirtilo têm dois períodos de crescimento, um na primavera, 
relativamente curto, durante a floração e até ao vingamento do fruto, e outro, 

mais vigoroso, após a colheita e que se prolonga ate ao final do verão (Madeira, 

2016). 

1.2.2. Folhas 

As folhas das plantas de mirtilo surgem alternadamente nos ramos, coincidindo 
a sua inserção com um gomo ou gema. São simples, mais ou menos serrilhadas, 

em alguns casos glabras e brilhantes. As folhas variam muito em termos de 

forma, havendo cultivares em que estas são elípticas, ovais e até espatuladas 
(Rubio & Lena, 2011). 

Os mirtilos são muito tolerantes ao frio invernal, contudo também muito exigentes 

em frio, o que significa que, quando as temperaturas não são suficientemente 

baixas, não se desencadeia as reações químicas necessárias para que as folhas 
caiam (Madeira, 2016). Os mirtilos do tipo “Highbush” e “Rabbiteye” na sua 
região de origem são considerados plantas caducifólias, porém se as plantas 

forem colocadas em regiões, como por exemplo, no centro e sul de Portugal não 
perdem as folhas, ou a totalidade delas (Madeira, 2016). 

Na maior parte das cultivares de mirtilo, as folhas ficam avermelhadas quando 
expostas a situações de stress e no outono, antecedendo a queda da folha 

(Madeira, 2016). 

1.2.3. Flores 

Os mirtilos têm flores de pétalas soldadas entre si, formando uma pequena taça, 

mais precisamente uma urna, jarro ou gomil, e por isso chamada de corola 
gomilosa, de modo que a corola na maioria das cultivares alarga muito 

rapidamente desde a base, voltando a estreitar junto à boca, como se pode 
verificar na figura 1.  
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Figura 1 Floração em plantas de mirtilo 

As flores são de cor creme, branca, eventualmente rosadas ou violáceas, sendo 

hermafroditas, ou seja, contêm ambos os órgãos reprodutores, com pistilo (parte 

que recebe o pólen) no centro.  

A floração dá-se no início da primavera, dependendo das cultivares e locais, 

prolongando-se por cerca de 3 semanas, sendo normal, esta iniciar-se antes do 

abrolhamento dos gomos vegetativos. As pétalas das flores vão caindo, quatro 

a cinco dias depois da polinização (Rubio & Lena, 2011). 

Cada gomo floral pode conter potencialmente 10 flores, característica que 

depende da cultivar, exposição solar, idade e ângulo do ramo (Madeira, 2016). 

1.2.4. Fruto  

O mirtilo é um fruto baciforme e globoso, sumarento e com um sabor agridoce, que 

o caracteriza, estando o seu tamanho muito associado à cultivar que lhe deu origem. 

Trata-se de uma baga normalmente de cor azul, contudo, a tonalidade pode variar 

de mais claro a mais escuro. É influenciada pela presença de pruína, que produz o 

efeito glauco responsável pela cor azul típica do mirtilo. A pruína é uma importante 

barreira à perda de água do fruto, impedindo que este desidrate (Madeira, 2016).  

O fruto é inicialmente azedo (extremamente ácido), mas com o amadurecimento, a 

acidez vai diminuindo e aumenta o teor de açúcar. Para uma melhor qualidade dos 

frutos, as bagas devem permanecer nas plantas até ao seu amadurecimento. No 

final, o fruto contém cerca de 85 % de água e por conseguinte, o stress hídrico reduz 

o tamanho do fruto e o teor de amido, o que implicará um menor teor de açúcar. O 

fruto demasiado maduro, vai ter um período de conservação mais curto na pós-

colheita, mas o armazenamento a 0 ºC e 90 % de humidade relativa pode prolongar 

o tempo de armazenagem (Gauthier & Kaiser, 2013). 
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1.3. Exigências edafo-climáticas 

1.3.1. Solo 

O arbusto de mirtilo, como a maioria das plantas, necessita de solo para a fixação 

das raízes e para um abastecimento de água e dos minerais necessários ao 
crescimento e formação do fruto. As características físicas e químicas do solo 

são importantes (Trehane, 2004). 

As cultivares (plantas) de mirtilo do grupo “Northern Highbush” requerem um pH 

entre 4,0 e 5,2, sendo o ótimo pH entre 4,3 e 4,8. É dentro deste intervalo que é 
encontrado o equilíbrio de minerais que as plantas necessitam (Trehane, 2004).  

Quando é necessário baixar o pH do solo rapidamente, pode recorrer-se ao 
enxofre elementar. Este pó deve ser incorporado no solo pelo menos seis 

semanas antes da plantação com bastante precaução, pois em quantidades 

excessivas pode baixar o pH para níveis perigosos. Por exemplo, solos com pH 
igual ou inferior a 3,5 libertam minerais tóxicos e solos alcalinos com pH 7,0 ou 

superior, não contribuem para uma produção de mirtilos de sucesso (Trehane, 
2004).  

O solo com uma larga percentagem de partículas de areia é bom, desde que a 

mistura proporcione uma base com bom arejamento e drenagem, garantindo que 

as raízes finas e fibrosas se possam espalhar. Será ainda melhor se existir 20 a 

30 % de partículas argilosas no solo, pois favorece a retenção de água no verão, 
bem como uma melhor fixação das raízes (Trehane, 2004).  

O mirtilo tem preferência por solos arenosos, franco-arenosos ou medianamente 

argilosos, não muito profundos. Mirtilos plantados em solos que tenham sido 
recentemente usados para floresta beneficiam dos resíduos das muitas 

gerações de folhas e outros detritos. Esta matéria orgânica, não só incrementa 

a acidez, como produz um ambiente adequado para os microrganismos do solo 
(principalmente bactérias) degradarem lentamente a matéria e libertarem 

gradualmente os minerais para as raízes da planta (Trehane, 2004). 

No entanto, os solos onde tenham sido queimadas grandes quantidades de 

madeira, não são muito adequados, porque os níveis elevados de potássio nas 



10 
 

cinzas são prejudiciais. Os mirtilos como a maioria das Ericáceas, beneficiam da 
associação de micorrizas (Trehane, 2004). 

1.3.2. Clima 

Os elementos climáticos atuam de maneira diferente, mediante a fase de 
desenvolvimento em que se encontra a planta, determinando o potencial 

produtivo. Durante a fase de repouso vegetativo, a temperatura é o elemento 
mais importante e na fase de atividade vegetativa, os elementos que assumem 

maior importância são a temperatura, a precipitação e a radiação solar. No 

repouso vegetativo, para a planta ter um período suficiente de dormência, tem 
que passar, no mínimo, por 700 horas, inferior a 7,2 ºC. A maioria das cultivares 

não é afetada por temperaturas de inverno de -18 ºC, desde que não passem 

por grandes variações (Trehane, 2004).  

Na fase de desenvolvimento vegetativo, as plantas são vulneráveis aos ventos 
frios tardios da primavera, que possam ocorrer após a abertura das flores. 
Temperaturas acima dos 30 ºC no verão podem levar à morte das folhas, 

principalmente em cultivares de rápido crescimento vegetativo que estejam 
completamente expostas ao sol. A estas temperaturas, as raízes não 

conseguem absorver água suficiente para compensar as perdas por transpiração 
efetuada pelas folhas (Trehane, 2004). 

1.4. Desenvolvimento vegetativo  

Uma vez que o mirtilo é uma planta que se adaptou a regiões florestais de solos 

pouco profundos, húmidos e normalmente ricos em matéria orgânica, evoluiu no 

sentido de desenvolver um sistema radicular pouco profundo e compacto.  

Como já foi referido, trata-se de uma espécie cujo sistema radicular está 

desprovido de pelos radiculares, sendo este um fator limitante para esta cultura, 

uma vez que esta estrutura é responsável por mais de 90 % da absorção de 
água e nutrientes. (Fonseca & Oliveira, 2007). Para colmatar a ausência desta 

estrutura, o mirtilo, normalmente, desenvolve simbioses com micorrizas que 

auxiliam na absorção de nutrientes (Rubio & Lena, 2011).  

Apesar de existirem pequenas variações consoante a espécie ou a cultivar, o 
mirtilo, em termos anatómicos, caracteriza-se por não ter um verdadeiro tronco, 
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tem vários caules mas sim vários troncos também apelidados de varas ou 
ramos, que emergem de gomos da coroa, pelo que se trata de um tronco de 

tamanho muito reduzido, que se encontra junto ao solo (Madeira, 2016).  

À semelhança da raiz, também os ramos têm momentos com fluxos de 

crescimento rápido. No caso dos ramos do mirtilo, o gomo apical ou aborta e cai 

no final do período de crescimento, ou dá origem a um gomo floral, que irá induzir 
uma flor (Fonseca & Oliveira, 2007) . 

Segundo Fonseca (2007), o crescimento dos ramos termina normalmente, entre 

meados de agosto, início de setembro, quando os dias se tornam mais curtos e 
as temperaturas mais baixas, condições que promovem a diferenciação floral de 

alguns dos gomos. A diferenciação floral ocorre de forma distinta nos vários 

ramos, diferenciando-se mais gomos nos ramos do último fluxo de crescimento. 
Posto isto, alguns gomos, que normalmente ficariam dormentes, podem abrolhar 

no fim do verão, princípio do outono, originando novos rebentos, que muitas 

vezes não atempam o suficiente para aguentar o inverno o que faz com que 

fiquem sujeitos a ser queimados pelo frio. Este fenómeno está geralmente 

associado a fertilizações tardias ou podas demasiado temporãs.  

Em relação aos gomos, estes formam-se nas axilas das folhas, pelo que o seu 
número é influenciado pelo número de folhas. Os gomos podem ser florais ou 
foliares, dando origem a flores e folhas, respetivamente (Fonseca & Oliveira, 

2007).  

As folhas surgem nos ramos, com inserção alternada, tendo uma forma elíptico-

lanceolada com cerca de 5 cm de comprimento, de cor verde pálido a verde 
escuro, conforme a cultivar.  

1.5. Desenvolvimento reprodutivo  

No mirtilo, dependendo das cultivares, a diferenciação floral começa em agosto, 
quando as temperaturas noturnas começam a descer e os dias a ficar mais 

curtos, podendo continuar pelos meses de setembro e outubro. Nos ramos desta 

cultura, a diferenciação floral inicia-se nos gomos da extremidade distal e 

prossegue de forma basípeta ao longo do ramo. O número de gomos florais varia 

consoante a cultivar, já a razão entre os gomos florais e foliares é influenciada 



12 
 

pelo vigor do ramo. O número de flores por gomo floral depende da localização 
deste no ramo, uma vez que os gomos que se encontram mais perto do ápice 

do ramo têm maior número de flores, sendo que o seu número vai diminuindo 

até à base do ramo (Fonseca & Oliveira, 2007).  

O mirtilo, apesar de ser uma planta monoica, beneficia com a polinização 

cruzada, conseguindo-se um aumento de frutos vingados e um aumento no 
número de sementes, que depois se reflete num aumento de calibre e, 

consequentemente, do peso do fruto. Apesar desta enorme vantagem, o 

momento de floração não coincide entre as diferentes cultivares pelo que é de 

extrema importância escolher cultivares com momentos de floração 

sincronizados, por forma a assegurar uma eficiente polinização (Madeira, 2016) 

Como é possível verificar na figura 2, o mirtilo 
é um arbusto de fruto que requer polinização 

entomófila, uso de abelhas (Apis melífera), 

que estão presentes na maior parte do 

mundo, e melhora consideravelmente o 

tamanho dos frutos. Estima-se que esta 
atividade seja responsável por 85 % da 

polinização de culturas de polinização 

entomófila (Morales, 2017). 

A principal limitação da polinização por abelhas é a temperatura, principalmente 
naquelas cultivares de maior precocidade, já que requerem mais de 12 ° C para 
realizar um trabalho efetivo. Em segundo lugar, a sanidade, já que há uma alta 

probabilidade de infestação cruzada devido à disseminação de doenças de 

outras colmeias (Morales, 2017).  

O número de colmeias será determinado pela época de floração, a precocidade 
da cultivar, presença de flores alternativas no ambiente, deve ser de 4 colmeias 

por hectare (Morales, 2017). 

O momento para colocar as colmeias é o período de floração. É conveniente 
colocá-las quando começa a floração para evitar que as abelhas procurem outras 

fontes de alimentos atraentes. Aos 10 % de floração, deve-se colocar uma parte 

das colmeias, e em plena floração deve-se colocar as restantes (Morales, 2017) 

Figura 2 Abelha (Apis melifera), a alimentar-
se de uma flor de mirtilo 
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Após o vingamento surgem os frutos de cor verde, passando a rosa no início da 
maturação, ficando azulados, quando maduros. Estes medem entre 0,5 e 3 

centímetros de diâmetro, e podendo o peso alcançar aos 4 gramas (Madeira, 

2016). 

