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RESUMO 

 

O efeito da aplicação de boro na qualidade da flor e no vingamento da oliveira, cv. Galega 

vulgar, assim como a eficácia dos diferentes tipos de polinização: livre, autopolinização e 

polinização controlada, foram estudados num olival em sebe em Santarém. No ensaio da 

aplicação de boro, aplicou-se 0 mg, 512 mg e 1024 mg de boro. No ensaio de polinização 

utilizou-se pólen das cultivares ‘Blanqueta’, ‘Cordovil’, ‘Cobrançosa’, ‘Picual’ e ‘Arbequina’.  

A aplicação de diferentes quantidades de boro não teve efeito ao nível da qualidade da flor e 

do vingamento, possivelmente devido aos níveis de deficiência de boro que as árvores 

apresentaram e que não foram superados com as aplicações de boro. Na polinização 

controlada, o vingamento não foi estatisticamente diferente quando se polinizou com as 

diferentes cultivares. Em polinização livre, o vingamento foi superior ao da polinização 

controlada dado que a utilização de sacos de plástico microperfurados se revelou 

inadequada. O número médio de frutos vingados em polinização livre, por 100 

inflorescências foi 93,6 frutos e 55,8 frutos, em Junho e Julho, respectivamente, estes 

valores correspondem taxas de vingamento de 5,5% e 3,3%. As taxas de germinação e de 

viabilidade do pólen apresentam valores entre 2% e 7%. 

 

 

Palavras – chave: oliveira, boro, qualidade da flor, polinização, vingamento, viabilidade do 

pólen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

    III 

Title:  Preliminary pollination studies in olive (Olea europeae L. ) cv. Galega vulgar 

 

ABSTRACT 

 

The effect of boron application in flower quality and olive, cv. Galega vulgar fruit set, and the 

efficiency of different types of pollination: open, self and controlled pollination, were tested in 

a hedge olive orchard in Santarém. In the boron experiment, 0 mg, 512 mg and 1024 mg of 

boron was applied in April. Pollen of the cultivars ‘Blanqueta’, ‘Cordovil’, ‘Cobrançosa’, 

‘Picual’ and ‘Arbequina’ was collected and used in cross pollinations experiment. 

The application of different levels of boron had no effect neither in the flower quality nor in 

the fruit set, possibly due to the boron deficiency that the trees presented which was not 

suppressed with the boron application. Fruit set wasn’t statistically different when the 

different cultivars were used to pollinate cv. Galega.  

The fruit set was superior with open pollination when compared with controlled pollination, 

since the microperforated plastic bags that were used have proved to be inadequate due to 

lack of moisture permeability. Fruit set in open pollination, was 93.6 fruits per 100 

inflorescences and 55.8 fruits per 100 inflorescences in June and July, respectively, 

corresponding to fruit set rates of 5.5% and 3.3%, respectively. Pollen germination and 

pollen viability rates were between 2% and 7%.   

  

Key-words: olive tree, boron, flower quality, pollination, fruit set, pollen viability.
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Title:  Preliminary pollination studies in olive (Olea europeae L. ) cv. Galega vulgar 

 

EXTENDED ABSTRACT 

 

The effect of boron application in the proportion of perfect and imperfect flowers of olive 

trees, ‘Galega Vulgar’ was studied. The assumed effect of boron is the increase of perfect 

flowers. Boron also has an effect on the fruit set increasing the number of fruits that remains 

in the tree. Fruit set is also related to the type of pollination, self, controlled or open 

pollination can affect fruit set differently, resulting in diverse fruit production. Open pollination, 

self pollination and controlled pollination was compared to understand which type of 

pollination is more effective. 

The experiments were developed in Quinta do Quinto, property of Escola Agrária de 

Santarém, near the city of Santarém. The experiments were done in a hedge row olive 

orchard, irrigated, in the second year of production.  

In early April, three levels of boron were applied: 0 mg, 512 mg, 1024 mg, using Solubor 

17.5%. In May, after petal fall the proportion of perfect flowers was counted and fruit set rate 

was calculated in June and in July.   

In the pollination experiment, 10 trees were marked and 100 flower clusters per type of 

pollination were counted in each tree. For the controlled pollination experiment pollen of the 

cultivars ‘Blanqueta’, ‘Cordovil’, ‘Cobrançosa’, ‘Picual’ and ‘Arbequina’ was collected in 

Alentejo, Herdade da Abóbada and it’s pollen germination and viability of these cultivars was 

tested.  

The use of boron produced unexpected results. There was no increase in the percentage of 

perfect flowers, in any of the levels of boron application. The fruit set showed no increase 

when comparing the three levels of boron application. These results may be due to the 

deficient boron levels showed by the leaf analysis. In April, before the boron application, the 

boron leaf level was 7.65 ppm. In July, the boron levels corresponding to three treatments 

were 13 ppm, 15.6 ppm and 14.2 ppm, whereas 19 ppm is considered the normal level. 

Boron application was not sufficient to overcome boron deficiency. 

The number of flowers in a cluster was 16.97±6.3 flowers per cluster, considering 1020 

flower clusters of 22 branches selected randomly. In open pollination, fruit set was superior 

when compared with controlled pollination, since the microperforated plastic bags revealed 

inadequate due to its lack of moisture permeability. Fruit set in open pollination was 93.6 

fruits per 100 inflorescences and 55.8 fruits per 100 inflorescences in June and July, 

respectively, corresponding to fruit set rates of 5.5% and 3.3%, respectively.  

Pollen germination and pollen viability were lower than the literature suggests, between 2% 

and 7%. However, these results can be explained due to late collection dates of the pollen. It 
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is known that a certain time after anthesis, pollen viability decreases. Furthermore, 

germination rates can vary with year, collection place, sanitarian state of the tree, among 

other factors. 

 

 

Key-words: olive tree, boron, flower quality, pollination, fruit set, pollen viability
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I. INTRODUÇÃO 

 

A oliveira é uma cultura de grande importância nos países da Bacia Mediterrânica pelo seu 

valor económico, social e ambiental. Actualmente, cerca de 98% da área mundial de olival 

situa-se na bacia do mediterrâneo.  

Em Portugal, apesar do recente desenvolvimento do olival em sebe e do olival intensivo com 

compassos mais apertados e maiores produções por hectare, grande parte do olival ainda 

apresenta elevada degradação, abandono e necessidade de substituição devido, sobretudo, 

à sua baixa rentabilidade. O facto de estar implantado em zonas marginais, com árvores 

muito vigorosas, que apresentam grande desenvolvimento, posicionadas irregularmente, 

constitui, por si só, um obstáculo à mecanização. Por outro lado, a baixa taxa de vingamento 

(estima-se que os vingamentos sejam cerca de 1 a 2%), conduz, desde o início do ciclo 

produtivo, a uma baixa produtividade, originando baixas margens de lucro e diminuindo a 

rendibilidade do olival. 

A possibilidade de aumentar o vingamento e consequentemente a produção do olival, com 

recurso a factores agronómicos controláveis, como a aplicação de micronutrientes, como o 

boro; e/ou a escolha de cultivares polinizadoras compatíveis, pode aumentar a produção. 

Acresce que a viabilidade do pólen é um factor que também influencia a produção, uma vez 

que está directamente relacionado com o processo de polinização/fecundação e 

consequentemente com o vingamento e produção final. 

Neste trabalho estudou-se a influência da aplicação de boro, na floração da cultivar ‘Galega’, 

num olival super intensivo da Escola Superior Agrária de Santarém, cultivado em regime de 

regadio, no segundo ano de produção. Estudou-se o vingamento obtido segundo o tipo de 

polinização: autopolinização, polinização livre e polinização controlada, em que o pólen 

escolhido, das cultivares ‘Picual’, ‘Arbequina’, ‘Cobrançosa’, ‘Cordovil de Serpa’ e 

‘Blanqueta’, foi sujeito a testes de viabilidade e de germinação. 

Os objectivos deste trabalho podem sintetizar-se em: 

• Análise da influência da aplicação de boro na qualidade da flor e vingamento; 

• Comparação dos diferentes tipos de polinização: livre, controlada e autopolinização e 

• Análise da capacidade de germinação e da viabilidade do pólen de diferentes cultivares 

potenciais polinizadoras da cultivar Galega. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. A cultura da oliveira no mundo e em Portugal 

 

A produção de azeite a nível mundial está limitada, por questões edafo – climáticas, a duas 

zonas do globo que se situam entre os paralelos 30 e 45 dos hemisférios norte e sul (CASA 

DO AZEITE, 2009). Há, espalhados pelo mundo, cerca de 8,2 milhões de hectares de olival. 

A produção média anual é 10 milhões de toneladas de azeitona, das quais 90% é destinado 

à produção de azeite e 10% à produção de azeitona de mesa (RALLO, 1999) . 

Actualmente, cerca de 95% da superfície oleícola mundial está concentrada na Bacia 

Mediterrânica, sendo que os países produtores da União Europeia (Espanha, Itália, França, 

Grécia e Portugal) são responsáveis por 76% da produção a nível mundial. 

Os outros principais países produtores são a Tunísia (4,6%), a Turquia (5,0%), a Síria 

(5,5%),  Marrocos (2,8%) e a Argélia (1,4%) (CASA DO AZEITE, 2009). 

Em Portugal, tem-se assistido nos últimos anos a uma certa recuperação da produção, após 

o acentuado decréscimo verificado sobretudo a partir da década de 60 até finais da década 

de 80, onde passámos de produções da ordem das 90.000 toneladas (anos 50) para valores 

médios de cerca de 35.000 toneladas, nos anos 80. Relativamente ao consumo de azeite 

em Portugal, verifica-se uma nítida recuperação comparativamente ao início da década de 

90,  em que o consumo per capita se situava em 3,3 kg, atingindo actualmente um valor 

próximo dos 6,1 kg per capita (CASA DO AZEITE, 2009). 

O consumo tem aumentado, nos últimos 15 anos, na ordem dos 3,1%. O consumo de azeite 

na União Europeia representa cerca de 75% do consumo mundial, embora o consumo de 

azeite em países que tradicionalmente não eram consumidores, como os Estados Unidos da 

América, tenha sofrido um forte crescimento nos últimos anos (CASA DO AZEITE, 2009). 

Em Portugal, as zonas de maior produção de azeite são Trás-os-montes, Alentejo e Beira 

Interior. Embora o país exporte para países como Angola, Brasil, Canadá, EUA, Espanha, 

França, Venezuela e outros, o seu grau de auto aprovisionamento ronda apenas os 50% 

(INE, 2006). 

 

2. Necessidades edafoclimáticas do olival 

2.1. Clima 

 

A oliveira é, por excelência, a cultura do clima mediterrânico.  

O clima mediterrânico é caracterizado por um Inverno suave, que é a estação húmida, e um 

verão quente, practicamente sem chuva, que é a estação seca (LOUSSERT e BROUSSE, 

1980). 
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Tanto o crescimento dos ramos como o desenvolvimento dos frutos são fenómenos cíclicos 

na oliveira. Ambos se repetem com carácter anual, mas enquanto o crescimento dos ramos 

ocorre num mesmo ano, os processos que conduzem à frutificação necessitam de duas 

estações consecutivas. Na primeira ocorre a formação dos gomos e a sua indução floral. 

Depois do repouso vegetativo, na segunda estação, ocorre o desenvolvimento das flores a 

floração e o crescimento e desenvolvimento dos frutos, que termina com a sua maturação. 

Em termos de temperaturas, o intervalo de temperaturas óptimas para o desenvolvimento 

vegetativo da árvore está compreendido entre 10º e 30ºC. Acima de 35ºC, a oliveira regula a 

sua temperatura através do fecho de estomas, o que pode originar paragens no 

desenvolvimento (LOUSSERT e BROUSSE, 1980; RALLO et al., 1999).  

