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NA REGIÃO DO DOURO SUL, E EM PARTICULAR NA 

REGIÃO DO VALE DO VAROSA E TÁVORA A PRODUÇÃO DE 

SABUGUEIRO ATINGE ENTRE 1500 A 2500 TONELADAS/ANO

RESUMO

Na zona do Vale do Varosa e Távora são exploradas culturas 

de sabugueiro com boa capacidade de adaptação às condições 

naturais e de cultivo (Fig. 1 - 3). A baga pode ser explorada como 

uma excecional fonte de matéria-prima para o desenvolvimento 

de produtos alimentares saudáveis e de valor acrescentado, em 

linha com as atuais tendências de mercado. O conhecimento da 

composição química da baga e dos fatores que a podem afetar, 

nomeadamente o impacto da maturação e cultivar, são parâmetros 

determinantes neste processo de valorização e serão discutidos 

neste trabalho e ilustrados com dados recentes sobre a baga da 

região do Vale do Varosa e Távora. Além disso é demonstrado o valor 

nutricional da baga de sabugueiro através da sistematização de 

inúmeros estudos realizados em baga de várias zonas do globo.
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ABSTRACT

In the Varosa and Távora Valley there are elderberry crops with 

good adaptability to natural conditions and cultivation system. 

Elderberry can be exploited as an exceptional source of raw 

Baga de sabugueiro do
Vale do Varosa e Távora: uma fonte
de compostos para a saúde e bem-estar

Tabela 1 – Composição geral e valor nutricional da baga de sabugueiro madura, incluindo 

valores diários de referência de vários nutrientes (VDR). Adaptado de [3].

Valor VDRa

Peso (g) 0,08-0,21 -

Energia (kcal) 73 2000

Água (%) 76-85 -

pH 3,7-4,8 -

Lípidos(g/100g peso seco) 0,5 70 g

Ácidos Gordos (mg/100g peso seco) 10–40 -

Compostos Voláteis (mg/100g peso fresco) 1,5-390 -

Hidratos de Carbono (g/100g peso fresco) 18 260 g

Fibra (g/100g peso fresco) 7 25 g

Açúcar(g/100g peso fresco) 6,8-10,4 90 g

Frutose (g/100g peso fresco) 3,4-5,2 -

Glucose (g/100g peso fresco) 3,3-5,0 -

Sacarose (g/100g peso fresco) 0,047-0,17 -

Proteína (N x 6,25, g/100g peso fresco) 0,66 0,66 g/kg pc

Aminoácido (mg/100g peso fresco) 0,64 -

Ácido Cítrico (g/100g peso fresco) 0,31-0,48 -

Ácido Málico (g/100g peso fresco) 0,097-0,13 -

Ácido Xiquímico (g/100g peso fresco) 0,014-0,093 -

Ácido Fumárico (g/100g peso fresco) 0,010-0,029 -

Minerais (%) 0,90-0,99 -

Cálcio (mg/100g peso fresco) 38-153 700 mg

Ferro (mg/100g peso fresco) 1,4-8,5 10 mg

Potássio (mg/100g peso fresco) 288-549 3,1-3,5 g

Sódio (mg/100g peso fresco) 2,0-15 1,1-150 mg

Fósforo (mg/100g peso fresco) 49,0-134 0,6-3,4 g

Zinco (mg/100g peso fresco) 0,2-1 7,3 mg

Manganésio (mg/100g peso fresco) 0,4-1 2-5 mg b

Vitamina A (UI) 600 900 UI

Vitamina B6 (mg/100g peso fresco) 0,23 2-3 mg

Vitamina C (mg/100g peso fresco) 6-117 45 mg

a Valores diários de referência (VDR) para adultos de acordo com Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos (EFSA); pc – peso corporal; b Não há VDR estabelecido, o valor 
representa uma dose segura e adequada.

material for the development of 

healthy and added-value food 

products, in line with current 

market trends. The knowledge 

of the elderberry chemical 

composition and the factors 

that can affect it, namely the 

impact of ripening and cultivar, 

are determining parameters in 

this process of valorization and 

will be discussed in this text 

and illustrated with recent data 

on Portuguese elderberries. 