O desenvolvimento do fruto passa por três fases, a primeira (multiplicação 

celular) caracterizada por um grande crescimento, consequência de uma rápida 
divisão celular e de um aumento do tamanho das células e dura cerca de 30 dias 

(Fonseca & Oliveira, 2007). 

A segunda fase que se caracteriza por um crescimento mais lento em que o 
tamanho da baga pouco aumenta, mas os embriões, no interior das sementes, 

desenvolvem-se e amadurecem, tendo esta fase uma duração que pode variar 

entre os 10 a 50 dias consoante a cultivar (Fonseca & Oliveira, 2007).  

A terceira fase, que dura entre 16 e 26 dias, em que se dá o rápido aumento de 
calibre devido ao aumento do volume das células, sendo este aumento 
influenciado pela maturação. O período total de desenvolvimento do fruto, como 

já foi referido, é variável conforme a cultivar, mas também é altamente 
influenciado pela acumulação de graus de temperatura de crescimento, variando 

entre 40 a 90 dias nos mirtilos tipo Norte, menos nos de tipo Sul, e 60 a 135 dias 
nas “Rabbiteye” (Fonseca & Oliveira, 2007). 
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1.6. Técnicas culturais  

1.6.1. Propagação  

A maioria das plantações de mirtilo é estabelecida com propagação realizada em 

viveiros. Os arbustos de mirtilo são normalmente propagados assexuadamente, 
geralmente por estacas de madeira vigorosa. Também podem ser 

assexuadamente propagados por estacas de madeira macia, mas as estacas de 

madeira mais vigorosa são menos perecíveis e mais fáceis de manusear 

(Gauthier & Kaiser, 2013). 

Contudo, algumas cultivares são difíceis de enraizar por estacas de madeira 

mais vigorosa e podem enraizar mais facilmente por estacas de madeira macia 

(Gauthier & Kaiser, 2013). 

O primeiro passo para a propagação de mirtilos por estacas de madeira, consiste 

em adquirir uma coleção de ramos de 12 a 30 centímetros saudáveis e sem 
doenças. Os ramos devem ser do crescimento da época anterior e retirados 

enquanto as plantas estão em dormência, no final do inverno ou início da 
primavera. Deve-se evitar os ramos altamente ramificados, ramos com botões 
florais e ramos que se desenvolveram tardiamente durante o crescimento da 

época anterior (Gauthier & Kaiser, 2013). 

1.6.2. Plantação 

A época do ano para a plantação depende das condições do local onde a parcela 
está localizada. Nas regiões de clima temperado, o inverno é o período ideal 

para a plantação, logo após a queda das folhas e enquanto as raízes ainda estão 

ativas. As chuvas invernais, que eventualmente poderão cair neste período, 
ajudarão a uma melhor adaptação do sistema radicular ao novo meio e 

estabelecimento das plantas (Trehane, 2004). 

Nas regiões onde os invernos são severos, com temperaturas esperadas abaixo 

dos -8 ºC, e com probabilidades de congelamento do solo, deve esperar-se pela 
primavera para efetuar a plantação. Nessa altura, deve regar-se bem o solo e 
retirar as infestantes que vão competir com as plantas de mirtilo (Trehane, 2004). 
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A fertilização de fundo, a aplicação de matéria orgânica, a drenagem 
subterrânea, a escolha das cultivares e do compasso são opções, que não 

podem ser modificadas, e devem ser ponderadas no início (Madeira, 2016).  

As plantas devem ser colocadas em camalhões com uma cobertura orgânica de 

casca de pinheiro. Esta prática fornece um excelente substrato para as raízes 

superiores, além de regularizar a temperatura do solo, controlar as infestantes, 
proteger contra danos mecânicos e adicionar matéria orgânica ao solo (Martínez, 

2010). 

Hoje em dia é cada vez mais comum instalar plantações de mirtilo com maiores 
densidades, podendo atingir 6000 plantas por ha, a fim de se obter uma alta 

produção nos primeiros anos e recuperar rapidamente o investimento (Rubio & 

Lena, 2011). 

É conveniente realizar-se a plantação com plantas com uma raiz de 1 ano, 
comercializada em vasos de 1 a 2 litros. As plantas mais velhas devem estar em 
vasos de maior capacidade para evitar que as raízes se enrolem entre si dentro 

do vaso. Se isso acontecer, é muito importante desfazer essas voltas, cortando 
raízes enroladas, pouco antes da plantação (Rubio & Lena, 2011). 

As plantas não devem ser muito enterradas, mantendo um espaço entre o 
sistema radicular e o caule. Quando tapada a cova, deve aconchegar-se a terra 

em redor, pressionando um pouco, e regar bem de modo a que a água atinja 

todo o sistema radicular (Trehane, 2004). 

No primeiro ano, aconselha-se a remoção dos gomos florais para que a planta 

apenas gaste a sua energia no crescimento das raízes. As plantas podem 

necessitar de uma poda mais intensa para equilibrar a proporção entre o sistema 
radicular e a parte aérea (Trehane, 2004). 

1.6.3. Controlo de infestantes  

As infestantes são as espécies que crescem em torno de uma cultura e não são 
desejadas, uma vez que em determinados momentos elas competem por água, 

luz, nutrientes e espaço físico com as plantas cultivadas, dificultam a colheita, e 

afetam o rendimento e a qualidade. Além disso, elas podem atuar como 
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hospedeiros de organismos patogénicos que promovem pragas e doenças 
(Morales, 2017). 

Em Portugal, o que é mais habitual é a cobertura do solo, sobretudo na linha de 

plantação. Também é comum colocar tela impedido o nascimento de infestantes 

em todo o terreno (Madeira, 2016). 

O mulching, consiste em cobrir o camalhão com materiais orgânicos (casca de 
pinheiro, palha, serradura, etc.) ou materiais sintéticos (plástico, tela anti-ervas, 

etc.), principalmente para evitar o crescimento de infestantes e manter a 

humidade na área do sistema radical. A colocação de uma cobertura, por 
exemplo tela, ajuda a reduzir a frequência das regas, além de proteger as raízes 

jovens da evaporação excessiva de água durante dias quentes. Esta técnica 

favorece o desenvolvimento de planta nos primeiros anos, resultando em plantas 
saudáveis e vigorosas com melhores produções (Rubio & Lena, 2011). 

Não se deve utilizar herbicidas muito próximo da planta de mirtilo, sobretudo em 
solos arenosos ou com raízes à superfície, pois existe a possibilidade da chuva 

ou a água da rega, arrastar rapidamente o herbicida e queimar as raízes das 
plantas (Madeira, 2016). 

1.6.4. Fertilização 

Os macronutrientes principais, azoto (N), fósforo (P) e potássio (K) são 

necessários regularmente na fertilização do mirtilo (Trehane, 2004). 

O azoto é o nutriente mais importante e, em solos orgânicos onde exista boa 

reserva dos restantes nutrientes, pode ser a única fertilização necessária. 

Durante a fase de crescimento das plantas, recomenda-se a aplicação somente 
de azoto, uma vez que o fósforo e potássio aplicados na adubação de fundo 

ainda devem estar disponíveis para absorção (Trehane, 2004). 

A aplicação de azoto deve ser dividida, pois o mirtilo apresenta suscetibilidade à 

toxicidade. A primeira aplicação de azoto deve coincidir com a abertura dos 
gomos florais e a segunda com a época de floração. Os macronutrientes 

secundários, cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) são necessários em 

menores quantidades e não com tanta regularidade. Os micronutrientes boro (B), 
cobre (Cu), ferro (Fe) e molibdénio (Mo) são usados em quantidades mínimas e 
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normalmente só são incorporados quando aparece algum sintoma de 
deficiência. 

As análises foliares permitem saber quais as quantidades de nutrientes que são 

necessárias para o bom desenvolvimento da cultura (Trehane, 2004).  

A dose a ser aplicada de cada nutriente deve estar relacionada com o estado 

das plantas e com as propriedades químicas do solo, razão pela qual o programa 
de fertilização deve ser específico para cada pomar. A falta ou excesso de algum 

nutriente afetará diretamente a produtividade e a qualidade da fruta. É 

necessário fazer análises de terra, que permitirão uma primeira avaliação da 
fertilidade do solo e posteriormente análise foliares. Os resultados das análises 

de terra  e foliares, irão indicar o diagnóstico nutricional e a consequente 

recomendação de adubação específica para cada pomar (Morales, 2017). 

Geralmente, estes arbustos têm baixos requisitos em fertilizantes, sendo 
também bastante sensíveis ao alto teor de salinidade. Devido a essas 
necessidades nutricionais incomuns, muitas práticas comuns de fertilização em 

árvores frutíferas não são apropriadas para mirtilos (Rubio & Lena, 2011). 

Numerosos estudos têm mostrado que, para alcançar um rápido crescimento em 

plantas jovens, bem como altas produções em plantas envelhecidas, é muito 
importante ter um bom plano de fertilização (Rubio & Lena, 2011). 

Na Tabela 2, podemos verificar as quantidades ótimas de macro e 

micronutrientes em folhas de mirtilo, assim como as quantidades em excesso ou 
em falta. 

Tabela 2 Níveis de macro e micronutrientes em mirtilos 

Nutriente Deficiência Ótimo Excesso 
Azoto (N) % < 1,70 1,70 – 2,10 > 2,30 

Fósforo (P) % < 0,08 0,08 – 0,40 > 0,60 
Potássio (K) % < 0,35 0,40 – 0,65 >0,90 
Cálcio (Ca) % <0,13 0,30 – 0,80 >1 

Magnésio(Mg)% <0,10 0,15 – 0,30 nd 
Enxofre (S) % nd 0,12 – 0,20 nd 
Boro (B) ppm <18 0,30 – 0,70 >200 

Cobre (Cu) ppm <5 5 - 20 nd 
Ferro (Fe) ppm <60 60 - 200 >400 

Manganês (Mn) ppm <25 50 - 350 >450 
Zinco (Zn) ppm <8 8 - 30 >80 

Fonte: Rubio & Lena, 2011 
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1.6.5. Poda 

O objetivo da poda de plantas adultas é o equilíbrio entre o crescimento vegetativo 

e o reprodutivo, além de limitar o tamanho do arbusto. Se as plantas não forem 

podadas, tornam-se muito densas, ramificadas e não produzem. A eliminação de 

ramos velhos estimula os gomos dormentes a abrolhar, e resultará na renovação 

contínua de ramos, evitando assim ter ramos de 3 ou 4 anos. Esta poda geralmente 

é feita no verão. No final do inverno, se necessário são removidos alguns ramos, 

para ajustar a carga de produção (Martínez, 2010).  

A importância da poda não deve ser subestimada se se pretender manter 
rendimentos estáveis e um bom calibre dos mirtilos, ano após ano, durante os 

25 ou 30 anos de exploração destes arbustos. Pode ser necessária uma poda 

leve quando as plantas são jovens, mas a intensidade da poda aumenta com a 
idade da planta (Trehane, 2004). 

A época da poda pode afetar a altura da floração na primavera seguinte. Nas 
áreas que estão sujeitas a ventos frios tardios de primavera, é por vezes 

necessário, induzir uma floração mais tardia. Nas regiões do Hemisfério Norte é 
tradicional fazer-se a poda após o Natal, quando as plantas estão no seu estado 
de dormência. A poda pode continuar até março, antes de o crescimento 

começar de novo (Trehane, 2004). 

Tendo em conta que o mirtilo produz na madeira do ano anterior, e que os ramos 

velhos com 4-5 anos não são mais ideais para produzir frutos de qualidade, 
pode-se deduzir que a poda é um fator fundamental para facilitar a renovação 

anual dos ramos e obter colheitas de qualidade. 

Os objetivos da poda de mirtilo podem ser resumidos, basicamente, em: 

• formar um arbusto com 8-10 ramos principais, que vêm diretamente do 

solo ou do caule da planta; 

• promover o crescimento de novos ramos; 

• controlar o tamanho da planta; 

• ter uma produção regular. 
Se a poda não for realizada com regularidade, ao 5º ou 6º ano os ramos 

começam a envelhecer e a planta atinge uma densidade excessiva, com 

crescimentos cada vez mais fracos e a consequente falta de renovação. Isto leva 
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a um envelhecimento prematuro da planta, a uma diminuição da produção, e a 
uma maior suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças. 

Por outro lado, se a poda for excessiva, as plantas ficam com ramos muito 

vigorosos e produzem poucos frutos, mas de maior calibre. Portanto, a poda 

deve ser equilibrada, baseada no comportamento varietal e adaptada ao sistema 

de cultivo. A melhor época para a poda de inverno é o período em que a planta 
está em dormência (Rubio & Lena, 2011). 

Na cultura de mirtilos, existem dois tipos de poda: de formação e de produção, 

incluindo a eliminação de madeira velha, improdutiva ou doente. Nos primeiros 
2 anos da cultura, deve-se eliminar os botões florais para favorecer o 

desenvolvimento e crescimento de ramos vegetativos vigorosos. O objetivo da 

poda anual é conseguir um desenvolvimento de ramos vigorosos que 
mantenham um equilíbrio entre a produção de folhas e frutos. Ao atingir-se essa 

meta garante-se a colheita de frutos em quantidade e qualidade. O arbusto do 

mirtilo deve ser podado no inverno entre os meses de dezembro e março, 

quando a planta está em dormência (Díaz & Schuldes, 2013).  