Nas axilas das folhas dos ramos em crescimento formam-se gomos. O destino destes, floral 

ou vegetativo, depende provavelmente dos estímulos recebidos desde Junho até ao fim de 

Outubro. O processo pelo qual os gomos experimentam mudanças fisiológicas que 

conduzem à formação de gomos florais denomina-se indução floral. A presença de frutos é 

um inibidor da indução floral. 

Denomina-se iniciação floral a modificação das condições de um gomo depois da indução 

floral, perceptível através de mudanças que ocorrem nos meristemas. A dormência é 

definida como a ausência de crescimento visível de qualquer estrutura meristemática, neste 

caso, o gomo. Há duas causas reconhecidas para a dormência a partir do meio do Outono. 

Uma é endógena e consiste na incapacidade da própria estrutura para se desenvolver, 

mesmo com condições ambientais favoráveis: repouso. A segunda deve-se a condições 

ambientais desfavoráveis que impedem o crescimento. O frio invernal é o factor natural que 

dá origem ao desaparecimento do repouso. Nas fruteiras de folha caduca designa-se este 

conceito por necessidades de frio. Na oliveira, o frio é considerado, tradicionalmente, o 

último factor promotor da indução floral. Isto deve-se ao facto de a diferenciação morfológica 

entre gomos vegetativos e gomos florais só se notar, normalmente, no princípio do 

abrolhamento primaveril, após o repouso invernal. Temperaturas elevadas durante o Inverno 

podem, por outro lado, originar queda de gomos no momento do abrolhamento. 

Temperaturas muito altas (>30ºC) depois do repouso invernal podem alterar o 

desenvolvimento normal da diferenciação morfológica dos gomos florais no abrolhamento 

(RALLO, 1999).  

Tem-se como limite mínimo de precipitação, para a obtenção de boas produções, 300 a 400 

mm por ano (FEIO, 1991). No entanto, pode ser cultivada em regiões de pluviosidade muito 

baixa, da ordem dos 200-250 mm por ano, embora só se registem produções elevadas em 

regiões com quedas pluviométricas superiores a 500 mm (MILHEIRO, 1992). 
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2.2.  Solo 

 

A oliveira é considerada uma fruteira de grande rusticidade, desenvolvendo-se em solos de 

constituição e com propriedades muito diversas. As características comuns, no entanto, são 

a permeabilidade, a moderada capacidade de retenção de água e a profundidade. A oliveira 

não suporta o encharcamento prolongado, sendo uma das fruteiras bastante sensíveis a 

condições anaeróbias do meio (FEIO, 1991; MILHEIRO, 1992). 

Embora a oliveira possa adaptar-se a um largo intervalo de reacção do solo, (4,5≤pH≤8,5), 

beneficia de valores de pH próximos da neutralidade, uma vez que é nesta zona de reacção 

que se encontram as maiores disponibilidades de nutrientes (MILHEIRO, 1992). 

 

3. Caracterização morfológica da oliveira 

 

A oliveira pertence à família botânica Oleaceae. Dos cerca de 29 géneros desta família, 

aqueles com interesse económico ou hortícola são o Fraxinus (freixo), Jasminum (jasmim), 

Ligustrum (ligustro), Syringa (lilás) e Olea (RALLO et al., 1999). Existem cerca de 35 

espécies do género Olea. Incluídos na espécie Olea europaea L., estão todas as oliveiras 

cultivadas, assim como os zambujeiros. Considera-se que as oliveiras silvestres ou 

zambujeiros pertencem à subespécie sylvestris, e as oliveiras cultivadas à sativa. A oliveira, 

Olea europaea L., é a única espécie da família das Oleaceae com fruto comestível. É uma 

das plantas cultivadas mais antigas, cujas origens de utilização agrícola remontam a 4000-

3000 anos antes de Cristo, na zona da Palestina (RALLO, 1999). 

A oliveira é uma árvore de porte médio, que atinge entre 4 e 8 metros de altura, conforme a 

cultivar. Pode permanecer em produção durante centenas de anos. O seu tronco é largo, e o 

ritidoma pode variar de cinzento a verde acinzentado. A copa é redonda, ligeiramente 

lobulada; a ramificação natural tende para a produção de uma copa bastante densa. 

Características como a densidade da copa, o porte, a cor da madeira e a distância dos 

entrenós, variam segundo a cultivar. As condições ambientais e agronómicas durante o 

crescimento e, em particular, a poda, influenciam a forma da árvore (RALLO, 1999). 

As folhas da oliveira são persistentes, e normalmente sobrevivem dois ou três anos. São 

simples, lanceoladas e inteiras. O limbo tem entre 3 e 9 cm de comprimento, e a largura 

pode variar entre 1 e 1,8 cm. A nervura central é muito marcada e as secundárias pouco 

aparentes. O pecíolo é muito curto, atingindo o meio cm de comprimento. As folhas são 

opostas e entrecruzadas (RALLO, 1999). 

O sistema radicular da oliveira tem uma grande capacidade de adaptação ao solo. O tipo de 

sistema radicular que a árvore desenvolve depende da origem da planta e das condições do 

solo. Uma planta proveniente de semente tem uma raiz principal durante os primeiros anos, 
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sem ocorrer formação de raízes laterais. Pelo contrário, árvores provenientes de estacas 

formam múltiplas raízes adventícias, que acabam por se comportar como raízes principais 

da árvore. A profundidade e expansão do sistema radicular dependem do tipo de solo, e da 

profundidade deste, assim como da porosidade e do teor de água (RALLO, 1999). 

As flores estão reunidas em inflorescências, podendo comportar entre 10 e 40 flores, 

dispostas na base das folhas do ano anterior. Em árvores bem conduzidas e bem nutridas, 

os ramos da primavera e mesmo do Outono, poderão frutificar no ano seguinte. As flores 

também se podem desenvolver na extremidade dos ramos. A floração decorre entre Abril e 

Junho, consoante os países (ARGENSON et al., 1999). 

As flores têm simetria regular, são geralmente hermafroditas ou perfeitas, com uma fórmula 

floral muito simples: 4 sépalas, 4 pétalas, 2 estames, 2 carpelos. Os dois estames inseridos 

na corola apresentam um filete curto, e suportam as anteras, dentro de dois sacos. O ovário 

é livre e bilocular. O estilete é curto e bífido. 

 

4. A importância do boro como micronutriente 

4.1. Fertilização da oliveira 

 

O conceito de fertilização inclui o fornecimento de nutrientes essenciais à planta, 

independentemente do tipo de fertilizantes utilizado para o efeito. Para que aqueles 

elementos possam assegurar um crescimento e desenvolvimento adequados das culturas, 

com a obtenção de rendimentos elevados e produtos de qualidade, é necessário que se 

encontrem no solo em quantidades e proporções adequadas. Assim, a fertilização racional 

das culturas, dirigida essencialmente para a nutrição das plantas em harmonia com o 

ambiente, assegura a cobertura das necessidades da planta em nutrientes e permite 

melhorar ou manter o estado de fertilidade do solo, tendo em consideração os aspectos 

económicos da produção e o respeito pelo ambiente.  

Cada cultura tem necessidades nutricionais próprias, sendo mais ou menos exigente neste 

ou naquele nutriente, retirando do solo as quantidades diferentes de um dado elemento, 

consoante o nível e a finalidade da produção (LQARS, 2006). 

A oliveira é particularmente exigente em boro. As plantas com carência deste micronutriente 

são facilmente reconhecidas: as folhas mudam de coloração, que passa de verde-escuro 

para verde pálido, seguindo-se o amarelecimento da extremidade que pode progredir até 2/3 

da folha. Depois, a parte apical fica necrosada, mantendo-se, contudo, uma faixa intermédia 

amarela, entre a parte apical e a parte basal da folha, que permanece verde. A dominância 

apical dos gomos é modificada quando o gomo terminal do raminho morre, e o crescimento 

faz-se através de vários gomos laterais. Ramos inteiros podem morrer, mesmo com 

persistência das folhas. Os frutos ficam deformados, uma vez que o crescimento do 
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epicarpo e do mesocarpo não se completa na parte apical dos frutos, ao contrário do que 

acontece com o endocarpo. As folhas da oliveira com sintomas severos de deficiência de 

boro doseiam 7-13 ppm de boro na matéria seca enquanto as folhas de plantas sem 

sintomas doseiam mais de 19 ppm. 

A deficiência de boro é vulgar em Portugal, tendo sido registada em várias áreas oleícolas, e 

em diversos tipos de solo (MILHEIRO, 1992). 

Os valores de boro considerados adequados para as amostras retiradas em Julho, na 

Califórnia, variam entre 19 e 150 ppm. Valores abaixo de 14 ppm demonstram deficiência de 

boro (FREEMAN et al., 1994, SIBBETT et al., 2002). 

Sempre que os teores de boro nas amostras de terra recolhidas antes da instalação do 

pomar revelem deficiências de boro, deve proceder-se à sua aplicação ao solo nos 

quantitativos recomendados pelos laboratórios. Para uma maior facilidade/uniformidade de 

distribuição, pode efectuar-se uma pulverização ao solo, com um fertilizante boratado 

solúvel (MARCELO et al., 2005).  

A partir da entrada em produção do olival, devem efectuar-se análises foliares anuais. Para 

esse efeito, há duas épocas de colheita das folhas na oliveira: o repouso invernal, após a 

colheita, e o endurecimento do caroço, que ocorre em Julho. Quando necessária, a 

aplicação de boro deve fazer-se ao solo até meados de Março. Para evitar problemas 

resultantes de uma distribuição irregular de adubo no solo, deve aplicar-se em pulverização, 

como já foi referido.  

Nos casos em que haja absorções insuficientes através do sistema radicular, deve-se 

recorrer à aplicação por via foliar. Sempre que se observem sintomas de carência, 

verificados pela análise foliar, a aplicação de um ou mais nutrientes pode ser feita por via 

foliar, de modo a corrigir desequilíbrios e carências de micronutrientes (MARCELO et al., 

2005). 

MARCELO et al., em 2005, referem valores indicativos para aplicação de boro por via foliar: 

0,2 a 0,5 kg de produtos doseando 20,5% de boro por 100 L de água; estas quantidades 

referem-se a aplicações de 1000 L por hectare. Podem efectuar-se duas a três aplicações 

por ano, devendo ser a primeira antes da floração.  

 

4.2. Efeito da aplicação de boro 

 

O aumento da concentração do boro varia com o ano e com o órgão. Após a aplicação foliar 

de boro, a concentração nas folhas aumenta três semanas depois do tratamento. Este 

aumento é ainda maior nos órgãos florais. Estas observações são consistentes com a 

sugestão de que as necessidades de boro são mais elevadas para o crescimento 

reprodutivo do que para o vegetativo ou que os órgãos reprodutivos acumulam mais boro 
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(DELL e HUANG, 1997; BLEVINS e LUKASZEWSKI, 1998, referidos por PERICA et al., 

2001). De acordo com estes estudos, a concentração de boro nas flores e nos grãos de 

pólen aumentou proporcionalmente à concentração de boro aplicada, sugerindo que o 

aumento da concentração de boro possa estar relacionado com a absorção directa pelos 

órgãos reprodutivos. No entanto, DELGADO et al., em 1994, referido por PERICA et al., em 

2001, sugerem que o boro é mobilizado das folhas jovens da oliveira durante a ântese, para 

suprimir as necessidades das flores e frutos. BROWN e HU, em 1998, referidos por PERICA 

et al., em 2001, também demonstraram que a retranslocação de boro ocorre na oliveira.  

A aplicação de boro aumenta o rendimento da árvore, especialmente em anos de contra – 

safra. Contudo, o aumento de rendimento depende da concentração de boro aplicada. Por 

exemplo, PERICA et al., em 2001, experimentaram aplicar 4 níveis diferentes de boro: 0, 

246,491 e 737 mg L-1. O maior aumento de produção, num ano de contra – safra, verificou-

se com a concentração mais baixa, 246 mg L-1 de boro.  