In addition, the nutritional value 

of elderberries is demonstrated 

through the systematization 

Figura 1  – Baga de sabugueiro da zona do Vale do Varosa e Távora.
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of numerous studies carried 

out in berries from several areas 

of the globe.
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O VALOR NUTRICIONAL DA 

BAGA DE SABUGUEIRO

A baga de sabugueiro (Sambucus 

nigra L.) tem sido usada em 

cosmética, alimentação, 

medicina tradicional, e mais 

recentemente na preparação 

de suplementos alimentares e 

alimentos funcionais [1,2], o que 

ilustra o potencial desta espécie 

e o interesse no estudo mais 

aprofundado da sua composição.

Das inúmeras aplicações 

industriais da baga madura 

destaca-se a sua utilização como 

fonte de corantes naturais devido 

à sua cor roxa intensa. Também é 

de realçar o seu valor nutricional 

demonstrado por inúmeros 

estudos internacionais relativos 

à baga madura de diferentes 

regiões do globo, cuja informação 

está sistematizada na Tabela 1. 

Esta tabela ilustra claramente 

que a baga pode ser considerada 

uma fonte importante de 

diversos macro e micronutrientes 

essenciais na dieta humana, 

podendo o seu consumo 

representar uma contribuição 

relevante para atingir os valores 

diários de referência (VDR) de 

vários nutrientes.Por exemplo, 

uma porção típica de baga de 

sabugueiro (aproximadamente 

50g) permite ingerir até 14% 

do VDR de fibra dietética, 

33% do VDR de vitamina A, 

43% do VDR de ferro ou pode 

mesmo suprir completamente 

as necessidades diárias em 

vitamina C. É importante notar 

que os VDRs dependem de vários 

parâmetros, tais como o indivíduo 

(peso corporal, dieta, atividade 

física, etc.), o estado de saúde 

(por exemplo, distúrbios digestivos); ou fatores ambientais (clima, 

exposição solar, etc.).

A baga de sabugueiro como fonte de compostos bioativos e 

parâmetros que afetam o seu teor

Apesar dos inúmeros estudos realizados sobre a baga de 

sabugueiro de várias regiões do globo, existem poucos estudos 

sobre a caracterização química e avaliação nutricional da baga de 

sabugueiro portuguesa. Assim, recentemente foram realizados 

estudos de prospeção de compostos bioativos [3-7], isto é 

compostos com efeitos biológicos conhecidos, incluindo a promoção 

da saúde e bem-estar, na baga de sabugueiro portuguesa, 

nomeadamente da baga cultivada no Vale do Varosa e Távora.

Na região do Douro Sul, e em particular na região do Vale do 

Varosa e Távora a produção de sabugueiro atinge entre 1500 a 

2500 toneladas/ano, sendo principalmente exportada no estado 

maduro (refrigerada ou seca) para a produção de concentrados, 

sumos e corantes alimentares, usando como principais cultivares 

a ‘Sabugueira’, ‘Sabugueiro’ e ‘Bastardeira’.

De entre os inúmeros compostos bioativos detetados foi dado 

especial enfoque aos compostos terpénicos e norisoprenóides 

voláteis, compostos fenólicos, triterpénicos, fitoesteróis e ácidos 

gordos. Atendendo a que o teor destes compostos bioativos depende 

do estado de maturação, foram estudadas as bagas em diferentes 

estados de maturação.