A poda de produção consiste em eliminar todos os ramos que produziram frutos 

no ano anterior. Deve-se eliminar os ramos velhos cruzados, improdutivos e 
doentes, conseguindo assim abrir a planta para dar acesso à penetração de luz 
e arejamento. Além disso, também devem ser cortados da base, todos os ramos 

finos que consomem energia à planta e produzem frutos de baixo calibre. Cada 
cultivar deve ser podada de acordo com suas características de crescimento, 
desenvolvimento e produção (Díaz & Schuldes, 2013).  

Uma poda severa produzirá um grande crescimento vegetativo, poucos frutos de 

calibre muito grande e de baixa qualidade. Por outro lado, a poda ligeira causará 

envelhecimento da parte aérea, desenvolvimento deficiente de ramos vigorosos 
e excesso de frutos de baixo calibre (Díaz & Schuldes, 2013). 

Deve-se podar sempre da parte inferior da planta para cima, começando com a 

eliminação de todos os ramos fracos e finos. De seguida, retirar todos os ramos 
caídos, curtos e próximos a outros ramos produtivos. Ramos envelhecidos que 

não são suficientemente fortes para produzir devem ser eliminados da base. 
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Após se cortar os ramos da base da planta, irão crescer mais ramos novos. Por 
último deve-se cortar os ramos que deram frutos (Díaz & Schuldes, 2013). 

1.6.6. Colheita 

Os mirtilos amadurecem um mês e meio ou dois meses e meio após a floração. 
O período de colheita dura de seis a oito semanas, dependendo da cultivar.  

A fruta está pronta para colher uma ou duas semanas depois que o primeiro fruto 

ficou azul. Os mirtilos continuarão a amadurecer, serão mais doces e maiores 

uma semana após ficarem azuis. Para determinar a sua maturação, o fruto deve 
ser observado na sua totalidade. Os mirtilos que não estão totalmente maduros 

têm um anel rosa ou vermelho perto do pedúnculo. Quando estão totalmente 

maduros, destacam-se facilmente da planta (Martínez, 2010). 

Geralmente adota-se uma frequência de colheita diária. A colheita é manual e 

requer mão-de-obra significativa, em média 20 pessoas/ha no pico da produção. 

As datas de colheita variam segundo as plantas, a altitude e a região. Em 

Portugal, as colheitas decorrem entre meados de abril a inícios de setembro. 
Após a colheita deverá ser efetuada a seleção dos frutos, eliminando-se os de 

má qualidade, frutos pequenos, verdes, sujos, com podridão ou danificados 

(Serrado et al., 2008). 

Como em outras frutas, dentro da cadeia produtiva do mirtilo, a fase pós-colheita 

constitui um ponto-chave para que o produto chegue ao consumidor final com 

qualidade. Qualidade essa, que é definida por uma série de fatores como cor, 
firmeza, ausência de danos, equilíbrio açúcares/acidez e aroma. Existem várias 

cultivares que podem ser diferenciadas em muitos aspetos, incluindo o hábito de 

crescimento, data de produção, sabor, entre outros. Além disso, é importante 
considerar que o comportamento pós-colheita pode ser diferente entre cultivares, 

uma vez que estas podem apresentar diferentes metabolismos no que diz 

respeito à relação da respiração e da produção de etileno, suscetibilidade à 

decomposição, firmeza de colheita e pós-colheita, relação açúcar/ácido. As 

principais causas de deterioração dos mirtilos são a podridão, desidratação, 
perda de firmeza, perda de boa aparência, e qualidade sensorial (Morales, 2017). 
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A qualidade é definida por uma série de fatores que podemos agrupar em 
qualidade visível, qualidade organolética e qualidade nutricional. A qualidade 

visível refere-se à aparência da fruta, em que nos mirtilos é definida como:  

• uma fruta de cor azul uniforme; 

• presença de cera na superfície do fruto;  

• ausência de defeitos, tais como danos mecânicos e deterioração; 

• forma e tamanho da fruta; 

• fruta com firmeza adequada.  

A qualidade organolética é determinada por um conteúdo adequado de 
açúcares, ácidos e compostos voláteis do aroma característico da fruta. 

Portanto, todas as operações de pré-colheita e pós-colheita devem ser 
orientadas para maximizar a chegada do produto com qualidade ao consumidor. 

Os índices de qualidade normalmente utilizados pela indústria de fruta fresca 

são: cor, tamanho, forma, ausência de defeitos, firmeza e sabor (Morales, 2017).  

1.7. Pragas e Doenças 

O mirtilo é uma espécie vigorosa, de rápido crescimento e alto rendimento, mas 

suscetível a diversas pragas e doenças que podem alterar o seu 

desenvolvimento e a sua produtividade, assim como, afetar a qualidade e a 

quantidade de frutos. A alta densidade de plantas que os pomares possuem e 

os altos níveis de nutrientes que são utilizados para manter os níveis máximos 
de produção, facilita o estabelecimento e a disseminação de pragas e doenças. 

Portanto, é importante conhecer as patologias da espécie, a fim de evitar que as 

pragas e doenças se estabeleçam e tornem a plantação improdutiva (Díaz & 

Schuldes, 2013). 
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A- Doenças 

A1-Podridão Cinzenta (Botrytis cinerea Pers.) 

A podridão cinzenta é causada pelo 

fungo Botrytis cinerea Pers., em que os 
frutos infetados ficam cobertos por um 

pó cinzento, quando o fruto atinge o 
maximo da sua maturação, como 

podemos ver na figura 3. É uma doença 

bastante comum, embora a sua 
importância dependa das condições 

climáticas da região onde a cultura se encontra instalada. No início da doença, 

observam-se pequenas cadeias de micélio pouco densas que rapidamente 
começam a formar estruturas reprodutivas. Com a ajuda de uma lupa, sobre a 

zona afetada pode-se ver os conidiósporos longos e cinzentos, com um número 

abundante de conídios hialinos no final. À medida que a doença avança, os frutos 

ficam completamente cobertos com a estrutura do fungo, formando uma massa 

densa de cor acinzentada e ocorre o amolecimento total do fruto (Pérez, et al., 
2014).  

A Botrytis cinerea pode passar o inverno como um micélio latente na planta ou 
como esclerotos nos restos de material vegetal que ficam no solo. Na primavera, 

se as condições para o micélio se reativar e/ou germinar os conidiósporos são 
produzidas e são portadores de conídios que são facilmente dispersadospelo 
vento. As condições ideias para infecção são humidade alta (> 95%) e 

temperatura entre (15-20 ° C) (Pérez et al., 2014). 

A2-Alternariose (Alternaria spp.) 

A Alternariose é provocada por um fungo que começa por infetar as flores e que 

termina no fruto, que fica completamente coberto por esporos negros, como é 

possível verificar na figura 4. O fungo hiberna nos frutos velhos deixados na 

planta. Por isso mesmo, a recolha de toda a fruta, a poda de ramos danificados, 
faz parte de um programa de combate à doença.  

Figura 3 Botrytis cinerea em Mirtilo 
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Além do fruto, pode penetrar em feridas de folhas e ramos, provocando estragos 
a nível local. Para um bom controlo pós-colheita deve-se proceder rapidamente 

ao arrefecimento da fruta (Madeira, 2016). 

O sintoma inicial desta doença coincide com 

a presença do micélio branco, disperso 

sobre alguma ferida, que depois de 2 ou 3 
dias se torna mais espesso cobrindo a fruta 

total ou parcialmente (Pérez et al., 2014). 

 

A3-Podridão radicular (Phytophthora 
spp.) 

A doença está presente nas principais zonas de produção a nível mundial, tendo 

sido identificadas várias espécies do fungo Phytophthora (P. cinnamomi, P. 

citrophthora, P. nicotinae, P. palmivora). Solos com má drenagem são favoráveis 
ao desenvolvimento do fungo, cujos esporos providos de flagelos, são 
transportados pela água. A dispersão da doença no terreno, a partir de um foco 

inicial, coincide com o caminho percorrido pela água no solo. O fungo poderá 
manter-se durante vários anos no solo, mesmo na ausência de hospedeiro. As 

plantas jovens morrem num curto espaço de tempo, enquanto que as plantas 
adultas poderão apresentar sintomas de declínio ao longo de vários anos, 
acabando também por morrer (Pérez et al., 2014).  

As plantas afetadas apresentam uma redução do vigor, morte das extremidades 

dos ramos, amarelecimento das folhas que pode passar pelo avermelhamento e 

morte da planta em pouco tempo. Os primeiros sintomas são semelhantes aos 
do stress hídrico e de múltiplas carências (Madeira, 2016). 

A4-Oídio (Microsphaera vaccinii (Schwein.) Cooke & Pec) 

O oídio do mirtilo, causado pelo 
Microsphaera vaccinii apesar da sua ampla 

distribuição, não causará, aparentemente, 
danos considerados relevantes do ponto de 

vista económico, sobretudo no final da 

estação. Na figura 5, é possível verificar o 
Fonte: http://extension.missouri.edu 

Figura 4 Sintomas de Alternaria spp. 

Figura 5 Microsphaera vaccinii em mirtilo 

http://extension.missouri.edu/
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aparecendo pequenas pontuações avermelhadas nas folhas que se podem 
deformar, assim como uma velo sobre a folha, indicador característico (Madeira, 

2016). 

A5-Fomopsis (Phomopsis vaccinii (Shear) 

Esta doença causada pelo fungo Phomopsis vaccinii é a doença que mais tem 

afetado, com gravidade, as plantações mais recentes em Portugal. Este fungo 
causa ulcerações nas folhas e nos ramos da planta, podendo levar à morte dos 

ramos ou até mesmo de plantas mais jovens (Madeira, 2016).  

A doença penetra nas plantas por lesões 

causadas na poda, colheita, pragas e geada, 

começando a necrosar o ramo desde a lesão 

até ao ápice (Madeira, 2016).  

Na figura 6 é possível verificar que a doença 

infeta o ramo e, à medida que vai 

progredindo, vai afetando os vasos xilémicos 
que conduzem a água às partes mais altas 

das plantas. Quando consegue atingir a totalidade do ramo ou do tronco o fluxo 

de água pára subidamente e a planta murcha, ficando os rebentos secos torcidos 
e virados para baixo (Madeira, 2016). 

B- Pragas 

B1-Afídios 

Para além dos afídios Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae e Aphis 

spiraecola que já ocorrem em Portugal no mirtilo em surtos epidémicos, é de 

temer o aparecimento do Illinoia pepperi, muito comum nos EUA. Os afídios 

podem provocar fortes infestações sendo, normalmente, autolimitados quando 

se estabelece um reequilíbrio ecológico, mas que pode suceder após terem sido 

produzidos danos severos (Madeira, 2016).  

Os inseticidas são de evitar, a utilizar apenas quando os meios biológicos, como 
largadas de insetos auxiliares, se mostre inviável (Madeira, 2016).  

 

Fonte: http://extension.missouri.edu 

Figura 6 Phomopsis vaccinii em mirtilor 

http://extension.missouri.edu/
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B2-Tripes 

A Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci e Frankliniella australis são as 
principais espécies associadas à cultura. Estes insetos são muito pequenos e 

frágeis na aparência, o estado adulto pode variar entre 0,8 e 2 mm, têm dois 

pares de asas membranosas finas e peludas. Algumas dessas espécies não são 

fáceis de distinguir (Díaz & Schuldes, 2013). 

O ciclo de vida pode ser concluído em 15 a 20 dias e dependendo das condições 

meteorológicas, podem ser ativos durante todo o ano ou hibernar como adulto. 

As larvas e adultos são os estados que se alimentam dos tecidos moles, e podem 
transportar fungos, bactérias e vírus (Díaz & Schuldes, 2013).  

Para detetar a presença e determinar densidades, deve-se colher 100 flores por 

hectare, agitá-las numa superfície preta e plana e contar os insetos. A 

monitorização deve ser repetida a cada 10 ou 15 dias, dependendo das 
populações e da época do ano (Díaz & Schuldes, 2013).  

B3-Cochonilhas algodão 

Durante o ano, ocorrem entre 3 e 4 gerações. A dificuldade de identificar os 
estados imaturos dessas espécies torna-os particularmente quarentenários. Na 

figura 7, pode-se verificar que o corpo é oval e achatado e macio, e cobertos com 
cera branca que às vezes se torna rosa ou 

cinza. No contorno há filamentos de cera.  

Os ovos, cerca de 200 a 300, de cor amarelo-

laranja são protegidos em algodão. As ninfas 

móveis que surgem dos ovos, distribuem-se   
pelas diferentes partes da planta. Durante o 

inverno os insetos adultos e juvenis estão 
localizados principalmente sob o solo, entre 
as raízes das plantas e na base do tronco 

sob a casca. Durante a primavera e o verão, encontram-se nos frutos e nos 
ramos (Díaz & Schuldes, 2013). 