Durante dois anos, JORDÃO et al., em 2004, mantiveram um trabalho experimental num 

olival de Galega, em que testaram várias variações de fertilização com azoto e boro 

aplicados ao solo. Os resultados obtidos demonstram que a aplicação de boro, com azoto 

ou não, influencia a quantidade de azeitona produzida. Aplicado independentemente do 

azoto, o boro mais que triplicou a produção de azeitona, sendo responsável por um 

acréscimo de 1157 kg/ha. 

O tamanho do fruto na oliveira é inversamente proporcional ao vingamento (HARTMANN, 

1952; LAVEE e SPIEGEL-ROY, 1967, referidos por PERICA  et al., 2001). PERICA et al., 

em 2001, constataram que aumentos de produção de 13% e de 30% não afectaram o 

tamanho do fruto, o que pode reflectir um aumento da capacidade fotossintética, ou um 

aumento de poder de sink dos frutos. A taxa de vingamento na oliveira é muito baixa, uma 

oliveira em plena produção tem uma taxa de vingamento final de 1% a 2% (GRIGGS et al., 

1975, LAVEE, 1986, referidos por PERICA et al., 2001). 

A oliveira produz flores perfeitas com pistilos pronunciados, verdes e funcionais, ou flores 

imperfeitas, com pistilos abortados, e estames funcionais. A proporção de flores perfeitas 

varia com a inflorescência, cultivar e condições ambientais.  

Um dos efeitos do boro na produção pode dever-se a um aumento da percentagem de flores 

perfeitas e a um efeito aparente do boro na retenção do fruto (PERICA et al., 2001). 

Resultados obtidos por PERICA e BROWN, em 2002 após aplicação foliar de boro, 

decréscimo da percentagem de flores imperfeitas e aumento do vingamento, sugerem que 

existe uma necessidade específica de boro no sistema reprodutivo da oliveira, e 

demonstram que o boro é remobilizado a partir de folhas de todas as idades e não só de 

folhas jovens. A resposta à aplicação de boro também foi mais acentuada no ano de contra 

safra. Neste ensaio, PERICA e BROWN utilizaram 4 níveis de boro: 0, 246, 491 e 737 mg L-1 
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sendo que os níveis mais baixos, 246 e 491 mg L-1 foram eficazes na redução do número de 

flores imperfeitas, enquanto o nível mais elevado não demonstrou qualquer efeito. Contudo, 

o efeito do boro no vingamento, não é igual ao efeito do boro na diferenciação floral, sendo 

que o efeito do boro é maior na diferenciação floral do que no vingamento final, o que 

sugere que a floração e o vingamento são influenciados de maneira diferente pelo boro. 

Este ensaio também indica que a remobilização do boro das folhas ocorre durante a 

formação das inflorescências e durante o rápido crescimento do fruto. PERICA e BROWN, 

2002, demonstraram esta premissa com a utilização de boro marcado isotopicamente. A 

noção de que todas as folhas têm capacidade de remobilizar o boro e não só as jovens, 

demonstra que a aplicação foliar de boro pode ser feita em qualquer altura do 

desenvolvimento, sem ter de estar restrita à época antes da floração. 

 

5. A floração na oliveira 

 

As inflorescências desenvolvem-se nas axilas das folhas dos ramos do ano anterior. São 

inflorescências paniculadas: têm um eixo central, do qual saem ramificações que, por sua 

vez, também podem ser ramificadas. O pedúnculo que une a flor ao eixo é muito pequeno, 

cerca de 2 mm, e é practicamente invisível. Nas ramificações da inflorescência, as flores 

individuais são isoladas ou formam grupos de três ou cinco. Cada inflorescência pode ter de 

10 a 40 flores, dependendo da cultivar e das condições fisiológicas e ambientais. 

Nas inflorescências há dois tipos de flores: perfeitas e imperfeitas. As flores perfeitas são 

hermafroditas ou bissexuais, compostas por estames e pistilo bem desenvolvidos. As flores 

imperfeitas têm um ovário rudimentar ou mesmo ausente, e parecem formar-se devido a 

uma falha no desenvolvimento do mesmo. A proporção de flores masculinas, assim como o 

número de flores por inflorescência, variam segundo a cultivar e o ano. O facto de a sua 

proporção poder ultrapassar os 50% ou mais, em anos normais, não parece reduzir a 

produção (RALLO, 1999). 

Quando as condições de humidade e temperatura são favoráveis (temperaturas amenas e 

humidade sem excessos), os estames estão maduros e libertam das anteras os grãos de 

pólen. Os grãos de pólen são transportados pelo vento (polinização anemófila) e 

depositados em estigmas de flores da mesma variedade, no caso da autopolinização, ou 

sobre o estigma de flores de outra variedade (polinização cruzada). É muito raro, no caso da 

oliveira, que o pólen de uma flor depositado sobre o estigma da mesma flor cause a 

fecundação (LOUSSERT e BROUSSE, 1980). 

O transporte do pólen da oliveira é assegurado pelo vento, e ocorre até grandes distâncias. 

As correntes ascendentes são capazes de elevar o pólen a milhares de metros, e este é 

abundante na atmosfera, na altura da floração.  
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Durante muito tempo, a oliveira foi considerada uma planta autocompatível, sendo hoje em 

dia classificada como uma planta alogâmica, que realiza preferencialmente polinização 

cruzada. Ocorre simultaneamente fecundação cruzada e auto fecundação, e algumas 

cultivares são consideradas autocompatíveis enquanto outras são consideradas 

completamente auto – incompatíveis (ARGENSON et al., 1999). 

 

5.1 Processo de floração 

 

Existe uma diferença fundamental que separa a oliveira das restantes árvores de fruto, de 

folha caduca. Enquanto nas árvores de folha caduca a formação dos gomos florais se dá 

durante o verão, e as baixas temperaturas invernais servem para quebrar a dormência dos 

gomos, que se desenvolvem durante a primavera, na oliveira HARTMANN demonstrou, em 

1951 (referido por LOUSSERT e BROUSSE, 1980), que a primeira manifestação de 

diferenciação floral não aparece antes de meados de Março, depois dos frios invernais. Em 

1967, HACKETT e HARTMANN, referidos por LOUSSERT e BROUSSE, 1980, observaram 

que o princípio da organogénese floral é despoletado por um tratamento térmico de baixas 

temperaturas. É um caso de vernalização. 

Deduz-se assim que a acção do frio é fundamental para a indução floral, que decorre 

durante o Inverno. A partir de Fevereiro – Março observa-se um inchamento dos gomos e 

depois um alongamento do eixo da inflorescência, acompanhado da formação dos 

primórdios das sépalas, pétalas, estames e pistilos: é o período da diferenciação floral. 

(LOUSSERT e BROUSSE, 1980). Segundo MORETINNI, 1950, referido por LOUSSERT e 

BROUSSE, em 1980, a diferenciação floral ocorre cerca de 40 a 60 dias antes da floração.  

Uma vez terminada a diferenciação floral, as inflorescências continuam a desenvolver-se e a 

crescer. Sob acção das temperaturas amenas primaveris, as flores terminam a sua 

evolução, e começa a floração. Como para as outras fruteiras, a oliveira também tem uma 

carta de desenvolvimento de estados vegetativos. A carta mais usada será a desenvolvida 

por COLBRANT e FABRÉ, em 1972 (anexo 1). Mas a carta mais recente, aceite pela 

European Plant Protection Organization (EPPO), é a da BBCH, escrita por MEIER, em 1994, 

descrita por SANZ-CORTÉS et al., em 2001 (anexo 2). A escala da BBCH é uma escala 

decimal, de dois dígitos, baseada na escala de cereais desenvolvida por ZADOKS et al., em 

1974. O primeiro dígito, de 0 a 9, corresponde a um estádio principal de crescimento (como 

por exemplo, “floração”), e o segundo dígito ao estado secundário (como por exemplo 

“primeiras flores abertas”).  

Durante o período Outono – invernal, de Novembro a Fevereiro, os gomos foliares e o ápice 

dos rebentos do ano anterior estão completamente fechados e inactivos, correspondendo 

esta fase ao estádio 00 da carta da BBCH. Os gomos foliares começam a inchar e a mostrar 
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os primórdios das novas folhas; estádio 01. No estádio 03, os gomos foliares alargam-se e 

separam-se da base. O estádio 07 corresponde ao aparecimento de pequenas folhas, ainda 

não completamente separadas, que permanecem unidas nos ápices. Quando as pequenas 

folhas se desenvolvem mais, e as suas extremidades se cruzam, atinge-se o estádio 09. Isto 

descreve o estádio de crescimento 0: desenvolvimento dos gomos. 

O estádio de desenvolvimento primário 1, desenvolvimento das folhas, tem 3 estados. O 

estádio 11 evidencia a completa separação das primeiras folhas, de coloração verde – 

acinzentada. O estádio 15 ocorre quando as folhas estão mais longas, sem atingirem o seu 

comprimento final. As primeiras folhas ficam verdes na face superior. É no estádio 19 que as 

folhas atingem o tamanho e comprimento típico da cultivar.  

O primeiro dígito 3 corresponde ao estádio de desenvolvimento dos rebentos. No estádio 31, 

os rebentos atingem 10% do seu comprimento final. No estádio 33, 30%. No estádio 37, 

70%. 

O estádio de crescimento 5 dá-se quando ocorre a emergência da inflorescência. No estádio 

50, os gomos florais nas axilas das folhas estão completamente fechados. A sua ponta é 

afiada, e têm cor ocre. No estádio 51, os gomos começam a inchar, e no 53, os gomos 

florais abrem e começa o desenvolvimento das flores. No 54, dá-se o crescimento das 

flores. Quando a panícula está completamente desenvolvida e os botões florais começam a 

abrir, atinge-se o estádio 55. Quando a corola fica verde, e mais longa que o cálice atinge-se 

o estádio 57. O estádio 59 ocorre quando a cor da corola muda de verde para branco. 

Quando o primeiro dígito é um 6, atinge-se o estádio de floração. A abertura das primeiras 

flores corresponde ao 60. Atinge-se o estádio 61 quando 10% das flores estão abertas, e o 

estádio 65 corresponde à plena floração. No estádio 67 começa a queda das pétalas. 

Atinge-se o estádio 68 quando a maioria das pétalas já caiu. No estádio 69, atinge-se o fim 

da floração, e dá-se o vingamento inicial, com a queda dos ovários não fertilizados. 

O desenvolvimento dos frutos é identificado pelo primeiro dígito 7. O estádio 71 identifica 

frutos com 10% do seu tamanho final. O estádio 75 identifica frutos com 50% do seu 

tamanho final, e a lenhificação do endocarpo (em que o corte encontra resistência). Quando 

o fruto atinge 90% do seu tamanho final, é o estádio 79. O fruto pode-se colher imaturo.  

O estádio de desenvolvimento 8 define o grau de maturidade do fruto. O estádio 80 ocorre 

quando a cor do fruto passa a verde – claro ou amarelado. O estádio 81 define o princípio 

da coloração do fruto. O aumento da intensidade da coloração do fruto é definido pelo 

estádio 85. Quando se atinge o estádio 89, os frutos já têm a cor típica da cultivar, mas 

ainda permanecem túrgidos e podem ser usados para extracção de azeite; atinge-se neste 

estádio o ponto de colheita. 

O estádio de senescência é o 9. O estádio 92 define a sobre maturação dos frutos, que 

perdem a sua turgidez e começam a cair. (SANZ-CORTÉZ et al., 2001) 
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O conhecimento correcto da evolução da cultura permite desenvolver um sistema de cultivo 

perfeitamente adaptado às necessidades da oliveira, nomeadamente no que corresponde à 

aplicação de fitofármacos e tratamentos.  

No quadro 1, apresenta-se a correspondência entre a carta de Colbrant Fabré e BBCH, este 

quadro é uma tradução adaptada de SANZ-CORTÉZ et al., 2001. 