Diversos parâmetros, nomeadamente o teor de sólidos solúveis 

totais (SST), indicador do teor de açúcares solúveis, pH e acidez 

titulável (AT), são usados comummente pelos produtores para 

definir a maturação tecnológica, permitindo assim estabelecer o 

estado maduro da baga de sabugueiro e consequentemente a data 

de colheita. A Tabela 2 ilustra 

a variação destes parâmetros 

ao longo da maturação de 

baga de sabugueiro das 

cultivares ‘Sabugueira’, 

‘Sabugueiro’ e ‘Bastardeira’ 

produzidas na região do Vale 

do Varosa e Távora na colheita 

de 2013. As bagas foram 

todas produzidas num campo 

experimental, com plantas 

de 12/13 anos, com produção 

similar entre cultivares. 

Na baga de sabugueiro madura 

foram detetados cerca de 

103 compostos pertencentes 

às famílias dos compostos 

terpénicos e norisoprenóides 

voláteis (com impacto no 

aroma), compostos fenólicos 

(com impacto na cor e também 

designados de antioxidantes), 

triterpénicos, fitoesteróis e 

ácidos gordos, de entre os 

quais, 59 foram reportados pela 

primeira vez na baga de S. nigra 

L. [3-7]. Destacam-se diversos 

compostos como ácido ursólico, 

as antocianinas (cianidina 

3-sambubiósideo) e monoterpenos 

Cultivar Data de colheita SST (ºBrix) ATa pH

‘Sabugueira’

2 Agosto 7,3 ± 0,1 1,63 ± 0,03 3,47 ± 0,03

8 Agosto 9,8 ± 0,4 1,23 ± 0,09 4,04 ± 0,02

21 Agosto 11,4 ± 0,6 1,09 ± 0,04 4,30 ± 0,08

28 Agosto 12,7 ± 1,2 1,01 ± 0,21 4,64 ± 0,03

5 Setembro 12,8 ± 1,2 1,16 ± 0,13 4,47 ± 0,06

‘Sabugueiro’

2 Agosto 7,3 ± 0,2 1,43 ± 0,11 3,57 ± 0,09

8 Agosto 8,2 ± 0,3 1,22 ± 0,20 3,63 ± 0,06

21 Agosto 10,7 ± 0,6 1,04 ± 0,06 3,88 ± 0,15

28 Agosto 12,4 ± 1,2 1,00 ± 0,11 4,40 ± 0,20

5 Setembro 10,5 ± 0,6 1,07 ± 0,09 4,60 ± 0,08

‘Bastardeira’

2 Agosto 7,3 ± 0,2 1,35 ± 0,03 3,76 ± 0,23

8 Agosto 9,0 ± 0,4 1,09 ± 0,25 3,95 ± 0,08

21 Agosto 10,7 ± 1,2 0,94 ± 0,30 4,46 ± 0,07

28 Agosto 12,3 ± 0,6 0,81 ± 0,09 4,62 ± 0,01

5 Setembro 11,2 ± 0,3 0,92 ± 0,09 4,70 ± 0,15

a g de ácido cítrico/100g fruto fresco

Tabela 2 – Sólidos solúveis totais (SST), acidez titulável (AT) e pH de baga de sabugueiro das cultivares ‘Sabugueira’, 

‘Sabugueiro’ e ‘Bastardeira’, em cinco estados de maturação, colhidas na região do Vale do Varosa e Távora, colheita de 2013. 

A data de colheita destacada a cinza refere as bagas no estado maduro. Reproduzido de [4].

A baga de sabugueiro pode ser considerada uma fonte importante (...) de vários 
nutrientes, nomeadamente de vários minerais e vitaminas A e C.
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bioativos. Assim, foram estudados 

os perfis de variação de diversas 

famílias químicas, ao longo da 

maturação, para as três cultivares 

‘Sabugueira’, ‘Sabugueiro’ e 

‘Bastardeira’ colhidas no mesmo 

campo experimental no Vale 

do Varosa e Távora, sendo 

resumido na Figura 4 as principais 

alterações observadas [3].

Para os anos de colheita de 

2012 e 2013 e para as famílias 

químicas estudadas verificou-se 

uma tendência de variação similar 

ao longo da maturação nas 3 

cultivares. Para os fitoesteróis e 

ácidos triterpénicos verificou-se 

uma diminuição do seu teor 

global até ao estado maduro. 