 

 

Figura 7 Cochonilhas de algodão em mirtilo 
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Fonte: Gauthier & Kaiser, 2013  

B4-Drosófila-da-Asa-Manchada (Drosophila suzikii (Matsumura) 

A Drosófila da Asa Manchada é potencialmente uma praga chave na cultura do 
mirtilo. É uma pequena mosca, semelhante à mosca do vinagre. A fêmea adulta 

faz as suas posturas através da epiderme do mirtilo, onde se irão desenvolver 

larvas. Estes ovos eclodem em poucos dias e as larvas alimentam-se do fruto, 

levando a que este apodreça rapidamente e perdendo todo o interesse 
comercial. É uma praga que deve ser monitorizada por meio de armadilhas 

(Madeira, 2016).  

A mosca adulta macho tem um ponto em 
cada asa, como se pode verificar na figura 

8. As fêmeas não têm pontos na asa, mas 

têm serrilhada ovipositores (dispositivo de 
postura de ovos) usado para cortar uma 

fenda na pele do fruto e colocar os ovos. As 

moscas são 1,6 - 3 mm de comprimento e 

um aspeto semelhante às pequenas moscas 

do vinagre que tipicamente infetam frutas e alguns vegetais no final do verão 
(Gauthier & Kaiser, 2013).  

B5-Melolonta (Melolontha melolontha)  

Como é possível verificar na figura 9, a 

melolonta trata-se de um escaravelho (B), com 

um grande ciclo de vida larval de 4 anos, em 

que a larva no primeiro ano tem já, perto de 5 
cm (A). Nos solos onde ocorre, é difícil a sua 

eliminação, sendo uma praga generalista. O 

controlo pode ser realizado de forma química, 
porém, difícil, pois o escaravelho pode 

encontra-se a diversas profundidades, tornando-se mais difícil ainda, se não se 
puder mobilizar o solo e aplicar pesticidas. Ratos, toupeiras e outros auxiliares 
são muito importantes para manter o nível desta praga abaixo do nível 

económico de ataque Alimenta-se das raízes e o uso de nemátodos 

Figura 8 Drosófila da-Asa-Manchada 

Figura 9 Melolonta (A- Larva; B-
Escaravelho) 
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entomopatogénicos, como forma integrada de luta, é uma das mais eficazes 
(Madeira, 2016).   

B6-Aves 

As aves são a praga mais séria de plantações de mirtilos, especialmente em 
pequenos lotes ou locais onde existem grandes bandos, por exemplo, 

estorninhos. No entanto, a gravidade do dano pode variar muito de ano para ano. 
São controlados por métodos de repelentes de aves, equipamentos dissuasores 

ou redes antipássaro, sendo que com esta solução deve ser avaliado o impacto 

económico (Rubio & Lena, 2011). 

Deve também ter-se em conta, que as aves desempenham um papel muito 

importante, devido ao facto de se alimentarem de insetos, pragas da cultura, 

sobretudo larvas de insetos (Madeira, 2016). 

1.8. Cultura em Modo de Produção Biológico  

A agricultura biológica integra um conjunto de técnicas agrícolas, visando a 

utilização racional dos recursos, de modo a preservar o equilíbrio dos 

ecossistemas agrícolas e torná-los sustentáveis a longo prazo. São excluídas 
quase na totalidade as substâncias químicas de síntese, tais como os 

fertilizantes químicos e pesticidas de síntese (IFOAM, 2005).  

Este modo de produção agrícola é mais ecológico e sustentável, pela 

aproximação das suas práticas aos equilíbrios naturais, pela maior utilização de 
fatores de produção renováveis, de baixo custo energético, e pelo impedimento 

do uso de práticas e produtos de maior impacto ambiental (IFOAM, 2005).  

A agricultura biológica baseia-se numa série de objetivos e princípios, assim 

como em práticas comuns desenvolvidas para minimizar o impacto humano 

sobre o ambiente e assegurar que o sistema agrícola funciona da forma mais 
natural possível (IFOAM, 2005). 

As práticas tipicamente usadas em agricultura biológica incluem: 

• rotação de culturas, como um pré-requisito para o uso eficiente dos 

recursos locais;  
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• limites muito restritos ao uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, de 
antibióticos, aditivos alimentares e auxiliares tecnológicos, bem como 

outro tipo de produtos; 

• proibição absoluta do uso de organismos geneticamente modificados;  

• aproveitamento dos recursos locais, tais como o uso do estrume animal 
como fertilizante, ou alimentar os animais com produtos da própria 

exploração; 

• escolha de espécies vegetais e animais resistentes a doenças e 

adaptadas às condições locais; 

• criação de animais em liberdade e ao ar livre, fornecendo-lhes alimentos 
produzidos segundo o modo de produção biológico; 

• utilização de práticas de produção animal apropriadas a cada espécie. 

As questões relacionadas com a preservação ambiental, manutenção da 

biodiversidade, sustentabilidade no uso dos recursos naturais e 
responsabilidade social, impulsionadas por uma cada vez maior 

consciencialização/exigência por parte dos consumidores, têm sido os grandes 

motores do crescimento da agricultura biológica e da produção integrada.  

Em Portugal, a produção de mirtilo tem ainda uma fraca expressão, sendo de 

1325 hectares a área dedicada ao mirtilo, segundo dados de 2015 do GPP 
(Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral). Segundo o INE e 

o resultado do Recenseamento Agrícola de 2009, a área de frutos de pequena 
baga em Modo de Produção Biológico era inferior a 9 hectares. 

A obtenção de certificação em Modo de Produção Biológico ou Produção 

Integrada, permite acrescentar valor, uma vez que os mercados do Norte da 

Europa são muito sensíveis e exigentes, impondo por vezes a certificação como 

condição de entrada dos produtos (Serrado et al., 2008).  

A agricultura em Modo de Produção Biológico tem vindo a ter cada vez mais 

relevância quer a nível mundial, europeu e nacional. O potencial de crescimento 

deste modo de produção em Portugal é grande e o mercado de produtos 
biológicos europeu encontra-se em forte desenvolvimento (Ferreira, 2016). 
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O consumo de mirtilo tem vindo a crescer em Portugal e no mundo por este fruto 
ser conhecido como o “Rei” dos antioxidantes e o “fruto da juventude”, e é 

considerado como um dos alimentos com maior teor de antioxidantes, rico em 

vitaminas A, B e C, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, ferro e manganês. 
Porém, também são muitos os estudos que revelam ser de extrema importância 

o consumo de alimentos sem resíduos químicos e defendem o consumo de 

alimentos saudáveis provenientes do Modo de Produção Biológico (Serrado et 
al., 2008). 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS – DELINIEMAENTO EXPERIMENTAL 

1. Descrição da Exploração 

A Fruits-on Lda. é uma sociedade que iniciou a sua atividade no ano de 1996 e 

que posteriormente foi adquirida pelo grupo CarSol Fruit Portugal no ano de 
2018. Os seus sócios apresentam uma vasta experiência na cultura do mirtilo, à 

qual se dedicam desde do final da década de 80. 

A instituição de acolhimento, para a realização desta dissertação, foi a Carsol 

Fruit Portugal, situada na Herdade de Montalvo, no concelho de Alcácer do Sal. 
A herdade encontra-se situada na Reserva Natural do Estuário do Sado.  

Esta empresa já tem mais de 30 

anos de experiência na cultura do 
mirtilo no Chile. 

Instalou-se recentemente em 
Portugal, mais propriamente no 

ano de 2016. O projeto iniciou-se 
com 16 hectares em modo de 
produção biológico (figura 10). 

 

2. Caracterização edafo-climática 

2.1. Solo 

O solo da exploração possui textura arenosa, com 90% de areia, tendo 7% de 
limo e 2% de argila, e com um pH entre 5 e os 5,5, como podemos observar na 

tabela 3. Pode-se considerar que o solo é adequado para produzir mirtilo, pois 

trata-se de uma cultura que prefere solos ácidos, bem arejados, drenados e ricos 

em matéria orgânica. As raízes mais finas da planta necessitam de solos 
permeáveis para se desenvolverem e explorarem o solo em profundidade. Ao 

contrário da maioria das plantas que prefere pH neutro, o mirtilo cresce melhor 

em solos cujo valor de pH se situe entre 3 e 5.  

Figura 10 Projeto dos primeiros 16 ha 
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Tabela 3 Análise de terra da exploração 

 

2.2. Clima 

Dada a sua localização geográfica, Alcácer do 

Sal, possui um clima temperado com 

características mediterrânicas, dada a sua 
proximidade do mar. De acordo com a 

classificação de Köppen (IPMA - Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, 2018) é um 
clima do tipo Csb (Clima temperado, de verão 

seco e suave).  

No ano de 2018 e 2019, as horas de frio rondaram 

as 500 horas de frio, como podemos verificar na 
figura 11.  

As temperaturas médias anuais situaram-se nos 

23°C. No verão entre junho e setembro as 

médias mensais rondaram os 30°C e no inverno 

de dezembro a fevereiro foram de 17°C. No 
entanto pode existir a ocorrência de picos anuais de temperatura, que podem 

fazer variar as temperaturas entre os 0 a -2°C e os 40°C entre julho e setembro.  

Na figura 12 pode-se observar a precipitação, a média da temperatura máxima 

diária e a média da temperatura mínima diária verificadas no ano de 2018 em 

Alcácer do Sal.  

Figura 11 Número de horas de frio (total 
de horas com temperaturas inferiores a 
7.2ºC) 
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Figura 12 Características climáticas de Alcácer do Sal no ano de 2019 (meteoblue, 2019) 

A probabilidade de dias com precipitação em Alcácer do Sal varia ao longo do 
ano. A estação de maior precipitação dura 8 meses, de setembro a maio, com 

probabilidade acima de 15% de que um determinado dia tenha precipitação. A 

probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 29% no final do mês de 
outubro. A estação seca dura 4 meses, de maio a setembro. A probabilidade 

mínima de um dia com precipitação é de 1% em 31 de julho. 

 

3. Caracterização da cultura do mirtilo  

O projeto iniciou-se em dezembro de 2016 com a plantação de 16 ha de mirtilos. 
Foram constituídos 18 blocos, com uma área 0,9 ha cada um. Nesses 16 ha 

estão plantadas 58 100 plantas, de 6 cultivares. Estão instaladas as seguintes 

cultivares:  

• 20 930 plantas de ‘SuziBlue’; 

• 20 930 plantas de ‘Ventura’;  

• 3 770 plantas de ‘Blue Ribbon’; 

• 3 770 plantas de ‘Top Shelf’; 

• 7 600 plantas de ‘Camélia’; 

• 1 100 plantas de ‘Miss Alice’. 

Em 2018 aumentou-se a área para 38 ha no total, e foram plantados mais 22 ha, 

com uma cultivar apenas, 75 mil plantas da cultivar ‘Blue Ribbon’. De todas as 
cultivares que foram instaladas na primeira fase do projeto, a cultivar ‘Blue 
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Ribbon’ é a mais indicada para este local, devido a necessitar de 600 horas de 
frio. 

As plantas estão instaladas em camalhão com a largura de 1 m e altura de 40 

cm, com uma cobertura de casca de pinheiro. Para além dessa cobertura com 

material vegetal, o camalhão está coberto com tela anti erva. A casca de pinheiro 

tem por objetivo manter a humidade do solo, e controlar as infestantes. 
 

O sistema de rega utilizado é o de gota-a-gota, sendo o mais económico, e tem 

ainda a grande vantagem de direcionar o abastecimento de água diretamente 

para as raízes da planta. As linhas de rega são definidas por tubos de rega, com 
diâmetro de 16 mm, colocadas ao longo de toda a extensão das linhas de 

plantação. O espaçamento dos gotejadores é de 20 cm e apresentam um débito 

de 1,5 l/h.  

As plantações dos pomares de mirtilos desenvolvem-se em linhas de plantação 
que apresentam um compasso de 0,80 m entre plantas, orientação norte-sul e 

um espaçamento entrelinhas de 3 m. Um hectare tem 3630 plantas. Estas 

distâncias foram definidas em função da topografia, o tipo de terreno, a 
pluviosidade e o tipo de maquinaria que se utiliza na manutenção desta cultura. 

Na Figura 13 apresenta-se um esquema tipo do compasso da plantação de 
mirtilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Esquema de plantação de mirtilos 
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3.1. Cultivares 

As cultivares plantadas são exclusivas da Fall Creek Genetics, que é uma 

empresa com sede nos EUA, e tem viveiros nos EUA, México, Perú, Espanha e 

Holanda. É uma empresa totalmente dedicada ao desenvolvimento e genética 

das plantas de mirtilo.  

3.1.1. Camélia 

A cultivar ‘Camélia’ é uma cultivar selecionada 

pela sua uniformidade nos frutos, de cor azul céu 

e de grande calibre, que têm excelente sabor e 

aroma.  