 

 

 

 

Quadro 1 – Correspondência entre a carta de estados fenológicos de Colbrant Fabré e 

BBCH, adaptado de SANZ CORTÉZ et al., 2001 

Escala de Colbrant e Fabré Escala BBCH 

Estado A – Estado invernal: o gomo terminal e os axilares estão em 

repouso vegetativo 
50 

Estado B – Início vegetativo: o gomo terminal e os axilares revelam início 

de crescimento 
51 

Estado C – Aparecimento dos botões florais: o cacho revela diferentes 

verticilos de botões 
54 

Estado D - Inchamento dos botões florais: botões inchados, suportados 

por pedicelos curtos; as brácteas na base separam-se da haste floral 
55 

Estado E – Corolas completamente visíveis: a separação do cálice e da 

corola é visível; os pedicelos alongados separam os botões do eixo da 

inflorescência 

57 

59 

Estado F – Desabrochamento: primeiras flores desabrochadas 60 

Estado F1 – Plena floração: a maioria das flores está desabrochada 65 

Estado G – Queda das pétalas: as pétalas escurecem e separam-se do 

cálice 
68 

Estado H – Vingamento: frutos jovens visíveis mas ultrapassando pouco a 

cúpula formada pelo cálice 
69 

Estado I – Frutos em crescimento (1º estado): frutos com o tamanho de 

um grão de pimenta 
71 

Estado I1 – Frutos em crescimento (2º estado): frutos mais desenvolvidos, 

atingindo 8 a 10 mm de comprimento; principio da lenhificação do 

endocarpo 

75 
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5.2. Fertilidade e esterilidade 

 

A fertilidade de uma árvore é a sua capacidade para produzir frutos, englobando todos 

processos reprodutivos que ocorrem desde a diferenciação floral até ao vingamento do fruto 

(SANSAVINI, 1978, referido por BARROSO, 1990). 

A esterilidade é a incapacidade de formar sementes viáveis. Pode dever-se a anomalias dos 

gâmetas, o que não permite a formação do fruto (esterilidade morfológica), à formação de 

frutos sem semente (partenocarpia) ou à ausência de fecundação devido a um obstáculo 

fisiológico, apesar dos gâmetas serem viáveis (incompatibilidade). A esterilidade feminina 

pode ser feminina, formando-se flores estaminadas, ou masculina produzindo-se uma 

pequena quantidade de pólen ou pólen não viável (ROSA, 2003). 

 

5.2.1. Esterilidade morfológica da oliveira 

 

A esterilidade morfológica feminina ocorre quando se formam flores estaminadas ou 

masculinas. Este tipo de flores possui um ovário muito rudimentar ou não o possui de todo. 

Logo, este tipo de flores não pode dar origem a frutos (RAPOPORT, 2001). 

A esterilidade morfológica masculina deve-se à ausência de anteras funcionais, e a 

anomalias no desenvolvimento do pólen. A ausência de pólen compatível, em que o pólen 

da uma variedade não germina sobre o estigma da mesma variedade (há inibição do 

crescimento do tubo polínico) ou de uma variedade incompatível, também são casos de 

esterilidade masculina (LOUSSERT e BROUSSE, 1980). 

A temperatura tem grande influência sobre a esterilidade morfológica. Temperaturas muito 

elevadas na altura da diferenciação floral diminuem a percentagem de flores perfeitas, 

aumentando o aborto do pistilo. A manutenção de temperaturas baixas na fase de 

desenvolvimento das inflorescências origina menor aborto do pistilo, enquanto a ocorrência 

de temperaturas elevadas provocam o desenvolvimento acelerado das inflorescências, o 

que conduz ao aborto do pistilo (ARGENSON et al., 1999). 

 

 

5.2.2. Incompatibilidade na oliveira 

 

A incompatibilidade é o tipo de esterilidade fisiológica que mais ocorre na oliveira. É um tipo 

de esterilidade caracterizado pela existência de estruturas reprodutivas funcionais, que não 

formam descendência devido a um obstáculo fisiológico que impede a fecundação. Esse 

obstáculo, pode ser a não germinação do pólen ou o crescimento lento do tubo polínico.  
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Na autoincompatibilidade há mecanismos que impedem a formação de sementes viáveis, 

que podem ser totais ou parciais. É um sistema controlado geneticamente que força a 

polinização cruzada (CUEVAS, 1992). Este tipo de cruzamento favorece e mantém a 

diversidade genética na descendência (sementes), para enfrentar um ecossistema em 

constante mudança (DUMAS et al. 1985, referidos por CUEVAS et al., 2001). 

Na oliveira a incapacidade do pólen fecundar as flores de uma mesma variedade (auto – 

incompatibilidade) ou de outras variedades (inter – incompatibilidade) é determinada pela 

presença de uma série alélica no genoma haplóide do pólen que controla o desenvolvimento 

do tubo polínico no pistilo. O sistema de incompatibilidade é gametófitico, caracterizado pela 

germinação do grão de pólen e posterior interrupção do crescimento do tubo polínico antes 

de alcançar o óvulo. Na oliveira, as interacções entre o tubo polínico e o estilete 

representam um importante ponto de controlo da fecundação, ou seja, uma selecção 

gamética, pela qual uns gâmetas são preteridos em relação a outros (RAPOPORT, 1997, 

citado por CORDEIRO et al., 2004) 

A oliveira é uma espécie parcialmente auto – incompatível e a resposta é condicionada 

pelas condições climáticas. As temperaturas elevadas no período de floração podem afectar 

a receptividade do estigma, a longevidade do óvulo e o crescimento do tubo polínico 

(GRIGGS et al., 1975; CUEVAS et al., 1995). As temperaturas máximas e médias registadas 

no período de Fevereiro a Maio condicionam a data e a duração da floração, nomeadamente 

um somatório das temperaturas máximas elevado, que corresponde a uma antecipação da 

época de floração (CORDEIRO e MARTINS, 2002). Na variedade ‘Manzanilla de Sevilla’ 

registaram-se diferentes respostas de incompatibilidade em anos diferentes, tendo sido 

atribuídas a um efeito das temperaturas elevadas durante o período de floração (GRIGGS et 

al., 1975). Recentemente CUEVAS (1992) concluiu, pela inexistência de um efeito directo 

das altas temperaturas mas apenas um efeito indirecto, pela influência na qualidade da flor 

(CORDEIRO et al., 2004). 

São vários os sintomas de autoincompatibilidade na oliveira. CUEVAS (1992) e CUEVAS et 

al. (1995) observaram diferenças na aderência de grãos de pólen e na capacidade dos 

tubos polínicos em penetrar no estigma mas não encontraram diferenças na velocidade de 

crescimento de tubos polínicos após ultrapassarem o chamado “local de selecção”. GRIGGS 

et al., 1975, e CUEVAS em 1992, observaram pistilos com tubos polínicos inchados, com 

bifurcações ou enrolados.  

CORDEIRO et al. em 2004, verificaram mecanismos favorecedores de heterozigocidade, 

como atrasos na aderência de grãos de pólen e no início do crescimento do tubo polínico 

com trajectórias em geral tortuosas. 
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Associando cultivares de florações sincronizadas, e biologicamente compatíveis entre si, 

podem-se melhorar os problemas de autoesterilidade e de autoincompatibilidade 

(ARGENSON et al., 1999). 

 

5.2.3. Viabilidade do pólen 

 

O conhecimento da viabilidade do pólen é de extrema importância, quando se pretende 

seleccionar uma polinizadora que seja eficiente nesse papel. 

A capacidade de germinação do pólen varia consoante os factores genéticos, ambientais e 

sanitários. A sua viabilidade parece ser mais dependente da cultivar do que de factores 

ambientais (PACINI et al., 1978, referidos por LEITÃO et al., 1982). 

Os testes de germinação in vitro são os métodos mais utilizados para determinar a 

viabilidade do pólen. Este tipo de testes consiste em fazer germinar uma amostra de pólen e 

observar ao microscópio a percentagem de grãos de pólen que originam tubos polínicos 

passado um certo período de tempo. Nestes testes criam-se as condições óptimas in vitro, 

pelo que se estabeleceu que os resultados obtidos são semelhantes aos obtidos in vivo 

(STANLEY e LINSKENS, 1974). Os mesmos autores constatam que a maioria dos tubos 

polínicos cultivados in vitro param de crescer antes de alcançarem o tamanho normal, e que 

o ritmo de crescimento é mais lento do que in vivo.  

Outro método utilizado é o teste de coloração, que se baseia na capacidade de absorção de 

certas substâncias químicas, por constituintes celulares específicos que existem nos grãos 

de pólen. O corante azul de anilina cora preferencialmente a calose (LEITÃO et al., 1982). 

Este tipo de teste tem a vantagem de ser rápido, sendo, no entanto, pouco rigoroso. Com a 

utilização deste tipo de testes há a possibilidade de muitos grãos de pólen imaturos ou 

abortados absorverem níveis de constituintes químicos suficientes para criarem falsos 

positivos na presença destes corantes (STANLEY e LINSKENS 1974). 

Há ainda outros métodos de estabelecimento da viabilidade do pólen, como o teste de 

fluorescência, de ressonância magnética nuclear e outros testes de coloração (ROSA, 

2003). 

 

6. Vingamento e crescimento do fruto 

 

Imediatamente após a fecundação, o pequeno fruto em formação aparece fora da cúpula do 

cálice. A partir deste momento, vários frutos podem cair: é a queda fisiológica de Junho, que 

constitui uma monda natural. A queda pode atingir até 50% dos frutos recém vingados. Os 

primeiros frutos a cair são os que tiveram uma fecundação incompleta. Tempo húmido e frio 

pode acentuar esta queda. Frutos com uma nutrição deficiente também caiem.  
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À medida que o fruto cresce, podem-se observar três fases: 

1ª fase - depois da fecundação, dá-se uma abundante multiplicação celular, que assegura 

um aumento rápido do fruto. O endocarpo alcança quase o seu tamanho final. 

2ª fase - observa-se uma diminuição muito perceptível no crescimento, quando o embrião 

alcança o seu tamanho normal. Esta fase caracteriza-se pela lenhificação do endocarpo 

(endurecimento do caroço). 

3ª fase - o crescimento recupera e continua até ao amadurecimento, que resulta de um 

aumento de volume das células de pericarpo, não da sua multiplicação. 

Embora a primeira fase pareça estar sob a influência da temperatura, outros factores 

intervém no desenvolvimento dos frutos, entre eles a água, a abundância da colheita da 

árvore, a sua idade, crescimento e a absorção de azoto.  

Depois do desenvolvimento do ovário a seguir à fecundação, o fruto entra na segunda fase 

de desenvolvimento. Durante esta fase de crescimento do fruto, final de Julho, princípio de 

Agosto, consoante as regiões, ocorre a segunda queda que se deve essencialmente a 

insuficiências nutricionais (sobretudo de azoto), hídricas e a ataques de parasitas 

(LOUSSERT e BROUSSE, 1980). 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Caracterização edafoclimática do ensaio 

1. 1. Localização do ensaio 

 

Os trabalhos experimentais realizaram-se na Quinta do Quinto (Vale de Figueira), em 

Santarém, propriedade da Escola Superior Agrária de Santarém, com 80 hectares. Esta 

propriedade possui parcelas de olival em sebe e intensivo (fig. 1). 

Os ensaios, de boro e de polinização localizam-se numa parcela da cultivar Galega vulgar, 

de compasso 4 x 1,6 m. 

 

1. 2. Características da parcela 

 

A parcela de Galega vulgar é explorada em regime de regadio, e constituída por árvores 

implantadas nas próprias raízes. O olival tem um compasso de 4m x 1,6m, com um total de 

1575 árvores por hectare.  

As infestantes são controladas, na linha, com a aplicação de glifosato, e na entrelinha, com 

recurso a um destroçador, que controla os crescimentos das infestantes, desfaz a lenha de 

poda e não perturba o solo.  

Os tratamentos fitossanitários efectuados visam combater a traça, a gafa, a mosca da 

azeitona e o olho de pavão. São feitos 3 a 4 tratamentos ao ano. 

