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Valorização da culturaValorização da culturaValorização da culturaValorização da culturaValorização da cultura

Apesar de se conhecerem cerca de 50 000 plantas
comestíveis, 60% das necessidades alimentares humanas
são satisfeitas com o consumo de arroz, milho e trigo e
prevê-se um aumento de 33% da procura destas 3
espécies até 2050 (1). De facto, atualmente há uma
produção massiva de algumas espécies vegetais e
animais e uma subprodução de outras. As políticas
agrícolas e a indústria de alimentar têm impulsionado
determinadas linhas de produção, que por sua vez,
influenciam a procura por parte do consumidor. Tais
mudanças na procura têm estimulado o crescimento de
sistemas de produção, que condicionam a diversidade
biológica/ecológica, a sustentabilidade ambiental e a
diversidade alimentar. Esta reduzida diversidade na dieta
humana está a contribuir de forma duplamente negativa
para a nossa saúde e o bem-estar, conduzindo a
desequilíbrios alimentares expressos pela coexistência
na mesma comunidade de indivíduos subnutridos e de

indivíduos obesos (1). Estas situações têm levado à
procura de formas de mitigação que contribuam para a
melhoria da saúde e da qualidade de vida, assim como
da diversidade ecológica e sustentabilidade ambiental.
Uma das estratégias passa pela promoção de novas
culturas de espécies de elevado valor nutricional, ou
espécies “esquecidas”, usando técnicas de cultura
sustentáveis e eficientes e apoiando as produções
agrícolas em pequena ou média escala, normalmente
com elevado impacto na economia das comunidades
locais.

A cultura do sabugueiro tem apresentado uma grande
capacidade de adaptação às condições naturais do
território português. Na zona do Vale do Varosa e Távora
existem culturas de sabugueiro com boa capacidade de
adaptação às condições naturais e de cultivo.
Tradicionalmente, os sabugueiros são cultivados nas
bordaduras dos campos agrícolas, mas actualmente já
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resultados obtidos mostram que as bagas de sabugueiro
das cultivares portuguesas apresentam um conteúdo em
açúcares e em compostos antioxidantes mais elevado
do que o reportado para outras cultivares do norte e
centro da Europa (2). Estas diferenças podem ser
explicadas pelas condições edafoclimáticas específicas de
Portugal Continental, com temperaturas médias mais
elevadas do que as que ocorrem na Europa Central e
apresentando um maior número de horas de exposição
solar diária. Observou-se ainda que o ano da colheita
apresenta um grande impacto nos indicadores de
qualidade da baga, seguido das características do campo
e da cultivar. Os resultados indicam ainda que os anos
com maior precipitação e o campo com maior
disponibilidade de água conduzem à obtenção de baga
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existem vários campos de sabugueiro em diversas zonas
do país. A flor e a baga podem ser exploradas como uma
excepcional fonte de matéria-prima para o
desenvolvimento de produtos alimentares de valor
acrescentado, em linha com as actuais tendências de
mercado, dado que são reconhecidas por possuírem uma
grande variedade de compostos bioativos com efeitos
benéficos para a saúde e bem-estar. Mas o consumo de
produtos à base de sabugueiro ainda não está de todo
integrado na dieta dos portugueses. Por um lado, há um
grande desconhecimento das vantagens do consumo
destes produtos, não existe uma grande oferta de
produtos no mercado português e o volume de
produção da baga e/ou da flor de sabugueiro é ainda
limitado. Assim, é clara a necessidade de intervenção a
vários níveis o que catalisou a criação do Grupo
Operacional SambucusValor, financiado no âmbito do
PDR 2020.
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O projecto SambucusValor permitiu o estudo de 3
cultivares de Sambucus nigra (sabugueira, sabugueiro e
bastardeira) ao longo do processo de maturação da baga,
em três campos na zona de Tarouca, durante 3 anos. Os
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com parâmetros de qualidade superiores. Apesar da
elevada adaptabilidade das variedades de sabugueiro
cultivadas na região do Vale do Varosa e Távora é de
assinalar que a disponibilidade de água, associada a uma
maior precipitação, ou à rega (pouco comum para esse
tipo de cultura), é um factor importante para a maior
produtividade e para a qualidade da baga.

Em Portugal, a flor de sabugueiro é muito pouco
consumida e a maior parte da produção do sabugueiro é
direcionada para a obtenção de baga, a qual é
maioritariamente exportada para o norte da Europa. O
consumo da baga de sabugueiro não está de todo
enraizado na dieta dos portugueses, apesar do seu valor
nutricional e pelo facto de que pode também contribuir
para a diversidade da nossa dieta. Os resultados do
projecto SambucusValor mostram também que a baga
pode ser valorizada de forma integral, por exemplo
combinando a preparação de sumo com o
aproveitamento do resíduo (bagaço) resultante da sua
preparação. Deste obtém-se um pó que pode ser
adicionado a iogurtes, papas, água, ou pode ser integrada
na preparação de sobremesas e produtos de pastelaria,
entre outros.
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O pó de bagaço também pode representar uma fonte
alternativa potencial de fibra e de proteína vegetal (Tabela
1). Por exemplo, o consumo de sumo pode contribuir
significativamente para a ingestão de vitamina B6 (um
copo de 200 mL permite a ingestão de até 39% do VDR
de vitamina B6), uma vitamina envolvida em vários
processos biológicos. A sua deficiência está associada ao
desenvolvimento de doenças inflamatórias, como alergia
e artrite reumatóide, disfunção neuronal e risco de
doença cardiovascular. Estudos epidemiológicos
destacaram os benefícios efeitos da ingestão diária de
vitamina B6 na redução da incidência de doenças
cardiovasculares (4).

Pó de bagaço de sabugueiro

A cultura do sabugueiro pode ter um papel muito
importante na reorganização dos espaços rurais e das
interfaces com os espaços florestais, podendo ainda
contribuir para estimular a utilização de campos
abandonados nas zonas rurais. Todas estas estratégias
têm sido actualmente discutidas como uma forma de
incrementar a biodiversidade e mitigar efeitos
relacionados com as alterações climáticas e a gestão dos
fogos. Em paralelo, a valorização integrada da baga do
sabugueiro e o desenvolvimento de produtos a partir do
sabugueiro são essenciais para definir estratégias
sustentáveis de valorização desta baga e criação de
riqueza para as comunidades locais. Os produtos
apresentados anteriormente são apenas alguns
exemplos do elevado potencial atribuível à flor e baga de
sabugueiro enquanto fonte de inúmeros compostos
bioactivos que podem ser explorados no âmbito da
indústria alimentar, cosmética e farmacêutica. Mas os
resultados do projecto SambucusValor vão mais longe e
mostram também o elevado potencial do engaço da baga
como fonte de compostos com potencial valorização,
nomeadamente como fonte de compostos com
potencial antioxidante (5).

54