A Camélia é muito produtiva e apresenta um 
vigor médio. Na figura 15 é possível verificar a 

sua uniformidade nos frutos e a sua capacidade 
produtiva. É recomendada para plantações em 

regiões com 400 horas de frio. É uma cultivar de sul, 

ou seja, “Southern highbush”.  

3.1.2. Top Shelf 

Na figura 16, pode-se verificar a cultivar ‘Top 

Shelf’, que é uma cultivar com plantas de grande 

vigor, frutos com grande calibre, firmes, com um 

sabor tropical, e com uma cor de azul céu.  

A ‘Top Shelf’ destina-se para consumir em 
fresco. É recomendada para plantações em 
regiões com 800 horas de frio. É uma cultivar de 

norte, ou seja, “Northern highbush”.  

  

Figura 14 Cultivar Camélia 

Figura 15 Cultivar Top Shelf 
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3.1.3. Ventura 

A cultivar ‘Ventura’ é uma planta vertical, 

vigorosa, de alta produtividade e de altos 
rendimentos. Os frutos são de tamanho grande, 

firmes, de cor azul médio, com uma epiderme 
grossa. É recomendada para regiões com 400 

horas de frio e tem como alvo os mercados para 

consumo em fresco.  

A ‘Ventura’ é uma cultivar que produz na 

extremidade de cada ramo, como se pode verificar 

na figura 17, ao contrário das outras cultivares que produzem ao longo do ramo. 

É uma cultivar de sul, ou seja, “Southern highbush”.  

3.1.4. Blue Ribbon 

A cultivar ‘Blue Ribbon’ é muito produtiva e 
apresenta um vigor médio. O fruto é firme, de 
alta qualidade, devido ao seu sabor doce, e tem 

como alvo os mercados para consumo em 
fresco.  

A ‘Blue Ribbon’ é recomendada para regiões 

com 600 horas de frio. Ao verificar a figura 18 

possível verificar que é um cultivar com calibre 

médio e bastante produtiva. É uma cultivar 
resultante de um cruzamento entre  “Northern highbush” e “Southern highbush”. 

4. Condução do ensaio 

O ensaio consistiu em realizar duas podas em verde na cultura do mirtilo. Na 

primeira intervenção (poda 1) foram selecionados 4 ramos que foram 

devidamente podados e na segunda intervenção foram podados os lançamentos 

originados da primeira poda (poda 2). Este procedimento foi realizado para cada 
cultivar, o que permitiu analisar a resposta do ponto de vista do desenvolvimento 

Figura 17 Cultivar Blue Ribbon 

Figura 16 Cultivar Ventura 
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vegetativo em cada uma delas e verificar o aumento do potencial produtivo 
proveniente das podas em verde. Para se poder determinar o aumento de 

produção, observaram-se também plantas que serviram como testemunha, que 

não foram sujeitas a qualquer poda em verde.  
 

Para a realização deste ensaio selecionaram-se 9 plantas de cada cultivar de 

forma a avaliar o comportamento, relativamente à poda, do ponto de vista do 
desenvolvimento vegetativo, no total de 36 plantas. Numa fase posterior, avaliou-

se o potencial produtivo de cada cultivar através da contagem dos gomos florais, 
das flores e dos frutos vingados.  
 

Para se poder determinar o aumento de produção, observaram-se também 36 
plantas, 9 de cada cultivar, plantas que serviram como testemunha, que não 

foram sujeitas a qualquer poda em verde, apenas foram sujeitas à poda de 

inverno. As plantas que serviram como testemunha tinham muitos lançamentos 

de madeira velha, portanto esta poda de inverno foi mais severa. 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três repetições e 
três arbustos por repetição. 

 
A poda em verde foi realizada em toda a planta, e posteriormente foram 

selecionados 4 ramos, tendo em conta a orientação dos quatro pontos cardeais 

(n-s-e-o). 
 

A poda 1 consistiu na remoção do ponto de crescimento dos ramos vegetativos, 

ou seja, do meristema apical, para promover o desenvolvimento dos gomos 

axilares, que se encontravam dormentes nas axilas das folhas. O mirtilo apenas 
produz flores no ápice dos ramos vegetativos (20 – 40 cm na zona terminal) e 

por isso, muitos destes gomos nunca evoluem como gomos foliares, nem como 

gomos florais. De forma a aumentar o potencial produtivo, a poda em verde em 
ramos com 60-80 cm, induz o desenvolvimento dos gomos foliares em novos 

ramos vegetativos. A técnica consiste em reduzir o crescimento dos ramos de 

60 cm para 30 cm e conduzir ao desenvolvimento de mais 2 a 3 ramos. Estes 

novos ramos vão-se desenvolver ao longo do verão, e podem ser sujeitos a nova 
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poda em verde (poda 2). Com esta técnica, e considerando que cada ramo dá 
origem a 3 novos ramos, podemos substituir 1 ramo de 60 cm, que poderia 

crescer até 1,5 m de altura, por 9 ramos de 30 cm a 60 cm. Este é o objetivo 

primordial da poda em verde na cultura do mirtilo.  
 

No total foram feitas 2 podas, em que na primeira intervenção foram 

selecionados 4 ramos que foram devidamente podados, e na segunda 
intervenção foram podados os lançamentos originados da primeira poda. Estas 

mesmas plantas também foram sujeitas a uma poda de inverno.  

 
 
 
 
 

Como foi referido anteriormente, a planta do mirtilo apenas produz flores no ápice 
vegetativo. Ao mantermos o crescimento ativo de um só ramo, estamos a 

comprometer a produção. A poda em verde irá promover mais lançamentos 
vegetativos e consequentemente mais ápices onde podemos vir a ter floração e 

frutificação, aumentando, desta forma a produtividade.  
 
Esta técnica pode ser feita a partir do momento em que os ramos alcancem uma 

altura de cerca de 30 cm e tem de ser feita, no máximo, 30 dias antes da indução 
floral, uma vez que precisamos de cerca de 2 semanas para que os gomos 

abrolhem e mais 2 semanas para que os lançamentos cresçam cerca de 30 cm, 

para serem capazes de produzir flores.  

 

A poda de inverno consiste em eliminar todos os ramos velhos, cruzados, 

improdutivos, doentes, finos, fracos e tombados. O seu principal objetivo é o de 
abrir a planta para permitir a penetração de luz e o arejamento. Na figura 18, é 

possível observar a diferença entre a poda de verão e poda de inverno. 
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Poda de verão 

 

Antes da 

1ªPoda 

1ª Poda Antes da 

2ªPoda 

2ªPoda Antes da poda de 

inverno 

Depois da poda 

de inverno 

Poda de inverno 

 

Antes da poda de inverno Depois da poda de inverno 

Figura 18 Diferença entre poda de verão e poda de inverno 

Os parâmetros observados foram os seguintes: 

• número de lançamentos resultantes da primeira poda de verão; 

• número de lançamentos resultantes da segunda poda de verão; 

• número de lançamentos resultantes da poda de inverno; 

• número de gomos resultantes da poda em verde; 

• número de gomos resultantes da poda de inverno; 

• número de frutos vingados resultantes da poda em verde; 

• número de frutos vingados resultantes da poda de inverno. 

O acompanhamento das plantas foi feito semanalmente desde julho de 2018, até 

ao final da colheita, que terminou em julho de 2019. 

 

5. Análise estatística dos resultados  

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente, recorrendo ao software 

SPSS 20, a um nível de significância a= 0,05. Foi realizada a análise de variância 

(ANOVA), com os objetivos de identificar diferenças significativas entre as 
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cultivares e tipos de poda. Procedeu-se ao teste de Tukey, nos casos onde se 
observou diferenças significativas na análise de variância (p-value≤0,05). 

V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS TRABALHOS 
O objetivo principal deste estudo foi verificar se a poda de verão na cultura do 
mirtilo (considerando quatro cultivares: ‘Camélia’, 

‘Top Shelf’, ‘Ventura’ e ‘Blue Ribbon’) tem influência 
relativamente ao desenvolvimento vegetativo e 

produtividade, comparando plantas onde se efetuou 

a referida poda com plantas, onde a mesma não foi 
realizada. Como foi referido anteriormente, a poda 

de verão consiste na remoção do ponto de 

crescimento dos ramos vegetativos, ou seja, do 
meristema apical, para promover o desenvolvimento 

dos gomos axilares, que se encontravam dormentes 

nas axilas das folhas. Na figura 19, é possível 

observar um ramo, da cultivar ‘Top Shelf’, com os novos lançamentos que 
surgiram depois das duas podas em verde 

1. Comparação entre podas  

Neste ponto são comparados os resultados referentes aos tipos de podas 
efetuados, poda em verde e poda de inverno. Quando é referido “poda de verão”, 

significa que as plantas foram sujeitas a duas podas em verde e a uma poda de 
inverno. Quando é referido “poda de inverno”, significa que as plantas foram 

sujeitas apenas à poda de inverno. 

Para comparar os resultados referentes aos dois tipos de podas considerados 

(“poda de verão” e “poda de inverno”) foram determinados os seguintes 
parâmetros: número de lançamentos, número de gomos e número de frutos 

vingados.  A partir daqui tem de escrever sempre “poda de verão” e “poda de 

inverno” com as aspas. 

Figura 19 Poda de verão na cultivar 
Top Shelf 
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1.1. Número de Lançamentos 

De acordo com a análise de variância, é possível observar que existem 
diferenças significativas entre os dois tipos de poda, em todas as cultivares 

(tabela 4).  

Quanto à percentagem de variância explicada, que é a influência de uma variável 

sobre a outra, em %, verificamos que é elevada nas cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue 
Ribbon’ e ‘Ventura’, sendo que a mais elevada é ‘Blue Ribbon’. A cultivar 
‘Camélia’ é a que tem o valor menor, de 34,57 % (tabela 4). 
Tabela 4 Análise de variância (ANOVA) entre podas relativamente aos lançamentos nas 4 cultivares 

Cultivares  
Soma dos 
Quadrados 

Variância 
Explicada  

 
df 

Média dos 
Quadrados 

F p 

Top Shelf 
Entre podas 2762,722 81,77%  1 2762,722 71,785 0,000 

Nas repetições 615,778   16 38,486   

Total 3378,500   17    

Blue 
Ribbon 

Entre podas 2289,389 89,63% 
 

1 2289,389 
138,28

5 
0,000 

Nas repetições 264,889   16 16,556   

Total 2554,278   17    

Camélia 
Entre podas 64,222 34,57%  1 64,222 8,453 0,010 

Nas repetições 121,556   16 7,597   

Total 185,778   17    

Ventura 
Entre podas 2112,500 82,63%  1 2112,500 76,126 0,000 

Nas repetições 444,000   16 27,750   

Total 2556,500   17    

 

De acordo com a figura 21 e com a tabela 11 do anexo 2, é possível observar 

que as cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’, que foram sujeitas à 

“poda de verão” obtiveram uma média de 30 lançamentos por planta, sendo que 

as plantas submetidas à poda de inverno 

apresentaram uma média de 9 lançamentos por 

planta. A cultivar ‘Camélia’ é a que apresenta uma 
diferença menor no número de lançamentos 

relativamente aos dois tipos de poda, porque esta 

cultivar sofreu bastante com as elevadas 
temperaturas no dia 04/08/2018. Nesse dia a 

temperatura máxima foi de 47ºC, aquando da 2ª 
poda em verde, concluindo-se assim, que se trata 

Figura 20 Ramo de Camélia 
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de uma cultivar sensível ao escaldão. A maior parte dos ramos resultantes da 1ª 
poda em verde ficaram queimados, como se pode verificar na figura 20. As 

outras cultivares não sofreram danos, sendo estas mais resistentes a 

temperaturas elevadas. 

 

 
Figura 21 Efeito médio do tipo de poda no número de lançamentos em 4 cultivares de mirtilo.  

1.2. Número de Gomos 

Em relação à análise de variância, é possível observar que existem diferenças 

significativas entre os dois tipos de poda, em todas as cultivares (tabela 5).  

Quanto à percentagem de variância explicada, verificamos que a cultivar ‘Top 

Shelf’ é a que apresentou o maior valor 80,51%, apesar das cultivares ‘Blue 

Ribbon’ e ‘Camélia’ apresentarem valores próximos. A cultivar ‘Ventura’ é a que 
tem o valor menor, de 47,03 % (tabela 5). 