No ano de 2009, as árvores encontravam-se no segundo ano de produção, e em contra – 

safra. Não há registos da produção de 2008, porque as árvores tinham tamanhos muito 

distintos, sem uniformidade de produção, pelo que não se efectuou a colheita.  

 

1.3. Caracterização do solo 

 

O solo onde está implantado o olival foi sujeito a duas gradagens, e a uma passagem com 

rototerra. As árvores foram plantadas à cova. 

O solo está classificado como Vcc- solos argiluviados pouco insaturados; são solos 

mediterrâneos, vermelhos ou amarelos de materiais calcários, normais, de calcários 

cristalinos ou mármores ou rochas cristalofíticas cálcio-siliciosas. 

Horizonte A1- 20 a 30 cm; vermelho escuro ou castanho avermelhado; franco, por vezes 

franco argiloso; estrutura granulosa ou grumosa fina moderada; friável; pH 6,5 a 7,5. 

Transição gradual para: 

Horizonte B- 15 a 50 cm; pode ter fraco desenvolvimento ou estender-se até grande 

profundidade ao longo de fendas ou bolsas; ligeiramente mais vermelho que o horizonte 
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anterior; franco argiloso a argiloso; estrutura semelhante à do anterior mas um pouco mais 

grosseira (às vezes anisoforme); há minúsculas concreções ferruginosas e algumas 

películas de argila nas faces dos agregados; friável e firme; pH 6,5 a 7,5. 

Transição irregular e abrupta para: 

Horizonte Cca a C - película em geral muito delgada de cor amarelada envolvendo os blocos 

da rocha mãe. 

Horizonte R- Rocha mãe: calcários cristalinos ou mármores ou rochas cristalofíticas cálcio-

siliciosas. 

 

1.4. Condições climáticas 

 

A classificação climática da zona foi feita com base nas médias de 30 anos, da estação 

meteorológica da Fonte Boa, situada em Santarém a 39º12’ N de latitude e 84º44’ W de 

longitude, a uma altitude de 73m. Na classificação de Köppen, a região é classificada como 

Csa, num regime de clima mesotérmico (temperado), com Inverno suave e Verão quente e 

seco (MIRANDA, 2001). 

A análise dos dados climáticos é reportada ao intervalo em que se efectuaram 

efectivamente trabalhos e contagens no olival, ou seja, no período de 29 de Abril a 23 de 

Julho de 2009. Os dados são assim analisados neste período de Maio, Junho e Julho, como 

explicitado na figura 2. 

Em Maio, a temperatura mínima registada foi de 11,9ºC, a média de 17,8ºC e a máxima de 

24,5. Estes valores de temperatura são mais elevados do que os do ano médio, em que a 

mínima foi 10,4ºC, a média 16,6ºC e a máxima 22,9ºC. No mês de Junho, a mínima foi de 

14,9ºC, a média 20,6ºC e a máxima 27,4ºC, enquanto os valores do ano médio são 13,1ºC, 

20ºC e 26,9ºC, respectivamente. No último mês, Julho, a mínima foi 14,6, a média 20,7ºC e 

a máxima  27,4ºC, enquanto os valores do ano médio são 14,9ºC, 22,5ºC e 30,1ºC. Os 

valores médios de Maio e Junho foram mais elevados no ano de 2009, evidenciando as 

vagas de calor que ocorreram em Maio e em Junho, com aumentos de temperatura 

elevados para a época (no ano de 2009 houve temperaturas da ordem dos 30ºC no início do 

mês de Maio e no fim deste mesmo mês. Houve também picos de temperatura no meio do 

mês de Junho), enquanto as temperaturas do mês de Julho de 2009 foram mais baixas do 

que as do ano médio.  
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Temperaturas Médias, Máximas e Minimas em Maio, Jun ho e 
Julho
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Figura 2. Temperatura média do ar, média das máximas e média das mínimas (ºC), 
registadas nos meses de Maio, Junho e Julho de 2009 e no ano médio (período de 1961 a 
1990). 
 

Os valores de precipitação registados nos três meses em que se realizou o ensaio são muito 

menores do que os valores do ano médio, evidenciando um défice de água no solo, em 

comparação com o que seria de esperar, como se pode verificar na fig. 3.  
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Figura 3. Precipitação total (mm) dos meses de Maio, Junho e Julho de 2009 e de Maio, 

Junho e Julho do ano médio (período de 1961 a 1990). 

 

A diferença é especialmente notada nos meses de Maio e Junho, em que a precipitação do 

ano médio ascende a 47,1 mm, e no ano de 2009 a precipitação média fica nos 1,05 mm, 
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em Maio e em Junho a precipitação média chegava aos 24,8 mm, enquanto em 2009, atinge 

os 1,74 mm. Em Julho a discrepância não é tão notada no mês de Julho que, no ano médio, 

tem uma precipitação média de 5,4 mm, enquanto no ano de 2009 a precipitação média do 

mês de Julho é 0,09 mm, um valor insignificante. 

 

2. Material vegetal 

 

Segundo LEITÃO et al. (1986), a cultivar Galega Vulgar ou Galega dá origem a árvores de 

porte médio ou grande, com arborescência mediana; com ramificações curtas e ramos 

rugosos e acinzentados. As folhas são grandes, compridas e largas, planas, com uma 

consistência flácida ou média; o ângulo apical é médio ou aberto e o ângulo basal médio. 

As inflorescências são de comprimento médio, com um número de flores por inflorescência 

mediano ou abundante; os botões florais são de tamanho pequeno e com flores 

supranumerárias. 

O fruto é de tamanho pequeno, elipsoidal, de diâmetro máximo na parte mediana. Tem uma 

forma apical arredondada ou pontiaguda, de vértice não saliente. A forma basal é 

arredondada ou truncada e a cavidade peduncular é pequena, circular e pouco profunda. O 

epicarpo é violáceo na viragem e negro na maturação, com pruína e lentículas não visíveis. 

O mesocarpo é de consistência branda, não aderente ao endocarpo. O endocarpo é 

pequeno, elipsoidal, de diâmetro máximo na parte mediana. Tem uma forma apical 

pontiaguda, sem mucrão ou com mucrão ligeiro; a forma basal é arredondada ou aguda; a 

superfície é lisa e a linha de sutura com sulco pouco evidente.  

É a cultivar mais difundida do país, apresentando grande rusticidade e grande tendência 

para a alternância ou irregularidade das produções nas regiões litorais. Tem uma mediana 

capacidade de propagação por estaca herbácea e boa por estaca lenhosa. É considerada 

um porta - enxerto com boa afinidade para quase todas as cultivares. É atreita à 

tuberculose, cochonilha e fumagina, sendo susceptível à gafa e ao ataque da mosca da 

azeitona; é resistente ao Verticillium. É pouca apropriada á colheita por vibração, devido a 

uma certa resistência ao desprendimento do fruto. Tem, no entanto, uma queda acentuada 

no fim da maturação.  

O fruto pode ser usado para conserva em preto, industrial e caseira. 
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3. Análises foliares 

 

A folha é o principal órgão de metabolismo da planta e por este motivo se considera que a 

sua composição reflecte a taxa de absorção das raízes e as necessidades de nutrientes das 

plantas (MILHEIRO, 1992). 

As análises foram efectuadas pelo Laboratório de Análise Foliar, da Secção de Horticultura, 

da Escola Superior Agrária de Santarém, e cedidas pelo mesmo.  

As amostragens foram realizadas segundo o método de amostragem do LQARS. As folhas 

foram colhidas numa zona representativa das características do olival, no que se refere à 

natureza do solo, topografia, exposição, cultivar, porta - enxerto, idade das plantas e 

técnicas culturais. As amostras são constituídas por folhas de 15 árvores da mesma cultivar 

e porta – enxerto, seleccionadas ao acaso.  

Os valores das análises foliares efectuadas em Abril (anexo 3) demonstram que as árvores 

têm uma deficiência severa de boro, uma vez que Milheiro, em 1992, define os intervalos 

como: 7-13 ppm, deficiência severa de boro; valores acima de 19 ppm consideram-se 

adequados. As duas amostras testadas, recolhidas dos grupos de árvores dos dois ensaios, 

apresentaram valores muito semelhantes – 7,7 e 7,6 ppm de boro; estes valores indicam 

uma deficiência severa de boro.  

Os valores das amostras colhidas em Julho, nas árvores do ensaio de boro apresentam 

valores mais elevados, 13, 15,6 e 14,2 ppm de boro, mas ainda dentro da gama de valores 

de deficiência. 

 

4. Ensaio de boro 

4.1. Delineamento experimental 

 

Neste ensaio, de aplicação de boro, marcaram-se, em duas linhas da parcela, dezoito 

árvores, seis árvores para cada modalidade de aplicação de boro (anexo 5).  

 - modalidade A, com 0 mg.L-1 de boro, em que as árvores foram pulverizadas com 

água até ao escorrimento; 

 - modalidade B, com 512 mg.L-1 de boro, em que as árvores foram pulverizadas até 

ao escorrimento;  

 - modalidade C, com 1024 mg.L-1 de boro, em que as árvores foram pulverizadas até 

ao escorrimento; 

Para veicular o boro via foliar usou-se Solubor, com 17,5% de B. Aplicou-se a cada conjunto 

de 6 árvores 10 L de calda. Considera-se cada árvore, individualmente, uma repetição. 

Sendo assim, há seis repetições em cada modalidade de aplicação de boro, sendo 

aplicados 1,67 L de calda a cada árvore. 
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4.2. Qualidade da flor 

 

A qualidade das flores é determinada em função do sexo: a oliveira tem dois tipos de flor, a 

perfeita, hermafrodita, e a imperfeita, masculina. Para distinguir os dois tipos de flor, 

recolheram-se um total de 24 ramos. Foram recolhidos dois de cada árvore, quatro de cada 

lado da sebe, retirados das duas primeiras árvores de cada modalidade, num total de oito 

ramos por modalidade, conforme o esquema, anexo 3. Os ramos foram escolhidos 

aleatoriamente, de ambos os lados da sebe.  

Para diferenciar as flores, observam-se os seus órgãos, com recurso a uma lupa e a uma 

luz forte, no caso de as pétalas já terem fenecido. Caso contrário, separam-se as pétalas 

com o auxílio de pinças para melhor observação (fig. 4).  

 

Figura 4. Flores perfeitas e imperfeitas. As flores perfeitas estão marcadas com as letras C e 

D, enquanto as flores as flores imperfeitas estão sinalizadas com as letras A e B. (ROSA, 

2003) 
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4.3. Vingamento inicial 

 

O vingamento inicial foi contabilizado em Junho, no estado de grão pimenta, estado I, da 

escala de estados fenológicos adaptada de COLBRANT e FABRÉ (1972), que na escala da 

BBCH corresponde ao estádio 71. Para tal, foram escolhidos dois ramos em cada árvore, 

um de cada lado da sebe, em cada uma das quatro árvores das seis iniciais, num total de 

oito ramos por modalidade, e vinte e quatro, no total. 

 

4.4. Vingamento Final 

 

O vingamento final foi contabilizado em Julho, na altura em que já há resistência ao corte do 

fruto, e em que se dá o endurecimento do endocarpo. Na escala da BBCH, corresponde ao 

estádio 75, e na escala adaptada de COLBRANT e FABRÉ, em 1972, ao estádio I1. 

 

5. Ensaio de polinização 

5.1. Escolha das árvores  

 

No segundo ensaio, marcaram-se 10 árvores com recurso a fitas de cores. As árvores 

devem ser o mais semelhantes possível, afastadas da bordadura, e apresentar-se nas 

mesmas condições vegetativas, com um bom estado fitossanitário.  

 

5.2. Recolha de pólen 

 

Para este ensaio, em que se compara a eficácia do tipo de polinização, o pólen utilizado 

para a polinização controlada foi seleccionado de cultivares que tivessem um intervalo de 

floração de algum modo coincidente com o da ‘Galega vulgar’, segundo CORDEIRO et al. 