As cultivares ‘Sabugueira’ 

e ‘Bastardeira’ maduras 

apresentaram teores de ácidos 

triterpénicos mais elevados que 

a cultivar ‘Sabugueiro’, para os 

dois anos de amostragem [3]. 

Verificou-se ainda que as bagas não 

maduras apresentaram um teor 

superior de compostos associados 

ao aroma (mono, sesquiterpénicos 

e norisoprenóides) e que estes 

diminuiram gradualmente ao 

longo da maturação, de forma 

consistente para as três cultivares 

em estudo [3]. Embora se 

observem algumas diferenças 

de composição entre cultivares, 

o estado de maturação e o ano 

da colheita apresentam maior 

impacto na composição da baga.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A baga de sabugueiro pode 

ser considerada uma fonte 

importante de uma elevada 

diversidade de macro e 

micronutrientes essenciais na 

dieta humana, podendo o seu 

consumo representar uma 

contribuição relevante para 

atingir os valores diários de 

referência de vários nutrientes, 

nomeadamente de vários 

minerais e vitaminas A e C.

A prospeção de compostos 

bioativos na baga de sabugueiro 

Figura 4 –Tendências de variação de diferentes parâmetros químicos ao longo da maturação da 

baga de sabugueiro do Vale do Varosa e Távora[3,4,6,7]. Adaptado de [3].

é extremamente importante para 

entender os possíveis efeitos 

benéficos para a saúde humana 

e bem-estar. Estudos recentes 

demonstram a presença de 

dezenas de compostos bioativos na 

baga cultivada no Vale do Varosa e 

Távora, nomeadamente compostos 

terpénicos e norisoprenóides 

voláteis (com impacto no 

aroma), compostos fenólicos 

(com impacto na cor e também 

designados de antioxidantes), 

triterpénicos, fitoesteróis e ácidos 

gordos, de entre os quais, 59 

foram reportados pela primeira 

vez na baga de S. nigra L. Estes 

compostos são reconhecidos como 

promotores de saúde e bem-estar 

e ensaios in-vivo já demonstraram 

o potencial efeito antidiabético 

resultante da suplementação de 

animais modelo com extratos de 

baga de sabugueiro [8].

Para os 2 anos de estudo, 

as bagas das três cultivares 

‘Sabugueira’, ‘Sabugueiro’ e 

‘Bastardeira’ cultivadas no Vale do 

Varosa e Távora não apresentaram 

diferenças significativas nos 

parâmetros comumente 

usados para definir o estado de 

maturação tecnológica (sólidos 

solúveis totais, acidez titulável e 

pH). No entanto, relativamente 

ao teor de compostos bioativos, 

verificou-se que as cultivares 

‘Sabugueira’ e ‘Bastardeira’ 

apresentaram composições muito 

similares entre si, mas a cultivar 

‘Sabugueiro’ apresentou teores 

significativamente inferiores de 

fitoesteróis, ácidos gordos e ácidos 

triterpénicos. É de salientar que 

o rendimento de um sabugueiro 

pode variar entre 1 a mais de 

30 kg por arbusto, dependendo 

do cultivar, sendo este um dos 

aspetos críticos para o produtor 

gerir e maximizar o valor 

comercial da cultura e cultivar. 

É de realçar que apesar de se 

observem algumas diferenças 

de composição entre cultivares, 

o estado de maturação e o ano 

(limoneno) pela sua abundância relativa e por estarem associados 

a diversas atividades biológicas relevantes, como por exemplo as 

atividades anti-inflamatória, antioxidante e antidiabética [2,5,8].

Além da importância da caracterização da baga de sabugueiro, é 

também fundamental o conhecimento do impacto do processo de 

maturação, assim como da cultivar no perfil químico dos compostos 

Figura 3 –Baga de sabugueiro da zona do Vale do Varosa e Távora.

Figura 2 –Flor de sabugueiro da zona do Vale do Varosa e Távora.
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