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RESUMO

O controlo do estado de maturação da baga de sabugueiro 
pode ser levado a cabo através da utilização de um 

refratómetro digital portátil, que permite estimar o teor de 
açúcares, expresso em °Brix. Desta forma, é possível planear 
com maior rigor o dia da colheita da baga. Esta abordagem 
foi testada em bagas de sabugueiro das três cultivares mais 
comuns na região do Vale do Varosa e Távora – Sabugueira, 
Sabugueiro e Bastardeira – recolhidas nos anos de 2018 e 
2019. As bagas consideradas maduras apresentaram valores 
que variam entre 12 e 19 °Brix, com a mediana de 14,8 °Brix. 
As tendências de variação observadas ao longo da fase final 
da maturação, indicam que os valores mais elevados de  
°Brix correspondem também a um valor superior de total  
de compostos fenólicos e de atividade antioxidante.  
Estes dois parâmetros estão relacionados com potenciais 
efeitos benéficos para a saúde associados à baga.  
Em suma, a determinação do °Brix ao longo da maturação da 
baga representa uma abordagem simples que fornece aos 
produtores informação objetiva e útil para a programação da 
colheita e para a avaliação da qualidade da baga.
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ABSTRACT
The monitoring of the maturity status of elderberry can be 
carried out using a portable digital refractometer, which allows 
estimating the sugar content, expressed as °Brix. In this way 
it is possible to plan more accurately the harvesting day. This 
method was tested in elderberries from the three most common 
cultivars in the Vale do Varosa and Távora region –Sabugueira, 
Sabugueiro and Bastardeira – collected in the years 2018 and 
2019. The ripe elderberries exhibited °Brix values ranging from 
12 to 19 °Brix, with the median of 14.5 °Brix.  
The variation trends observed during the final stage of matu-
ration indicate that the highest values of °Brix also correspond 
to higher values of total phenolic compounds and antioxidant 
activity. These 2 parameters are related with potential beneficial 
health effects associated with the elderberries. In summary, 
the °Brix assessment throughout the maturation of elderberries 
represents a simple method that provides objective and useful 
information to producers for scheduling the harvest and 
assessing the quality of elderberries.

Keywords: Sambucus nigra L., Elderberry,  
Ripening, °Brix, Refractometer.

IMPORTÂNCIA 
DO CONTROLO DA 
MATURAÇÃO DA BAGA
Desde longa data que a flor e 
a baga de sabugueiro (Sam-
bucus nigra L.) são usadas na 
medicina tradicional e, mais 
recentemente, no desenvol-
vimento de nutracêuticos e 
suplementos alimentares, 
ilustrando o potencial e 
interesse em estudar esta 
espécie. O sabugueiro tem 
sido referido como uma fonte 
rica em diversos compostos 
bioativos, aos quais são 
atribuídos efeitos benéficos 
para a saúde e bem-estar. 
Entre estes destacam-se os 
compostos terpénicos, fitoes-
teróis, ácidos gordos mono e 
polinsaturados, compostos 
fenólicos e antioxidantes, 
minerais, vitaminas, entre 
outros. Alguns estudos 
realizados recentemente 
sobre a baga de sabugueiro 
portuguesa, nomeadamente 

da baga cultivada no Vale do 
Varosa e Távora, (Figura 1) 
reportam a presença destes 
compostos bioativos, cujos 
teores dependem do estado 
de maturação da baga. Assim, 
considera-se fundamental 
que os produtores de baga 
de sabugueiro disponham de 
ferramentas simples que lhes 
forneçam dados objetivos que 
permitam controlar o estado 
de maturação da baga e 
como tal programar  
o dia da colheita.

Durante o desenvolvi-
mento fisiológico e o processo 
de amadurecimento, as bagas 
sofrem diversas modificações 
físicas e bioquímicas, ficando 
normalmente maduras, e 
como tal em condições de 
serem colhidas, durante o 
mês agosto. Os produtores 
têm dificuldade em planear 
com rigor o dia da colheita, 
pois o estado de maturação 
da baga está dependente 

Figura 1. Região do Vale do Varosa e Távora, com indicação dos 3 campos onde fo-
ram colhidas amostras de baga de sabugueiro: Varosa, Valverde e São João de Tarou-
ca (campo experimental). Fonte: Google Maps.
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de diversas variáveis, 
nomeadamente as condições 
climatéricas, a localização 
geográfica dos campos, 
as condições de gestão da 
cultura, entre outros fatores.