(2002). Para esse efeito, optou-se por efectuar a recolha de polén numa propriedade em 

Vila Nova de S. Bento, a Herdade da Abóbada, onde está instalado o Centro de 

Experimentação do Baixo Alentejo, subordinado à D.R.A.A.L. Por estar situada mais a Sul, 

no país, a floração dar-se-ia mais cedo, permitindo o transporte do pólen para Santarém 

onde seria aplicado em árvores escolhidas para esse efeito. 

Para a recolha de pólen, utilizaram-se dois tipos de saco – sacos de papel ceroso e sacos 

de plástico microperfurados. Os sacos de papel cristal ceroso são impermeáveis à água. Os 

ramos a ensacar foram escolhidos em função da sua quantidade de flor, de modo a recolher 

uma grande quantidade de pólen. Os sacos são colocados de modo a envolverem ramos 

floribundos e fechados com fio de atar a vinha, em ramos que estejam na horizontal, ou 

mesmo na vertical ascendente, de modo a minimizar as possibilidades de entrada de água, 
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no caso de precipitação (fig.5). Os sacos de plástico transparentes microperfurados, foram 

colocados um dentro de outro, de modo a impedir fugas de pólen pelos orifícios (fig. 6). 

 Ambos os tipos de sacos foram recolhidos com recurso a uma tesoura de poda, com que o 

ramo é cortado, sendo depois transportados para a Estação de Olivicultura, para se 

proceder à operação de limpeza do pólen, a taminação (fig. 7). A recolha dos sacos fez-se 

quando já havia a certeza de haver pólen dentro do saco.  

A taminação do pólen é o processo de separação, por diferença de densidades, dos 

diferentes componentes da flor. Com recurso a movimentos repetitivos e a uma folha de 

papel encerado é possível separar o pólen de componentes maiores, como as pétalas e 

anteras. O pólen é depois selado num tubo e armazenado a temperaturas de congelação, 

para manter o seu poder germinativo. 

Foi retirada uma amostra para testes posteriores à capacidade de germinação do pólen. 

 

5.3. Polinização 

 

De modo a analisar as diferenças entre o tipo de polinização, as três modalidades 

consideradas, a polinização livre, a autopolinização e a polinização dirigida foram 

efectuadas nas mesmas árvores, de modo a eliminar ao máximo a variabilidade (anexo 6). 

Na primeira modalidade, polinização livre, contaram-se 100 inflorescências, marcaram-se na 

árvore, com recurso a fitas vermelhas. No estado I, da escala de estados fenológicos 

adaptada de COLBRANT e FABRÉ (1972), 71 na escala da BBCH foram efectuadas as 

contagens do vingamento inicial, em Junho. 

Na segunda modalidade, autopolinização, contaram-se também 100 inflorescências. Essas 

100 inflorescências foram ensacadas com recurso a sacos de plástico microperfurados, 

colocados um dentro de outro, de modo a evitar quaisquer contaminações de pólen estranho 

(fig. 8). Os sacos contendo as 100 inflorescências foram encerrados com fio de atar a vinha, 

a 29 de Abril, antes da abertura das flores. Os sacos foram abertos com os frutos em 

estádio de grão pimenta, I, em Junho, e foi contado o vingamento inicial. 

Na terceira modalidade, de cruzamentos dirigidos, as inflorescências foram ensacadas com 

sacos de plástico microperfurados na mesma data, para prevenir qualquer contacto com 

pólen que não o desejado (fig. 8). A 27/04, foram colocados na Herdade da Abóbada, em 

Vila Nova de S. Bento, em quatro das cinco cultivares escolhidas, ‘Picual’, ‘Cobrançosa’, 

‘Blanqueta’ e ‘Cordovil de Serpa’, por terem um intervalo de floração compatível com uma 

polinização natural da Galega. A quinta cultivar escolhida para a polinização dirigida foi a 

‘Arbequina’. Para tal, usou-se pólen previamente recolhido e armazenado na Estação de 

Olivicultura de Elvas.  
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A aplicação do pólen é feita com recurso a vários pincéis (fig. 9), um para cada cultivar para 

evitar contaminações do pólen. O pólen é retirado com o pincel e é espalhado sobre as 

inflorescências previamente ensacadas, que são de novo encerradas, com recurso a fio de 

atar a vinha. O pólen de cada cultivar foi aplicado em duas árvores, com 200 inflorescências, 

no total, para testar a compatibilidade entre cada cultivar e a ‘Galega’. Como na primeira e 

segunda modalidade, o vingamento inicial é contabilizado em Junho, e o final em Julho, no 

estádio I1, segundo a escala adaptada de COLBRANT e FABRÉ, em 1972 e no estádio 75 

segundo a escala de BBCH. 

 

6. Viabilidade do pólen 

 

A capacidade germinativa do pólen foi determinada através da realização de um teste de 

germinação in vitro (FERNÁNDEZ-ESCOBAR et al., 1981) e a viabilidade do pólen mediante 

a utilização de um teste de coloração: azul de anilina (STANLEY e  LINSKENS, 1974). 

 

6.1. Teste de germinação 

 

O teste de germinação in vitro realizou-se em meio líquido baseando-se na metodologia 

proposta por FERNÁNDEZ-ESCOBAR et al., em 1981. Utilizou-se uma solução aquosa com 

10% de sacarose, 0,01% de ácido bórico (H3BO3) e tetraciclina, para reduzir as 

possibilidades de contaminação. O pH da solução foi ajustado a 4,18, com recurso a HCl. 

Efectuaram-se três repetições por cada cultivar. 

De cada um dos 5 tubos de ensaio com amostras de pólen das cultivares seleccionadas 

(‘Arbequina’, ‘Picual’, ‘Cordovil de Serpa’, ‘Cobrançosa’ e ‘Blanqueta’) foi retirada uma 

pequena quantidade de pólen, 2 mg, que foi colocada no meio germinativo, em outro tubo, 

devidamente identificado e selado com algodão. As amostras foram homogeneizadas, e os 

tubos foram colocados numa câmara de germinação sem luz, a 25ºC. Ao fim de 24 horas, foi 

recolhida uma amostra em cada tubo para observação. Antes da observação, procedeu-se a 

uma homogeneização da amostra. As amostras foram observadas em campos de 

observação casualizados e foram feitas contagens de duas gotas por repetição, num total de 

seis gotas por cultivar. Contaram-se 100 grãos de pólen por observação, num total de 600 

por cada cultivar observada, e registaram-se o número de grãos germinados e não 

germinados. Os grãos germinados tinham uma radícula de tamanho igual ou superior ao 

diâmetro do grão de pólen.  

As contagens foram realizadas ao microscópio óptico Olympus BX – 41, utilizando luz 

fluorescente e ampliação 10x20. As fotografias foram efectuadas com uma câmara digital 

Olympus DP-11. 
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6.2. Teste de Viabilidade 

 

No teste de coloração com azul de anilina seguiu-se a técnica descrita por STANLEY e 

LINSKENS, em 1974, e utilizou-se um corante da marca ACROS. Preparou-se o azul de 

anilina a 0,1% numa solução de fosfato tripotássico 0,1N, utilizando 0,1g de anilina, 0,887g 

de fosfato tripotássico e 100mL de água destilada. 

Os testes de coloração são um modo expedito de verificar a viabilidade do polén, embora 

não sejam muito fidedignos.  

Foram realizadas duas repetições da análise da viabilidade do pólen de cada cultivar. Para 

se determinar a viabilidade colocaram-se duas gotas de corante em lâmina que foi 

pulverizada com uma pequena quantidade de pólen. Após trinta minutos, as gotas foram 

cobertas com uma lamela, e as observações foram realizadas em campos de observação 

casualizados; contaram-se 100 grãos, registando o número de grãos viáveis e não viáveis. 

No teste de azul de anilina consideram-se como viáveis os grãos que ficaram fluorescentes, 

e como não viáveis os que ficaram opacos. (STANLEY e LINSKENS, 1974) 

As contagens foram efectuadas com recurso a um microscópio óptico Olympus BX-41, 

utilizando um sistema de fluorescência e ampliação 10x20. O sistema de fluorescência 

estava equipado com uma lâmpada de mercúrio de 100 W e filtros de excitação selectiva na 

banda dos UVs (λ= 330 – 385 nm). As fotografias obtiveram-se com uma câmara digital 

Olympus DP-11. 

 

7. Tratamento dos dados 

 

Foi efectuado o tratamento estatístico dos dados através do programa Statistix 9.0, 

utilizando uma ANOVA tipo 1 e comparação das médias através do teste de Scheffé, para 

comparação múltipla de médias e o teste de Student para comparação de pares de médias, 

a um nível de significância de p=0,05. Para as contagens e percentagens as transformações 

utilizadas foram, respectivamente, √(n) e √(Arcsen (%)).  
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Figura 1.Aspecto do olival em Abril

  
Figura 5. Saco de papel ceroso para 
recolha de pólen  

 
 
 
 
 
      

 
 

      
 

 
 
 
 

 
 

Figura 6.Saco de plástico 
microperfurado para recolha de pólen 

 

Figura 7. Taminação do pólen na 
estação de olivicultura de Elvas 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Encerramento das 
influorescências  em sacos de plástico 
duplos microperfurados   ~ 

Figura 9. Aplicação de pólen das 
diferentes cultivares com pincel 
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IV. Resultados e Discussão 

 

1. Análises Foliares 

 

Classifica-se como deficiência severa de boro a classe de valores entre 7,0 e 14 ppm. As 

amostras das folhas colhidas em Abril apresentaram níveis de boro de 7,6 ppm e 7,7 ppm, 

respectivamente (anexo 1), demonstrando que o olival se encontrava num estado de 

deficiência severa de boro. Os níveis de boro considerados adequados têm o seu limite 

mínimo nas 19 ppm. Plantas sem sintomas doseiam mais do que esse valor (MILHEIRO, 

1992). 

  Este tipo de deficiência pode acarretar problemas, nomeadamente mudança de coloração 

das folhas, possibilidade de amarelecimento progressivo das folhas e necrose na parte 

apical, morte do gomo apical, morte de ramos inteiros, deformação dos frutos, entre outros. 

Os valores das amostras recolhidas em Julho evidenciam ainda uma deficiência bastante 

grave de boro, abaixo dos valores considerados adequados, como se pode verificar na fig. 

11. De facto, na modalidade 1, em que não foi aplicado boro, mas simplesmente água, os 

valores da análise feita em Julho apresentam 13,2 ppm. Este valor, abaixo do intervalo de 

deficiência severa de boro é ainda muito baixo, mas evidencia a movimentação do boro 

existente nas oliveiras. Os valores das amostras das outras duas modalidades, em que 

houve fornecimento de boro às plantas são um pouco mais elevados, mas ainda evidenciam 

deficiências de boro, encontrando-se abaixo dos valores considerados adequados. No caso 

da modalidade 2, em que foram veiculados 512 mg de boro às árvores, os valores de boro 

ascendem às 15,6 ppm, o valor mais elevado das três modalidades. Na modalidade 3, os 

valores de boro obtidos na análise são 14,2 ppm, ainda abaixo do intervalo considerado 

adequado. 
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Figura 10. Resultados das análises de boro efectuadas em Julho 

 

Há que ter em conta que as primeiras análises, efectuadas em Abril, foram feitas fora da 

época considerada adequada para a recolha, que . Em Abril, é possível que o boro já 

estivesse a ser retranslocado para os locais onde era mais necessário: os órgãos florais. 

Como não foram feitas quaisquer análises aos órgãos florais esta hipótese não é 

comprovável. Contudo, na modalidade em que não houve aplicação de boro, houve um 

aumento notável na concentração de boro nas folhas, sem que houvesse qualquer aplicação 

exterior deste elemento. O boro contabilizado na análise efectuada em Julho já existia na 

árvore, mas não se encontrava no órgão analisado em Abril. 