Tabela 5 Análise de variância (ANOVA) entre podas relativamente aos gomos nas 4 cultivares 

Cultivares  
Soma dos 
Quadrados 

Variância 
Explicada % 

  
df 

Média dos 
Quadrados 

F p 

Top Shelf 

Entre podas 40044,500 80,51%   1 40044,500 66,095 0,000 

Nas repetições 9693,778    16 605,861   

Total 49738,278    17    

Blue 
Ribbon 

Entre podas 23400,056 76,26%   1 23400,056 51,404 0,000 

Nas repetições 7283,556    16 455,222   

Total 30683,611    17    

Camélia 
Entre podas 21840,500 65,14%   1 21840,500 29,899 0,000 

Nas repetições 11687,778    16 730,486   



42 
 

Total 33528,278    17    

Ventura 

Entre podas 7320,500 47,03%   1 7320,500 14,208 0,002 

Nas repetições 8244,000    16 515,250   

Total 15564,500    17    

Todas as cultivares sujeitas à “poda de verão” apresentaram um valor maior 
relativamente ao número gomos, quando comparadas com as cultivares 

submetidas à poda de inverno (fig. 22 e tabela 12 do anexo 3). As cultivares ‘Top 

Shelf’ e ‘Camélia’ apresentaram os valores mais altos para o número de gomos, 
em ambas as podas, apesar de haver diferenças significativas entre o tipo de 

podas. Na cultivar ‘Blue Ribbon’ apesar do número de gomos ser menor, 

relativamente às cultivares ‘Top Shelf’ e ‘Camélia’, existe uma diferença de 72 
gomos entre os dois tipos de podas. A cultivar ‘Ventura’ foi a que apresentou a 

menor diferença relativamente ao número de gomos (41) em relação aos dois 

tipos de poda (fig. 22). 

Na “poda de verão” a cultivar ‘Top Shelf’ foi a que teve o maior número de gomos, 
com uma média de 158,78 gomos por planta, tendo uma diferença de 94 gomos 

entre as podas. A cultivar ‘Ventura’ foi a que teve menor número de gomos, com 

uma média de 78 gomos por planta, na “poda de verão”. Tendo uma diferença 
de 41 gomos entre podas. Relativamente às plantas onde apenas foi realizada a 

poda de inverno, as cultivares ‘Top Shelf’ e ‘Camélia’ foram as que tiveram mais 

gomos, aproximadamente 65 gomos. As restantes cultivares tiveram uma média 

de 37 gomos por planta (fig. 22). 

 

Figura 22 Efeito médio do tipo de poda no número de gomos, em 4 cultivares de mirtilo 
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1.3. Número de Frutos Vingados 

No que respeita à análise de variância, é possível observar que existem 

diferenças significativas entre os dois tipos de poda, em todas as cultivares 

(tabela 6). 

Quanto à percentagem de variância explicada, verificamos que é elevada nas 
cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’, sendo que a mais elevada é ‘Top 
Shelf’. A cultivar Ventura é a que tem o valor menor, de 47,01 % (tabela 6). 

Tabela 6 Análise de variância (ANOVA) entre podas relativamente aos frutos vingados, nas 4 cultivares 

Cultivares  
Soma dos 
Quadrados 

Variância 
Explicada 

% 

 
df 

Média dos 
Quadrados 

F p 

Top Shelf 
Entre podas 1043049,389 80,57%  1 1043049,389 66,332 0,000 

Nas repetições 251593,111   16 15724,569   
Total 1294642,500   17    

Blue 
Ribbon 

Entre podas 868562,000 76,30%  1 868562,000 51,500 0,000 
Nas repetições 269847,111   16 16865,444   

Total 1138409,111   17    

Camélia 
Entre podas 1010568,056 65,16%  1 1010568,056 29,919 0,000 

Nas repetições 540426,222   16 33776,639   
Total 1550994,278   17    

Ventura 
Entre podas 271338,889 47,01%  1 271338,889 14,192 0,002 

Nas repetições 305902,889   16 19118,931   
Total 577241,778   17    

 

De acordo com a figura 23 e com a tabela 13 do anexo 4, todas as cultivares 

onde foi realizada a “poda de verão” apresentaram um valor maior de frutos 

vingados, quando comparadas com as cultivares sujeitas apenas à poda de 
inverno. A ‘Top Shelf’ é a cultivar que apresenta maior diferença entre podas, 

com uma diferença de 481 frutos vingados. Logo de seguida, a cultivar ‘Blue 

Ribbon’ tem uma diferença de 439 frutos vingados, comparando os dois tipos de 

podas.  

A cultivar ‘Camélia’, apesar de ter tido o menor número de lançamentos, foi a 

cultivar que teve os melhores resultados relativamente à produtividade, em 

ambos os tipos de poda. A cultivar ‘Ventura’ foi a que obteve menor produtividade 

e menor diferença de frutos vingados (245) entre os dois tipos de poda (fig. 23). 
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Figura 23 Efeito médio do tipo de poda no número de frutos vingados, em 4 cultivares de mirtilo 

Quando se  comparam os dois tipos de poda, há diferenças no comportamento 
fisiológico da planta. Isto deve-se, principalmente, ao facto de a poda de inverno 

ser feito quando a planta está em estado de dormência, e a poda em verde 

quando a planta está em crescimento ativo. 

Na poda de inverno, os cortes são feitos de forma a eliminar ramos de fraca 
qualidade e/ou que interfiram com o bom crescimento da planta. Por sua vez, a 
“poda de verão” tem um objectivo completamente distinto, e é feita eliminando o 

meristema dos lançamentos, fazendo com que haja supressão do ponto de 

crescimento da planta. Como resposta, a planta começa a abrolhar novos gomos 
vegetativos de forma a não parar o desenvolvimento vegetativo. 

Esta resposta da planta verifica-se em vários gomos dormentes, o que 
proporciona vários novos pontos de crescimento. 

Desta forma, havendo mais pontos de crescimento nas plantas, onde ocorreu a 
“poda de verão”, quando comparadas com as que apenas tiveram poda de 

inverno, vão existir mais gomos diferenciados e mais floração, o que se traduz 
num maior número de frutos vingados. 
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2. Comparação entre cultivares  

2.1. Número de Lançamentos 

Na figura 24 e na tabela 14 do anexo 5 podemos observar o número de 

lançamentos nas plantas que foram sujeitas à “poda de verão”, verificando-se 

que as cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’ apresentaram uma média 

superior a 30 lançamentos por planta, não existindo diferença estatisticamente 

significativa, entre elas.  

A cultivar ‘Camélia’ foi a que teve o menor número médio de lançamentos, 16 ± 
2,958 (p≤0,05), e apresentou diferenças estatisticamente significativas 
relativamente às outras cultivares.  

 

 

Figura 24 Efeito da cultivar sobre o número de lançamento na “poda de verão”. Letras diferentes 
correspondem a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  

 
De acordo com a figura 25 e a tabela 14 do anexo 5, a cultivar ‘Camélia’ 

apresentou o maior número de lançamentos, na poda de inverno, tendo uma 

média de 12,22 ± 2,539. Não diferindo estatisticamente das cultivares ‘Top Shelf’ 
e ‘Blue Ribbon’, com 9,78± 1,202 e 9,11 ± 1,909, respetivamente. 

A cultivar ‘Ventura’ foi a que teve menor média de lançamentos, 8,67 ± 3,808 
(p≤0,05), e comparando com as cultivares ‘Top Shelf’ e ‘Blue Ribbon’ não 

existiram diferenças estatisticamente significativas.  
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Figura 25 Efeito da cultivar sobre o número de lançamento na poda de inverno. Letras diferentes 
correspondem a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  

 

2.2. Número de Gomos 

Na figura 26 e na tabela 17 do anexo 6, é apresentado o número de gomos das 

plantas que foram submetidas à “poda de verão” , verificando que a cultivar ‘Top 

Shelf’ foi a que teve maior número de gomos, 158 ± 33,682, não existindo 

diferença estatisticamente significativa em relação à ‘Camélia’, 134,44 ± 32,585. 

As cultivares ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’ apresentaram uma média superior a 30 
lançamentos por planta, não existindo diferença estatisticamente significativa, 
entre elas.  

A cultivar ‘Ventura’ foi a que teve o menor número médio de gomos, 78 ± 25,080 

(p≤0,05), não diferindo estatisticamente da cultivar ‘Blue Ribbon’ 108,78 ± 

27,927. 
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Figura 26 Efeito da cultivar sobre o número de gomos na “poda de verão” . Letras diferentes correspondem 
a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  

 
De acordo com a figura 27 e com a tabela 17 do anexo 6, as cultivares ‘Top Shelf’ 

e ‘Camélia’ apresentaram o maior número de gomos, na poda de inverno, tendo 
uma média de 64,44 ± 8,791, e 64,78± 19,980 respetivamente.  

As cultivares ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’ foram as que tiveram o menor número 
médio de gomos, 36,67 ± 11,424, e 37,67 ± 20,037, existindo diferenças 

estatisticamente significativas comparando com as cultivares ‘Top Shelf’ e 

‘Camélia’. 

 

 

Figura 27 Efeito da cultivar sobre o número de gomos na poda de inverno. Letras diferentes correspondem 
a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  
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2.3. Número de Frutos Vingados 

Na figura 28 e na tabela 20 do anexo 7, é apresentado o número de frutos 
vingados nas plantas que apenas foram sujeitas à poda de inverno, observando-
se que a cultivar ‘Camélia’ foi a que teve a média mais elevada, 440,44 ± 135,874 

(p≤0,05). Em seguida, a cultivar com maior média de frutos vingados foi a ‘Top 
Shelf’, 328,44 ± 44,909, não existindo diferença estatisticamente significativa, 
comparativamente com a ‘Camélia’.  

As cultivares ‘Ventura’ e ‘Blue Ribbon’ foram as que tiveram menor número 

médio de frutos vingados (p≤0,05), comparativamente com as outras cultivares, 

não existindo diferenças estatisticamente significativa, relativamente à ‘Top 

Shelf’. 

 
 

Figura 28 Efeito da cultivar sobre o número de frutos vingados na poda de inverno. Letras diferentes 
correspondem a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  

De acordo com a figura 29 e com a tabela 20 do anexo 7, é possível verificar os 

resultados relativamente aos frutos vingados das plantas que foram submetidas 
à “poda de verão” . A cultivar ‘Camélia’ apresentou o maior número de frutos 

vingados, 914,33 ± 221,566, não diferindo estatisticamente da cultivar ‘Top 

Shelf’, 809,89 ± 171,559.  
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A cultivar ‘Ventura’ foi a que teve menor média de frutos vingados, 
comparativamente com as outras cultivares estudadas, não existindo diferença 

estatisticamente em relação a cultivar ‘Blue Ribbon’. 

 
Figura 29 Efeito da cultivar sobre o número de frutos vingados na “poda de verão” . Letras diferentes 

correspondem a diferenças estatisticamente significativas (Teste de Tukey, p≤0,05).  

As cultivares utilizadas neste ensaio apresentam muitas diferenças entre elas.  

Não havendo bibliografia disponivel sobre as cultivares utilizadas – visto serem 
cultivares muito recentes – existe informação interna da empresa que nos foi 

disponibilizada para entender melhor os resultados deste estudo. 

As quatro cultivares em estudo são diferentes, a ‘Ventura’ e a ‘Camélia’ são 
cultivares Southern Highbush, a ‘Top Shelf’ é Northern Highbush e a ‘Blue 

Ribbon’ é uma cultivar resultante de um cruzamento entre Northern Highbush e 

Southern Highbush. 

Assim, são esperados comportamentos diferentes para os diferentes 
tratamentos efectuados. Estas diferenças genéticas entre cultivares, têm 
implicações não só ao nivel comportamental entre os vários tratamentos 

efectuados, como também ao nivel produtivo de cada cultivar. 

A produção das plantas é tanto maior quanto maior for o número de  lançamentos 

vegetativos emitidos e quanto maior for o número de gomos diferenciados em 

cada um. Se ao nível de emissão de lançamentos, nós conseguimos efectuar 

vários tratamentos com o objectivo de maximizá-los, com a diferenciação dos 

gomos já não temos essa opção. A diferenciação floral é um aspeto intrinseco 
da cultivar, não sendo facilmente manipulada por práticas culturais.  
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3. Acompanhamento dos estados fenológicos do mirtilo  

Durante todo o acompanhamento das plantas, foram também observados os 

estados fenológicos usando o modelo de observação fenológica (Santos, 2015) 
(anexo 1- Escala de classificação dos estados fenológicos do mirtilo)  

 

Tabela 7 Análise dos estados fenológicos 

    Cultivares     
 Meses NºSem. Ventura Camélia Top Shelf Blue Ribbon   Legenda 

JANEIRO 
4ª       

10 % 
Floração 5ª       

FEVEREIRO 

6ª       
7ª       

50 % 
Floração 8ª       

9ª       

MARÇO 

10ª       

Cresciment
o do fruto 

11ª       
12ª       
13ª       

ABRIL 

14ª       
15ª       

Fruto verde 16ª        
17ª        

MAIO 

18ª         
Maturação/ 
coloração 19ª        

20ª 25%      
21ª 34% 16%  9%   

Colheita em 
% 

JUNHO 

22ª 31%   9% 11%   
23ª 7% 14% 23% 23%   
24ª 2% 41%   34%   
25ª 1% 16% 34% 18%   

JULHO 
26ª   10% 29% 5%   
27ª   3% 5%     

 

A cultivar ‘Ventura’ foi a primeira cultivar a iniciar a floração, na 4ª semana do 
ano de 2019, cerca de 10 % das flores já estavam abertas e na 7ª semana já se 

encontrava em plena floração (meados de fevereiro). 