A qualidade da baga, e 
consequentemente o seu 
valor comercial, dependem 
de um adequado controlo 
da maturação e definição do 
dia da colheita. Assim, neste 
artigo será apresentada e 
discutida a importância da 
implementação de um método 
simples que permite avaliar o 
estado de maturação tecnoló-
gico da baga, em laboratório 
ou no campo. É ainda discutida 
a relação deste parâmetro 
com outros indicadores de 
qualidade da baga.

O teor de sólidos solúveis 
totais (SST), indicador do 
teor de açúcares solúveis, 
e a acidez titulável (AT) são 
parâmetros muito utilizados 
para acompanhar o estado 
de maturação tecnológico de 
vários frutos, nomeadamente 
das uvas. Por exemplo, 
através da avaliação destes 
parâmetros é possível um 
acompanhamento do estado 
de maturação das uvas, com 
vista a planificar a vindima e 
o processo de vinificação, de 
acordo com as características 
pretendidas para o produto 
final. Este tipo de acompa-
nhamento pode ser realizado 
no campo com recurso a um 
refratómetro digital portátil.  
A abordagem usada no 
controlo de maturação da 
uva foi o ponto de partida e 
inspiração dos autores para 
avaliar o amadurecimento da 
baga de sabugueiro.

COMO ACOMPANHAR O 
ESTADO DE MATURAÇÃO 
DA BAGA ATRAVÉS DA 
DETERMINAÇÃO DO °BRIX?
Na Figura 2 encontra-se 
esquematizado o processo 
de determinação do teor de 
sólidos solúveis totais (SST) 
que é expresso em °Brix.  

A determinação do °Brix tem 
como base uma escala que 
resulta do estabelecimento 
de uma relação numérica 
entre o índice de refração 
de uma solução e o seu 
teor em sacarose. Assim, 
este parâmetro permite 
determinar, de forma indireta, 
o teor de sólidos solúveis 
totais de uma solução, o qual 
depende da temperatura, mas 
os refratómetros modernos 
já conseguem corrigir essas 
variações através de sistemas 
internos de compensação 
automática de temperatura.  
A determinação do °Brix 
é feita utilizando um 
refratómetro. Aconselha-se a 
utilização de um refratómetro 
digital que pode ser usado 
quer no laboratório quer no 
campo, permitindo assim a 
leitura em tempo real.

As bagas de sabugueiro 
podem ser colhidas no campo 
e transportadas para um 
laboratório ou para insta-
lações agrícolas, ou podem 
ser analisadas no campo. 
Para esta determinação, as 
bagas de sabugueiro devem 
ser esmagadas até se obter 
um sumo, posteriormente 
colocaram-se duas gotas no 
refratómetro, sendo a leitura 
feita após 30 segundos de 
permanência do sumo sobre 
a superfície de leitura. Se 
a análise for realizada no 
laboratório pode seguir os 
passos indicados na Figura 2, 
iniciando o esmagamento 
das bagas no almofariz e no 
2º passo a leitura do °Brix. 
Se a leitura for realizada no 
campo, as bagas podem ser 
esmagadas colocando-as 
num saco de plástico e depois 

1) 2)

Figura 2. Determinação do teor de sólidos solúveis totais, expresso em °Brix: 1º passo – esmagamento da baga para a obtenção do 
sumo; 2º passo: leitura do °Brix num refratómetro digital. No exemplo usado nesta figura, as bagas apresentaram um valor de 14,8 °Brix.

colocam-se umas gotas do 
sumo no local indicado no 
refratómetro (Figura 2).

A metodologia 
anteriormente descrita foi 
aplicada a amostras de baga 
de sabugueiro portuguesa, 
recolhida na zona do Vale 
do Varosa e Távora, onde 
existem culturas de sabu-
gueiro com boa capacidade 
de adaptação às condições 
naturais da região. Assim, 
foram recolhidas bagas das 
cultivares mais comuns nesta 
zona: Sabugueira, Sabugueiro 
e Bastardeira. Estas foram 
colhidas em 3 campos, entre 
o final de julho e agosto de 
2018 e de 2019 (Figura 1).

Para as amostras 
analisadas, o valor de °Brix 
aumenta até estabilizar num 
valor que varia entre 13 e 19 
para a baga madura, para as 
3 cultivares no ano de 2018 e 
entre 12 e 16, para o ano de 
2019 (Figura 3). Em média, 
os valores de °Brix das bagas 
do campo de Varosa são 
mais homogéneos, não apre-
sentam tanta variabilidade 
no estado de maturação, 
quando comparadas com os 
valores de °Brix das bagas 
dos outros campos. 