Os resultados obtidos por DELGADO et al., (1994), demonstram que as flores e os frutos 

mobilizam o boro foliar nos estados primários de desenvolvimento, e que a planta tem a 

capacidade de remobilizar o boro das folhas no sentido de o transportar para estes locais. 

 

2. Qualidade da Flor 

 

Seria de esperar que houvessem diferenças significativas entre a aplicação de diferentes 

quantidades de boro, mas tal não aconteceu. PERICA et al., em 2001, referem que o efeito 

do boro é significativo, quer em anos de safra, quer em anos de contra safra, embora seja 

mais pronunciado quando o vingamento é baixo, do que quando este é elevado. O efeito 

positivo do boro, segundo os mesmos autores, pode ser devido ao aumento da percentagem 

de flores perfeitas que o boro parece provocar ou a um mecanismo aparente, embora mal 

compreendido, de retenção dos frutos causado pelo boro. 

O efeito esperado do boro, de acordo com as experiências de PERICA et al., 2001, seria o 

aumento da percentagem de flores perfeitas. De facto, as experimentações de PERICA et 
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al., em 2001, resultaram num aumento de flores perfeitas até ao nível de 491 mg.L-1 de 

aplicação de Boro, sendo o aumento máximo de 49%, enquanto a aplicação de 737 mg.L-1 

não aumentou a resposta.  

No caso do ensaio efectuado, o número de flores perfeitas não foi estatisticamente diferente 

entre as três modalidades, fig. 12. 

 

Figura 11.  Número de flores perfeitas consoante a modalidade de aplicação de boro 

 

Como se pode observar, a aplicação da quantidade de boro veiculada pelas modalidades 2 

e 3, não causa um aumento significativo do número de flores perfeitas. O valor médio de 

flores perfeitas com a aplicação de 0 mg de boro é 145,4, enquanto os valores médios com 

aplicações de 512 mg e 1024 mg são, respectivamente, 194,4 e 154.  

A comparação entre quantidades de flores perfeitas e imperfeitas é feita no sentido de 

elucidar a proporção encontrada entre as diferenças entre os dois tipos de flores.  
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Figura 12. Número de flores perfeitas e de flores imperfeitas na modalidade 1, em que não 

houve aplicação de boro às árvores seleccionadas 

  

Como se verifica na figura acima, não há diferenças entre o número de flores perfeitas (com 

ambos os sexos, masculino e feminino) e as imperfeitas (somente com órgãos masculinos). 

O valor de flores perfeitas ascende a 145, e o de flores imperfeitas a 122, num total de um 

valor médio de 267 flores por ramo.  

No caso da segunda modalidade, em que foram aplicados 512 mg.L-1 de boro, há um 

aumento do número de flores perfeitas (fig.13). 

 

Qualidade da flor na modalidade 2
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Figura 13. Número de flores perfeitas e imperfeitas na modalidade 2, em que foram 

veiculados 512 mg.L-1 de boro às árvores 
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Nesta segunda modalidade, o número total de flores ascende a 243, com o número médio 

de flores perfeitas de 194, e o número de flores imperfeitas de 48.  

Na terceira modalidade, o número de flores perfeitas é154 e flores e 133 imperfeitas, num 

total de 287 flores (fig.14) .  

 

Qualidade da flor na modalidade 3
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Figura 14. Número médio de flores perfeitas e imperfeitas na modalidade 3, em que foram 

veiculados 1024 mg.L-1 de boro às árvores 

 

No entanto, é necessário observar o esquema da disposição das árvores escolhidas, no 

anexo 5. As árvores em que foram aplicados os 512 mg de boro estão numa fila diferente 

daquela em que estão as árvores onde foram aplicadas as duas outras modalidades de 

boro, 0 mg e 1024 mg de boro. Esta diferença de localização pode explicar as diferenças 

que se encontram quando se analisam as quantidades de flores perfeitas e imperfeitas no 

caso da segunda modalidade.  

A bibliografia consultada sugeria que a aplicação de boro nos dois níveis considerados, 512 

e 1024 mg.L-1, causasse um aumento na proporção de flores perfeitas. Era também 

esperado que o nível superior de aplicação de boro, 1024 mg.L-1, causasse um aumento da 

quantidade de flores perfeitas semelhante ao causado pelo nível mais baixo, de 512 mg-L-1. 

Mas tal não se verificou, proporcionando um comportamento diferente do esperado.  

A substância activa usada foi a mesma que PERICA et al.., utilizaram em 2001, Solubor 

para veicular boro, pulverizado sobre as árvores até ao escorrimento, em 10 L de calda para 

as seis árvores. As contagens foram efectuadas em duas das seis árvores, contando quatro 

ramos por árvore. Contudo, as análises efectuadas na experiência de PERICA et al. (2001), 

indicam um teor de boro de 16 ppm em Março, enquanto as árvores utilizadas neste ensaio 

tinham valores de 7,6 ppm de boro, nas análises efectuadas em Abril. No entanto, 
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DELGADO et al., (1994), comprovam que o boro é mobilizado das folhas jovens durante a 

ântese, de modo a suprir as necessidades de flores e de frutos jovens.  

Se, no futuro, este ensaio for repetido, sugere-se fortemente a concretização de análises 

foliares em Janeiro, conjuntamente com Julho, e a concretização de análises periódicas, de 

modo a manter um registo das movimentações de boro dentro da árvore. De modo a facilitar 

a aplicação de boro, sugere-se a utilização de um produto capaz de veicular boro na forma 

líquida. 

 

3. Vingamento  

 

A utilização de boro no olival tem como objectivo, para além de aumentar a percentagem de 

flores perfeitas, causar o aumento do vingamento. O mecanismo pelo qual a aplicação de 

boro deve causar este efeito não está esclarecido, podendo tratar-se de uma causa directa 

do aumento da percentagem de flores perfeitas ou de um mecanismo mal compreendido do 

efeito do boro sobre a retenção de frutos. 

Verificou-se que o número de frutos vingados não diferiu significativamente entre as 

diferentes modalidades de aplicação de boro (fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Número de frutos vingados, por ramo e por árvore, consoante a modalidade de 

aplicação de boro, em Junho 

 

Esperava-se que houvesse um aumento perceptível do vingamento nas modalidades em 

que foi aplicado boro. Tal não acontece, nem no vingamento inicial, contabilizado em Junho, 

nem no vingamento final, contabilizado em Julho (fig. 16): 
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Figura 16. Número de frutos vingados, por ramo e por árvore, consoante a modalidade de 

aplicação de boro, em Julho 

 

 

No caso do vingamento final, este é mais elevado quando não há qualquer aplicação de 

boro, na modalidade 1. 

Segundo PERICA et al., (2001), PERICA et al., (2002), JORDÃO et al. (2004), DELGADO et 

al., (1994), e outros autores, o boro, quando aplicado em doses convenientes para a planta, 

melhora o vingamento, aumentando a produção das árvores.  

Os teores de boro das análises efectuadas em Abril são bastante baixos, e os teores das 

amostras recolhidas e analisadas em Julho não são muito convenientes, por indicarem, em 

todas as três modalidades, uma deficiência bastante acentuada de boro, mesmo depois de, 

nas duas modalidades, de 512 mg.L-1, e de 1024 mg.L-1, ter sido aplicado boro.  

No caso de repetição futura deste tipo de ensaio, sugerem-se mais repetições, e aplicação 

de boro com um produto líquido. 

 

4. Polinização 

 

As modalidades de autopolinização e de polinização controlada não puderam ser 

consideradas devido a problemas de impermeabilização dos sacos colocados na época de 

floração. Uma vez que as condições das modalidades são muito diferentes só se pode 

comparar a eficácia das polinizadoras entre si. A utilização de sacos de plástico 

microperfurados duplos não foi a melhor solução, uma vez que causam um ambiente 

estagnado, com baixa renovação de ar, dificultando a possibilidade de polinização das 
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flores, em que o pólen fica colado às paredes pela humidade que existe dentro dos sacos, 

não permitindo a sua movimentação.  

 

 

Figura 17. Aspecto dos sacos de plástico microperfurados em Junho, quando se efectuaram 

as primeiras contagens 

 

A terceira modalidade, polinização livre, não teve quaisquer contratempos que não os 

naturais.  

 

 

Quadro 2. Número médio de frutos vingados por cada 100 inflorescências polinizadas com 

pólen de polinizadoras seleccionadas, no vingamento inicial, contabilizado em Junho. 

 

Cultivar  Vingamento Inicial/100 inflorescências  

Blanqueta 49 ± 6 

Arbequina 18,5 ±1,25 

Cobrançosa 57,5 ± 6,25 

Picual 54 ± 5 

Cordovil 22 ± 1,5 
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As polinizadoras foram seleccionadas de acordo com CORDEIRO et al., (2002), em que se 

comparam as épocas de floração de 67 variedades de oliveira. Foram estas as cultivares 

seleccionadas para polinização cruzada/dirigida porque têm intervalos de floração 

semelhantes aos da Galega vulgar, podendo ser consideradas polinizadoras potenciais de 

blocos monovarietais de Galega vulgar. 

De acordo com a ANOVA não existem diferenças significativas entre as cultivares no que se 

refere ao número de frutos vingados. 

 

Quadro 3. Número médio de frutos vingados, por 100 inflorescências polinizadas com pólen 

de polinizadoras seleccionadas, no vingamento final, contabilizado em Julho. 

 

Cultivar  Vingamento Final /100 inflorescências  

Blanqueta 24 ± 7 

Arbequina 13 ± 2,5 

Cobrançosa 14 ± 4 

Picual 12,5 ± 0,25 

Cordovil 22 ± 1,5 

 

Se este ensaio for repetido, sugere-se a utilização de material diferente para sacos, 

nomeadamente papel cristal ceroso, utilizado por ROSA, (2003), e por MARTINS, (2002). 

Sugere-se também um maior número de repetições, maior que duas repetições por 

polinizadora.  

A taxa de vingamento obtida para as diferentes cultivares está indicada no quadro 3.  

O número médio de flores por inflorescência contabilizado foi 16,97±6,28 flores. Este valor 

foi contabilizado a partir de contagens do número de flores de 1020 inflorescências, de 22 

ramos escolhidos ao acaso.  

As taxas de vingamento final da ‘Arbequina’ e da ‘Cobrançosa’ são mais elevadas do que as 

das restantes cultivares, 1,4% e 1,3%, respectivamente. Estatisticamente, o vingamento não 

é diferente entre as cultivares. 

 

 

 

 

 

 



 Resultados e Discussão 

   

  36 

 

Quadro 4. Taxa de vingamento inicial (%) e de vingamento final (%), segundo as cultivares, 

reportada às 100 inflorescências. 

Cultivar 

Taxa de vingamento 

Inicial (%) 

Taxa de vi ngamento 

final (%) 

Blanqueta 2,9 1,4 

Cordovil 1,1 0,8 

Arbequina 3,4 0,8 

Picual 3,2 0,7 

Cobrançosa 1,3 1,3 

 

 

Na terceira modalidade, polinização livre, contabilizam-se as diferenças entre o vingamento 

inicial e o vingamento final, fig. 18. Perdem-se, em cerca de um mês, 37,8 frutos por 

inflorescência (valor médio).  
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Figura 18. Variação do vingamento entre Junho e Julho, na polinização livre. O vingamento 

inicial apresenta diferenças significativas em relação ao vingamento final (Teste T) p<0,05, 

correspondendo as barras verticais ao erro padrão 

 

 

O intuito original da contabilização do número de frutos vingados da polinização livre era 

comparar estes dados com os outros tipos de polinização, mas tal não foi possível. Está, no 

entanto, amplamente provado, CUEVAS et al., (1999), CUEVAS et al., (2001), CUEVAS e 

RALLO, (1990), LAVEE et al., (2002), MOUTIER et al., (2001), PINILLOS e CUEVAS, 

(2009), que a polinização livre é mais eficaz em termos de produção e vingamento final do 

que a polinização cruzada (com um número reduzido de cultivares, ou só uma polinizadora) 
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ou a autopolinização, Frutos originados pela polinização cruzada tendem a ser maiores, e a 

permanecer na árvore, enquanto frutos originados pela autopolinização têm maior tendência 

a ser menores. 