A ‘Camélia’ iniciou a floração na 7ª semana, e após três semanas, entrou em 

plena floração (início de março).  
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As cultivares ‘Top Shelf’ e ‘Blue Ribbon’ iniciaram a floração na 11ª semana, e 
ao fim de duas semanas encontravam-se em plena floração (finais de março).  

Relativamente ao crescimento do fruto, a cultivar ‘Ventura’ foi a primeira a atingir 

o estado fenológico, onde os frutos crescem e atingem cerca de 10 % do calibre 

final do fruto na 11ª semana (2ª semana de março). 

A ‘Camélia’ foi a segunda cultivar a atingir o estado fenológico correspondente a 
10 % do calibre final do fruto, na 14 ª semana (1ª semana de abril). As cultivares 

‘Top Shelf’ e ‘Blue Ribbon’ iniciaram o crescimento do fruto na mesma semana 

(16ª), em meados de abril.  

Na 18ª semana, no início de maio, todas as cultivares já tinham iniciado a 

coloração e maturação, altura em que as bagas começaram a mudar da cor 

verde para rosa escuro e por fim para azul. Este estado durou aproximadamente 

3 semanas em cada cultivar.  

A colheita iniciou se na cultivar ‘Ventura’, e entre a 20ª e a 22ª semana (meados 

de maio-inícios de junho), já se tinha colhido 90 % da fruta. 

 Na 21ª semana (final de maio), iniciou-se a colheita da cultivar ‘Camélia’ e ‘Blue 
Ribbon’, e por fim, a da ‘Top Shelf’ que teve início na 22ª semana (início de 

junho). 

A fruta após ser colhida, vai para as câmaras frigoríficas. Nas câmaras é  

efetuado um controlo de qualidade para cada 

cultivar, onde se observa o diâmetro do fruto e o grau 

brix. No anexo 8 pode-se observar como é efetuado 

esse controlo. 

Após terminada a preparação da palete a expedir, é 

colocada de imediato no contentor que tem controlo de 

temperatura, para baixar a temperatura da fruta para 

2ºC. A palete pronta, (figura 30), é expedida no 

próprio dia da colheita ou no dia seguinte. 

 

 

Figura 30 Palete pronta a expedir 
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4. Conclusões 

Numa análise global a todo este trabalho desenvolvido, é seguro afirmar que 

todas as intervenções de “poda de verão” realizadas nas várias cultivares, deram 

origem a mais produção de fruta e, consequentemente, a um maior potencial 
produtivo nos anos seguintes. 

As conclusões que podemos retirar do presente estudo são as seguintes: 

Relativamente à comparação entre os tipos de poda (como foi referido, 

considerou-se “poda de verão”, quando as plantas foram sujeitas a duas podas 
em verde e a uma poda de inverno e “poda de inverno”, quando as plantas foram 

sujeitas apenas à poda de inverno), verificou-se que houve uma diferença 

estatisticamente significativa relativamente ao número de lançamentos, ao 
número de gomos e ao número de frutos vingados entre a “poda de verão” e a 

“poda de inverno” em todas as cultivares, sendo esse número mais elevado nas 

plantas que foram sujeitas à “poda de verão”. 

Todas as cultivares obtiveram um maior número de lançamento quando sujeitas 
à “poda de verão”, relativamente às que apenas foram submetidas à “poda de 
inverno”, as cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’ apresentaram 

aproximadamente mais 200 lançamentos, enquanto que a cultivar ‘Camélia’ 
apenas apresentou mais 34 lançamentos. 

Também se verificou um maior número de gomos em todas as cultivares nas 
plantas que foram sujeitas à “poda de verão”, relativamente àquelas em que 

apenas se realizou a “poda de inverno”. A cultivar ‘Top Shelf’ apresentou uma 

diferença de 849 gomos, a cultivar ‘Blue Ribbon’ de 649 gomos, a cultivar 
‘Camélia’ de 627 gomos e por último, a cultivar ‘Ventura’ uma diferença 363 

gomos. 

As plantas sujeitas à “poda de verão”, para além de terem um maior número de 
gomos, também apresentaram um maior número de frutos vingados em todas as 

cultivares, na ‘Top Shelf’, a diferença foi de 4329 frutos vingados, na ‘Camélia’ 

de 4264 frutos vingados, na ‘Blue Ribbon’ de 3953 frutos vingados e na ‘Ventura’ 

de 2211 frutos vingados, relativamente às plantas sujeitas à “poda de inverno”.  
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Na cultura dos mirtilos os gomos diferenciados dão resultado a um número 
variado de flores. Cada gomo, dependendo de cultivar, pode dar origem a 

números de flores que variam entre os 6 e os 8, dependendo das condições 

climáticas que ocorrerem na floração, e também das condições da polinização, 
e podemos assistir a uma fecundação que pode ir até aos 80 %. 

Desta forma, o número de gomos será sempre inferior ao número de frutos 
vingados. 

Na tabela 8 apresenta-se um quando resumo das conclusões referidas 

anteriormente. 

Tabela 8 Quadro resumo relativamente ao nº de lançamentos, nº de gomos e nº de frutos vingados 

  Top Shelf Blue Ribbon Camélia Ventura 

Nº Lançamentos 

Poda de verão 311 285 144 273 

Poda de inverno 88 82 110 78 

Diferença 223 203 34 195 

NºGomos 

Poda de verão 1429 979 1210 702 

Poda de inverno 580 330 583 339 

Diferença 849 649 627 363 

Nº frutos vingados 

Poda de verão 7287 5962 8228 4275 

Poda de inverno 2958 2009 3964 2064 

Diferença 4329 3953 4264 2211 

 

Os resultados mostram que a “poda de verão” permitiu um aumento significativo 

em todos os parâmetros analisados. Isto justifica-se pelo facto da poda em verde 

consistir na remoção do ponto de crescimento da planta e obrigar a que a mesma 
force o abrolhamento de alguns gomos dormentes para conseguir manter a sua 

aticidade fisiológica. 

Observou-se, claramente, que a “poda de verão” tem um efeito positivo e 

estatisticamente significativo na capacidade produtiva da planta. Observou-se 
que as intervenções feitas na planta, deram origem a um maior número de 
lançamentos, de gomos florais e de frutos vingados.  

Relativamente à comparação entre cultivares, quando sujeitas à “poda de verão”, 

verificou-se que houve uma diferença estatisticamente significativa relativamente 

ao número de lançamentos. As cultivares ‘Top Shelf’, ‘Blue Ribbon’ e ‘Ventura’ 
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apresentaram aproximadamente mais 200 lançamentos, enquanto que a cultivar 
‘Camélia’ apenas apresentou mais 34 lançamentos.  

No que diz respeito ao número de gomos, também se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas. As cultivares ‘Ventura’ e ‘Blue Ribbon’ foram as 

que apresentaram menor número de gomos, não conseguindo ultrapassar os 

1000 gomos. A‘Top Shelf’ foi a cultivar que teve melhor resultado, tendo 1429 
gomos, e logo de seguida, a ‘Camélia’, que teve 1210 gomos. 

A cultivar ‘Camélia’ foi a que apresentou o maior número de frutos vingados, 

tendo obtido 8228 frutos. Logo de seguida, a ‘Top Shelf’, com 7287 frutos. A 
‘Ventura’ foi a cultivar que teve o menor número de frutos vingados, tendo 4275 

frutos. 

Na tabela 9, pode-se verificar todos os resultados obtivos nas plantas sujeitas à 

‘poda de verão’. 

Tabela 9 Quadro resumo relativamente as cultivares, sujeitas à “poda de verão” 

  Nº Lançamentos NºGomos Nº frutos vingados 

Top Shelf 311 1429 7287 

Blue Ribbon 285 979 5962 

Camélia 144 1210 8228 

Ventura 273 702 4275 

 

Relativamente à comparação entre cultivares, quando sujeitas à “poda de 

inverno”, verificou-se que houve uma diferença estatisticamente significativa 
relativamente ao número de lançamentos. A cultivar ‘Camélia’ foi que obteve 

melhor resultado, 110 lançamentos. As restantes cultivares, obtiveram 

aproximadamente 85 lançamentos. A cultivar ‘Ventura’ foi a que teve pior 
resultado.  

No que diz respeito aos gomos, também se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas. As cultivares ‘Ventura’ e ‘Blue Ribbon’ foram as 

que apresentaram menor número de gomos, obtendo aproximadamente 330 
gomos. A ‘Top Shelf’ e a ‘Camélia’ foram as cultivares que tiveram melhor 

resultado, com 580 gomos. 
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A cultivar ‘Camélia’ foi a que apresentou o maior número de frutos vingados, 
tendo obtido 3964 frutos. Logo de seguida, a ‘Top Shelf’, com 2958 frutos. A 

‘Ventura’ foi a cultivar que teve o menor número de frutos vingados, com 2064 

frutos. 

Na tabela 10, pode verificar todos os resultados obtivos nas plantas sujeitas à 

“poda de inverno”. 

Tabela 10  Quadro resumo relativamente às cultivares, sujeitas à “poda de inverno” 

 Nº Lançamentos NºGomos Nº frutos vingados 

Top Shelf 88 580 2958 

Blue Ribbon 82 330 2009 

Camélia 110 583 3964 

Ventura 78 339 2064 

 

Comparando os resultados obtidos entre as cultivares, podemos tirar conclusões 
sobre as performances de cada uma. 

Para cada gomo desenvolvido pela planta, a cultivar Camélia é a que tem maior 
capacidade de gerar flores e, consequentemente, maior número de frutos 

vingados. Cada gomo dá origem a 6,8 frutos vingados. A Blue Ribbon e Ventura 

apresentam resultados iguais no que diz respeito aos frutos vingados, tendo uma 

média de 6,1 frutos vingados por gomo. Por último, Top Shelf é a cultivar com 
menor capacidade produtiva, apresentado o número mais inferior de frutos 

vingados por cada gomo, mais propriamente 5,1. 
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Anexo 1 -Modelo de observação fenológica (Santos, 2015) 
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Anexo 2 – Comparação entre tipos de poda – Nº de 
lançamentos 

Tabela 11 Comparação de médias entre podas, relativamente aos lançamentos nas 4 cultivares 

 

  

Cultivares Poda N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 
Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Top Shelf 

Poda verão 9 34,56 8,691 2,897 27,88 41,24 21 50 

Poda inverno 9 9,78 1,202 ,401 8,85 10,70 8 12 

Total 18 22,17 14,097 3,323 15,16 29,18 8 50 

Blue 

Ribbon 

Poda verão 9 31,67 5,431 1,810 27,49 35,84 22 39 

Poda inverno 9 9,11 1,900 ,633 7,65 10,57 6 11 

Total 18 20,39 12,258 2,889 14,29 26,48 6 39 

Camélia 

Poda verão 9 16,00 2,958 ,986 13,73 18,27 12 22 

Poda inverno 9 12,22 2,539 ,846 10,27 14,17 8 16 

Total 18 14,11 3,306 ,779 12,47 15,76 8 22 

Ventura 

Poda verão 9 30,33 6,403 2,134 25,41 35,26 24 44 

Poda inverno 9 8,67 3,808 1,269 5,74 11,59 4 15 

Total 18 19,50 12,263 2,890 13,40 25,60 4 44 
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Anexo 3 – Comparação entre tipos de poda – Nº de gomos 
Tabela 12 Comparação de médias entre podas, relativamente aos gomos nas 4 cultivares 

  

Cultivares Poda N 

 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 
Mínimo Máximo Média 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Top Shelf 

Poda verão 9 158,78 33,682 11,227 132,89 184,67 106 197 

Poda inverno 9 64,44 8,791 2,930 57,69 71,20 53 73 

Total 18 111,61 54,090 12,749 84,71 138,51 53 197 

Blue Ribbon 

Poda verão 9 108,78 27,927 9,309 87,31 130,24 63 158 

Poda inverno 9 36,67 11,424 3,808 27,89 45,45 22 54 

Total 18 72,72 42,484 10,014 51,60 93,85 22 158 

Camélia 

Poda verão 9 134,44 32,585 10,862 109,40 159,49 69 181 

Poda inverno 9 64,78 19,980 6,660 49,42 80,14 34 87 

Total 18 99,61 44,410 10,468 77,53 121,70 34 181 

Ventura 

Poda verão 9 78,00 25,080 8,360 58,72 97,28 38 112 

Poda inverno 9 37,67 20,037 6,679 22,26 53,07 16 77 

Total 18 57,83 30,258 7,132 42,79 72,88 16 112 
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Anexo 4 – Comparação entre tipos de poda – Nº de frutos 
vingados 

 Tabela 13 Comparação de médias entre podas, relativamente aos frutos vingados nas 4 cultivares 

  

Cultivares Poda N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança de 95% 

para média 
Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 
Limite superior 