De acordo com a literatura, 
o teor de sólidos solúveis 
da baga madura colhida em 
vários países do norte da 
europa pode variar entre 10 
e 17 °Brix, sendo que o valor 
mais comum varia entre 12 e 
13 °Brix.  A baga portuguesa 
em estudo apresentou a 
mediana de 14,8 °Brix, o que 
permite inferir, que para este 
indicador de qualidade, está 
bem posicionada no  
contexto internacional.

O °BRIX ESTÁ 
RELACIONADO COM 
OUTROS PARÂMETROS 
DE QUALIDADE DA BAGA?
A Figura 3 ilustra a variação 
dos parâmetros comumente 
usados para definir o estado 
de maturação tecnológica de 
frutos (sólidos solúveis totais 
e acidez titulável) e ainda a 
evolução do teor em fenóis 
totais e do poder antioxidante 
da baga de sabugueiro 
das cultivares Sabugueira, 
Sabugueiro e Bastardeira.  
De acordo com a Figura 3, 
durante a fase final de 
maturação o teor de açúcares 
aumenta, enquanto que a 
acidez titulável diminui. Habi-
tualmente define-se a data da 
colheita como a fase em que 
estes 2 parâmetros estabili-
zam. Por outro lado, observa-
-se que o teor em fenóis totais 
aumenta e consequentemente 
há um aumento da atividade 
antioxidante (Figura 3). Estas 
tendências de variação estão 
em linha com o observado para 
os valores de °Brix, isto é, o 
estado de maturação da baga 
que corresponde a valores de 
°Brix mais elevados, também 
corresponde a valores mais 
elevados de fenóis totais e de 
capacidade antioxidante. 

Em média, as bagas do 
campo de Varosa apresentam 
valores mais elevados de 
°Brix, teor de fenóis totais 
e atividade antioxidante, 
comparativamente com os 
ouros campos em estudo. 
Por outro lado, as bagas do 
campo experimental (São 
João de Tarouca) são as 
que apresentam em médias 
valores inferiores para  
estes três parâmetros.
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A Figura 3 mostra claramente 
que o perfil em fenóis totais 
e a atividade antioxidante 
são característicos para cada 
um dos campos ao longo do 
tempo, refletindo a adaptação 
da planta às condições 
edafoclimáticas. Além do 
metabolismo primário (cres-
cimento e desenvolvimento), 
a planta pode apresentar 
atividades relacionadas com 
o metabolismo secundário, o 
qual desempenha um papel 
importante na interação das 
plantas com o meio ambiente 
(adaptação às condições 
do meio). Este é expresso 
na produção de vários 
metabolitos secundários, 
como por exemplo os 
compostos fenólicos e respe-
tiva atividade antioxidante. 

CONCLUSÕES
A baga de sabugueiro apre-
senta inúmeros compostos 
bioativos, cuja concentração 
depende do estado de matura-
ção. Assim, é importante que 
haja um controlo do estado 
de maturação da baga para se 
definir com maior rigor o dia 
da colheita e consequente-
mente a sua composição. 

Um dos parâmetros que 
permite acompanhar o estado 
de maturação é a medição do 
°Brix, através da utilização de 
um refratómetro digital. Este 
método é rápido, de execução 
simples, requer um volume 
muito reduzido de amostra e 
não necessita de um operador 
especializado. Para além disso 
este método apresenta custos 
de utilização reduzidos e pode 
ser executado no campo, per-
mitindo assim uma avaliação 
do grau de maturação em 
tempo real. A Figura 4 resume 
as principais tendências de 
variação observadas ao longo 
da maturação, ou seja, ocorre 
um aumento do °Brix, teor 
em fenóis totais, da atividade 
antioxidante e a diminuição da 
acidez titulável. Esta infor-
mação permite concluir que 

Figura 3. Sólidos solúveis totais (SST) – °Brix, acidez titulável (g ácido cítrico/L sumo), teor em fenóis totais (g ácido gálico/L sumo) e 
atividade antioxidante (mmol equivalentes de Trolox/L sumo) de baga de sabugueiro das cultivares Sabugueira, Sabugueiro e Bastardei-
ra, determinados ao longo do amadurecimento, colhidas da região do Vale do Varosa e Távora, durante a colheita de 2018 e 2019. Os re-
sultados estão expresso por L de sumo, preparado  por esmagamento da baga.

a determinação do °Brix, para 
além de ser um auxiliar na ava-
liação do estado de maturação 
tecnológica e permitir definir 
o dia da colheita, também 
permite inferir acerca do teor 
em compostos fenólicos, de 
reconhecida importância para 
o valor biológico da baga e para 
as suas propriedades de cor.
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Figura 4. Tendências de variação de diferentes parâmetros físico-químicos ao longo da 
maturação da baga de sabugueiro.