Top Shelf 

Poda verão 9 809,89 171,559 57,186 678,02 941,76 541 1005 

Poda inverno 9 328,44 44,909 14,970 293,92 362,96 270 372 

Total 18 569,17 275,963 65,045 431,93 706,40 270 1005 

Blue Ribbon 

Poda verão 9 662,44 169,980 56,660 531,79 793,10 384 962 

Poda inverno 9 223,11 69,553 23,184 169,65 276,57 134 329 

Total 18 442,78 258,776 60,994 314,09 571,46 134 962 

Camélia 

Poda verão 9 914,33 221,566 73,855 744,02 1084,64 469 1231 

Poda inverno 9 440,44 135,874 45,291 336,00 544,89 231 592 

Total 18 677,39 302,051 71,194 527,18 827,60 231 1231 

Ventura 

Poda verão 9 474,89 152,832 50,944 357,41 592,37 231 682 

Poda inverno 9 229,33 121,985 40,662 135,57 323,10 97 469 

Total 18 352,11 184,270 43,433 260,48 443,75 97 682 
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Anexo 5 – Comparação entre cultivares – Nº de lançamentos 
Tabela 14 Resultados estatísticos referentes aos lançamentos, nas 2 podas  

Poda Cultivar N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 
Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Poda de verão 

Top Shelf 9 34,56 8,691 2,897 27,88 41,24 21 50 

Blue Ribbon 9 31,67 5,431 1,810 27,49 35,84 22 39 

Camélia 9 16,00 2,958 ,986 13,73 18,27 12 22 

Ventura 9 30,33 6,403 2,134 25,41 35,26 24 44 

Total 36 28,14 9,397 1,566 24,96 31,32 12 50 

Poda de inverno 

Top Shelf 9 9,78 1,202 ,401 8,85 10,70 8 12 

Blue Ribbon 9 9,11 1,900 ,633 7,65 10,57 6 11 

Camélia 9 12,22 2,539 ,846 10,27 14,17 8 16 

Ventura 9 8,67 3,808 1,269 5,74 11,59 4 15 

Total 36 9,94 2,808 ,468 8,99 10,89 4 16 
 
 
ANOVA 
Tabela 15 Análise de Variâncias entre cultivares, relativamente aos lançamentos nas 2 podas 

Poda  Soma dos Quadrados df Média dos Quadrados F p 

Poda de verão  

Entre Grupos 1852,083 3 617,361 15,955 0,000 

Nos grupos 1238,222 32 38,694   

Total 3090,306 35    

Poda de inverno 

Entre Grupos 67,889 3 22,630 3,481 0,027 

Nos grupos 208,000 32 6,500   

Total 275,889 35    
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Tabela 16 Tabela 15 Várias comparações relativamente aos lançamentos nas 2 podas (Teste de 
comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05) 

Variável dependente 
(I) Cultivares 

de Mirtilos 

(J) Cultivares 

de Mirtilos 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

padrão 
p 

Intervalo de 

confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Número de 

Lançamentos na poda 

de verão 

Top Shelf 

Blue Ribbon 2,889 2,932 0,759 -5,06 10,83 

Camélia 18,556* 2,932 0,000 10,61 26,50 

Ventura 4,222 2,932 0,485 -3,72 12,17 

Blue Ribbon 

Top Shelf -2,889 2,932 0,759 -10,83 5,06 

Camélia 15,667* 2,932 0,000 7,72 23,61 

Ventura 1,333 2,932 0,968 -6,61 9,28 

Camélia 

Top Shelf -18,556* 2,932 0,000 -26,50 -10,61 

Blue Ribbon -15,667* 2,932 0,000 -23,61 -7,72 

Ventura -14,333* 2,932 0,000 -22,28 -6,39 

Ventura 

Top Shelf -4,222 2,932 0,485 -12,17 3,72 

Blue Ribbon -1,333 2,932 0,968 -9,28 6,61 

Camélia 14,333* 2,932 0,000 6,39 22,28 

Número de 

Lançamentos na poda 

de inverno 

Top Shelf 

Blue Ribbon ,667 1,202 0,945 -2,59 3,92 

Camélia -2,444 1,202 0,197 -5,70 0,81 

Ventura 1,111 1,202 0,792 -2,15 4,37 

Blue Ribbon 

Top Shelf -,667 1,202 0,945 -3,92 2,59 

Camélia -3,111 1,202 0,065 -6,37 0,15 

Ventura ,444 1,202 0,982 -2,81 3,70 

Camélia 

Top Shelf 2,444 1,202 0,197 -0,81 5,70 

Blue Ribbon 3,111 1,202 0,065 -0,15 6,37 

Ventura 3,556* 1,202 0,028 ,30 6,81 

Ventura 

Top Shelf -1,111 1,202 0,792 -4,37 2,15 

Blue Ribbon -,444 1,202 0,982 -3,70 2,81 

Camélia -3,556* 1,202 0,028 -6,81 -0,30 
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Anexo 6 – Comparação entre cultivares – Nº de gomos 
Tabela 17 Resultados estatísticos referentes aos gomos, nas 2 podas 

Poda Cultivar N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 
Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Poda de 

verão 

Top Shelf 9 158,78 33,682 11,227 132,89 184,67 106 197 

Blue Ribbon 9 108,78 27,927 9,309 87,31 130,24 63 158 

Camélia 9 134,44 32,585 10,862 109,40 159,49 69 181 

Ventura 9 78,00 25,080 8,360 58,72 97,28 38 112 

Total 36 120,00 41,837 6,973 105,84 134,16 38 197 

Poda de 

inverno 

Top Shelf 9 64,44 8,791 2,930 57,69 71,20 53 73 

Blue Ribbon 9 36,67 11,424 3,808 27,89 45,45 22 54 

Camélia 9 64,78 19,980 6,660 49,42 80,14 34 87 

Ventura 9 37,67 20,037 6,679 22,26 53,07 16 77 

Total 36 50,89 20,599 3,433 43,92 57,86 16 87 

 
ANOVA 
Tabela 18 Análise de Variâncias entre cultivares, relativamente aos gomos nas 2 podas 

Poda  Soma dos Quadrados df Média dos Quadrados F p 

Poda de verão  

Entre Grupos 32420,667 3 10806,889 11,990 0,000 

Nos grupos 28841,333 32 901,292   

Total 61262,000 35    

Poda de inverno 

Entre Grupos 6783,778 3 2261,259 8,969 0,000 

Nos grupos 8067,778 32 252,118   

Total 14851,556 35    
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Tabela 19  Várias comparações relativamente aos gomos nas 2 podas (Teste de comparação múltipla de 
médias de Tukey para α=0,05) 

Variável dependente 
(I) Cultivares 

de Mirtilos 

(J) Cultivares 

de Mirtilos 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

padrão 
p 

Intervalo de 

confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Número de Gomos 

na poda de verão  

Top Shelf 

Blue Ribbon 50,000* 14,152 0,007 11,66 88,34 

Camélia 24,333 14,152 0,331 -14,01 62,68 

Ventura 80,778* 14,152 0,000 42,43 119,12 

Blue Ribbon 

Top Shelf -50,000* 14,152 0,007 -88,34 -11,66 

Camélia -25,667 14,152 0,286 -64,01 12,68 

Ventura 30,778 14,152 0,152 -7,57 69,12 

Camélia 

Top Shelf -24,333 14,152 0,331 -62,68 14,01 

Blue Ribbon 25,667 14,152 0,286 -12,68 64,01 

Ventura 56,444* 14,152 0,002 18,10 94,79 

Ventura 

Top Shelf -80,778* 14,152 0,000 -119,12 -42,43 

Blue Ribbon -30,778 14,152 0,152 -69,12 7,57 

Camélia -56,444* 14,152 0,002 -94,79 -18,10 

Número de Gomos 

na poda de inverno 

Top Shelf 

Blue Ribbon 27,778* 7,485 0,004 7,50 48,06 

Camélia -,333 7,485 1,000 -20,61 19,95 

Ventura 26,778* 7,485 0,006 6,50 47,06 

Blue Ribbon 

Top Shelf -27,778* 7,485 0,004 -48,06 -7,50 

Camélia -28,111* 7,485 0,004 -48,39 -7,83 

Ventura -1,000 7,485 0,999 -21,28 19,28 

Camélia 

Top Shelf ,333 7,485 1,000 -19,95 20,61 

Blue Ribbon 28,111* 7,485 0,004 7,83 48,39 

Ventura 27,111* 7,485 0,005 6,83 47,39 

Ventura 

Top Shelf -26,778* 7,485 0,006 -47,06 -6,50 

Blue Ribbon 1,000 7,485 0,999 -19,28 21,28 

Camélia -27,111* 7,485 0,005 -47,39 -6,83 
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Anexo 7 – Comparação entre cultivares – Nº de frutos vingados  

Tabela 20 Resultados estatísticos referentes aos frutos vingados, nas 2 podas  

Poda Cultivar N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança de 95% 

para média Mínimo Máximo 

Limite inferior Limite superior 

Poda de 

verão  

Top Shelf 9 809,89 171,559 57,186 678,02 941,76 541 1005 

Blue Ribbon 9 662,44 169,980 56,660 531,79 793,10 384 962 

Camélia 9 914,33 221,566 73,855 744,02 1084,64 469 1231 

Ventura 9 474,89 152,832 50,944 357,41 592,37 231 682 

Total 36 715,39 240,747 40,125 633,93 796,85 231 1231 

Poda de 

inverno 

Top Shelf 9 328,44 44,909 14,970 293,92 362,96 270 372 

Blue Ribbon 9 223,11 69,553 23,184 169,65 276,57 134 329 

Camélia 9 440,44 135,874 45,291 336,00 544,89 231 592 

Ventura 9 229,33 121,985 40,662 135,57 323,10 97 469 

Total 36 305,33 131,312 21,885 260,90 349,76 97 592 
 
 
ANOVA 

Tabela 21 Análise de Variâncias entre cultivares, relativamente aos frutos vingados nas 2 podas 

Poda  Soma dos Quadrados df Média dos Quadrados F p 

Poda de verão  

Entre Grupos 982372,556 3 327457,519 10,016 0,000 

Nos grupos 1046198,000 32 32693,688   

Total 2028570,556 35    

Poda de inverno 

Entre Grupos 281930,667 3 93976,889 9,352 0,000 

Nos grupos 321571,333 32 10049,104   

Total 603502,000 35    
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Tabela 22 Várias comparações relativamente aos frutos vingados nas 2 podas (Teste de comparação 
múltipla de médias de Tukey para α=0,05) 

Variável 

dependente 

(I) Cultivares de 

Mirtilos 

(J) Cultivares de 

Mirtilos 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

padrão 
p 

Intervalo de confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Poda de verão  

Top Shelf 

Blue Ribbon 147,444 85,237 0,325 -83,49 378,38 

Camélia -104,444 85,237 0,616 -335,38 126,49 

Ventura 335,000* 85,237 0,002 104,06 565,94 

Blue Ribbon 

Top Shelf -147,444 85,237 0,325 -378,38 83,49 

Camélia -251,889* 85,237 0,028 -482,83 -20,95 

Ventura 187,556 85,237 0,145 -43,38 418,49 

Camélia 

Top Shelf 104,444 85,237 0,616 -126,49 335,38 

Blue Ribbon 251,889* 85,237 0,028 20,95 482,83 

Ventura 439,444* 85,237 0,000 208,51 670,38 

Ventura 

Top Shelf -335,000* 85,237 0,002 -565,94 -104,06 

Blue Ribbon -187,556 85,237 0,145 -418,49 43,38 

Camélia -439,444* 85,237 0,000 -670,38 -208,51 

Poda de inverno 

Top Shelf 

Blue Ribbon 105,333 47,256 0,137 -22,70 233,37 

Camélia -112,000 47,256 0,104 -240,03 16,03 

Ventura 99,111 47,256 0,176 -28,92 227,14 

Blue Ribbon 

Top Shelf -105,333 47,256 0,137 -233,37 22,70 

Camélia -217,333* 47,256 0,000 -345,37 -89,30 

Ventura -6,222 47,256 0,999 -134,26 121,81 

Camélia 

Top Shelf 112,000 47,256 0,104 -16,03 240,03 

Blue Ribbon 217,333* 47,256 0,000 89,30 345,37 

Ventura 211,111* 47,256 0,001 83,08 339,14 

Ventura 

Top Shelf -99,111 47,256 0,176 -227,14 28,92 

Blue Ribbon 6,222 47,256 0,999 -121,81 134,26 

Camélia -211,111* 47,256 0,001 -339,14 -83,08 
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Anexo 8 – Controlo de qualidade  

Ventura 

  

Diâmetro: 
20 – 12 

mm; 
 

Diâmetro 
médio: 

 15 -16 mm 
 

Brix: 
16% 

Camélia 

  

Diâmetro: 
10 – 21 

mm; 
 

Diâmetro 
médio:  

14 - 15 mm 
 

Brix: 
13% 

Top Shelf 

  

Diâmetro: 
12 – 19 

mm; 
 

Diâmetro 
médio: 15-

16mm 
 

Brix: 
14% 

Blue Ribbon 

  

Diâmetro: 
11 – 

19.5mm; 
 

Diâmetro 
médio: 15-

16mm 
 

Brix: 
20% 
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