A taxa de vingamento inicial e final obtida na polinização livre é apresentada no quadro 4. A 

taxa de vingamento inicial, reportada às 100 inflorescências, é de 5,5%. A taxa de 

vingamento final é de 3,3%. Este vingamento é mais elevado do que o considerado comum 

na oliveira: 1 a 2%. 

 

Quadro 5. Taxa de vingamento inicial e taxa de vingamento final na modalidade de 

polinização livre, contabilizada nas 100 inflorescências (valores médios) 

 

Taxa de vingamento inicial (%)  Taxa de vingamento final (%)  

5,5 3,3 

 

 

5. Qualidade do pólen 

 

A qualidade do pólen de uma variedade é um factor indicador da sua capacidade 

polinizadora. Em oliveira há poucos trabalhos sobre o assunto, e os que existem, 

apresentam resultados muito variáveis e pouco satisfatórios (FERNANDEZ-ESCOBAR et 

al., 1981, citados por CALADO et al., 2004). 

 

5.1. Germinação do pólen 

 

Os resultados dos testes de germinação são muito variáveis e dependem da composição do 

meio utilizado. O pH do meio também afecta a germinação. Segundo FERNANDEZ-

ESCOBAR et al., (1981), a percentagem de germinação do pólen aumenta quando se utiliza 

um meio com pH 4,5. KWACK, (1965), observou que a adição de nutrientes estimulam a 

germinação in vitro do pólen, mas diminuem a germinação de pólen da oliveira. 

Além da composição do meio, a germinação de pólen também depende da variedade, das 

condições de conservação do pólen, da localização e das condições edafoclimáticas 

(CALADO et al., 2004). 

Os resultados da germinação do pólen são baixos, relativamente aos valores de germinação 

previamente publicados para estas variedades. No entanto, a capacidade de germinação do 

pólen é uma característica varietal, afectada pelas condições edafoclimáticas, localização, e 

condições de conservação do pólen. Os resultados obtidos são assim muito variáveis.  
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Quadro 6. Percentagem média da germinação das diferentes cultivares. Médias com letras 

diferentes são significativamente diferentes (Scheffé) p <0,05. 

 

 

Cultivar  Pólen Germinado (%)  

Blanqueta 3,33 ± 0,42 b 

Arbequina 3,00 ± 0,52 b 

Cobrançosa 2,67 ± 0,33 b 

Picual 2,17 ± 0,48 b 

Cordovil 7,33 ± 0,21 a 

 

Vários autores têm encontrado grandes diferenças e variações de ano para ano, inclusive, 

diferenças no mesmo ano mas entre localidades. Por exemplo, MARTINS et al., (2006), 

testaram a viabilidade do pólen de ‘Morisca’ em dois locais, Palacio Quemado e Las 

Talantosas; a viabilidade do pólen, apesar de ser a mesma variedade, é diferente: 9,42% ± 

2,27 para Palacio Quemado, e 11,04% ± 2,26 para Las Talantosas. CALADO et al., em 

2004, testaram pólen de Galega vulgar proveniente de dois locais, I e II, num ensaio em que 

forneciam nutrientes ao pólen, num meio com pH=4,5 e noutro com pH=7,0. Também 

testaram a ausência de nutrientes. Os resultados foram muito diferentes consoante as 

características do meio.  

 Seriam de esperar taxas de germinação mais elevadas, segundo MARTINS, (2002); O valor 

encontrado em relação à cultivar ‘Cobrançosa’ é 10%, em relação à ‘Cordovil de Castelo 

Branco’ 15% e em relação à ‘Picual’ 16%. ROSA (2003) testou a capacidade germinativa do 

pólen da ‘Blanqueta’ tendo obtido valores entre 1 e 6%. O meio constituído foi igual ao 

destas autoras, exceptuando o uso da tetraciclina, que não foi usada MARTINS, em 2002, 

provou que as maiores taxas de germinação eram obtidas a pH=4,18, com 25ºC de 

temperatura, e que a taxa de germinação era maior ao fim de 24 horas.  

No entanto, FERNANDEZ-ESCOBAR et al., (1981), citado por CALADO et al., (2004), 

sugere que as condições óptimas de germinação in vitro do pólen da oliveira não estão 

perfeitamente conhecidas.  

A época de recolha do pólen também tem influência na capacidade de germinação deste. 

Quanto mais longe da ântese (plena floração) for recolhido o pólen, menos capacidade 

germinativa terá. MARTINS (2002), justifica o aparecimento de grandes diferenças nas 

observações de diferentes cultivares com a influência do genótipo da cultivar na capacidade 

germinativa do pólen. MARTINS (2002) e ROSA (2003) referem a época de recolha do 

pólen, como o estádio fenológico G, pela carta de Colbrant e Fabré, que corresponde ao 

estádio 68 na escala da BBCH.  
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Segundo FERNANDEZ-ESCOBAR et al., (1979), referidos por MARTINS, (2002), a 

observação de anomalias, muitas vezes associadas a irregularidades durante a meiose e a 

presença de partículas virais no pólen podem ser uma razão para a baixa germinação do 

pólen. O mesmo autor, refere ainda, que a presença de bactérias no meio de cultura pode 

levar a um decréscimo da percentagem de germinação do pólen.  

 

 

Figura 19 – Exemplo de grão de pólen germinado e não germinado. Ampliação 10x40. 

 

FERNANDEZ-ESCOBAR et al., (1981), referem que a não adição de tetraciclina ao meio de 

germinação pode causar uma germinação deficiente, devido à proliferação de bactérias no 

meio, que provocam a lise dos tubos polínicos, mascarando os resultados reais. Estes 

autores referem as 24 horas como o momento preferível da contagem, embora a partir das 

10 horas a germinação do pólen baixe. Os mesmos autores analisam a taxa de germinação 

de várias cultivares em dois anos consecutivos, encontrando taxas de germinação muito 

diferentes. As taxas de germinação do pólen encontradas são muito variadas, mais do que 

as estabelecidas noutras espécies de fruteiras. 

 

 

 

 

 Grão de pólen não 
germinado 

Grão de pólen 
germinado 
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5.2. Viabilidade do pólen 

 

Os testes de coloração proporcionam alguma informação acerca da viabilidade do pólen. 

Ainda que sejam pouco fidedignos, devido à sua baixa correlação com os testes de 

germinação, são extraordinariamente expeditos.  

 

Quadro 7. Percentagem média da viabilidade das diferentes cultivares. Médias com letras 

diferentes são significativamente diferentes (Scheffé) p <0,05. 

 

Cultivar Pólen Viável (%) 

Blanqueta 9,75 ± 1,84 a 

Arbequina 4,25 ± 1,03 ab 

Cobrançosa 4,75 ± 0,75 ab 

Picual 2,00 ± 0,41 b 

Cordovil 5,25 ± 0,63 ab 

 

 

Neste teste, a percentagem de viabilidade mais elevada foi a da cultivar ‘Blanqueta’, seguida 

da ‘Cordovil’, ‘Cobrançosa’, ‘Cobrançosa’, ‘Arbequina’ e ‘Picual’. A viabilidade do pólen 

registada é significativamente diferente (p=0,0019) entre as cultivares. Por comparação das 

médias verificou-se a existência de diferenças entre a ‘Blanqueta’ e a ‘Picual’, como se 

verifica no quadro 6. A ‘Arbequina’, a ‘Cobrançosa’ e a ‘Cordovil’ têm viabilidade 

semelhante. 

Estes valores de viabilidade são considerados anormalmente baixos, quando comparados 

com os trabalhos de MARTINS, (2002) e ROSA, (2003). Ambas as autoras referidas têm 

taxas de viabilidade muito mais altas, inclusive em cultivares que também foram testadas. 

Novamente, estes valores tão díspares, mesmo com a utilização de métodos iguais, podem 

ter a ver com a época de recolha do pólen. Tal como com a capacidade germinativa, o pólen 

perde viabilidade à medida que vai passando tempo depois de ocorrer a plena floração. 

Os testes de coloração têm como objectivo deixar a exina o menos corada possível, para se 

observar bem a coloração do conteúdo celular. A utilização de luz fluorescente permite 

observar o corante. 

No entanto, MARTINS et al., (2006), na cultivar ‘Morisca’ também encontram intervalos de 

viabilidade estranhamente baixos, na ordem dos 9,42 % aos 11,04%. Os mesmos citam a 

classificação de ROVIRA e TOUS (2001 e 2005), para referir que a ‘Morisca’ é uma cultivar 

com problemas de esterilidade parcial. 
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O intervalo de viabilidade definido neste trabalho é baixo, e muito diferente do que outros 

autores apresentam. 

Dos dois grupos formados, a cultivar ‘Blanqueta’ é a que tem maior percentagem de grãos 

viáveis, atingindo o valor médio de 9,75%, enquanto a ‘Picual’ apresenta o valor médio mais 

baixo, que é 2% (quadro 6). 

Estes resultados são muito diferentes dos obtidos por MARTINS, (2002), cujas 

percentagens de viabilidade são descritas no quadro seguinte (quadro 7). 

 

Quadro 8. Resultados da viabilidade de quatro cultivares obtidos por MARTINS (2002). 

 

Cultivares  % Viabilidade  

Cobrançosa 85 

Cordovil de Castelo Branco 85 

Picual 85 

Conserva de Elvas 92 

 

Os valores obtidos são completamente diferentes, e assume-se que os valores obtidos por 

MARTINS (2002) estão mais próximos da maioria dos autores.  

 

 

Figura 20 – Exemplo de grão de pólen viável e não viável. Ampliação 10x40. 

 

No entanto, FERNANDEZ-ESCOBAR et al., (1981), demonstram que a viabilidade do pólen 

se mantém nos três dias depois da ântese ou plena floração, e que, depois desse intervalo 

de tempo, baixa rapidamente. Dado que o pólen analisado foi recolhido em Vila Nova de S. 

Bento, esperou-se até o olival estar com a floração bem adiantada, de modo a conseguir 

recolher mais pólen. Como os estados fenológicos não foram seguidos e registados nessa 

Grão de pólen 
viável 
 

Grão de pólen não 
viável 
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localização é possível que tenham passado os três dias, quando se efectuou a recolha e 

armazenamento do pólen.  

ROSA (2003) e MARTINS (2002), recolhem o pólen no estádio G da escala de Colbrant e 

Fabré, que corresponde ao estado 68 da escala da BBCH, o estádio a seguir à plena 

floração. É provável que a recolha do pólen tenha sido efectuada na transição do estádio 68 

para o 71, com um intervalo de tempo maior entre a plena floração e o armazenamento do 

pólen, causando a baixa viabilidade encontrada nas cultivares testadas, assim como a baixa 

taxa de germinação. 
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V. CONCLUSÕES 

 
Os ensaios planeados decorreram de Abril a Julho e permitiram tirar algumas conclusões 

relevantes: 

O período de plena floração ocorreu na época considerada normal, mas teve um intervalo 

de tempo menor, devido, em parte, às temperaturas mais elevadas que se fizeram sentir em 

Maio, comparativamente ao registado no ano médio. 

Não se registaram diferenças significativas no número de flores perfeitas nem na taxa de 

vingamento em relação à aplicação dos diferentes níveis de boro. 

Seria de esperar um aumento do número de flores perfeitas mas tal não se verificou, 

possivelmente devido aos baixos níveis de boro indicativos de deficiências deste nutriente, 

verificados nas análises foliares. Desta forma as aplicações de boro não superaram a 

carência de boro e consequentemente não se observou efeito no aumento das flores 

perfeitas, tal como é indicado por outros autores.  

 No caso da polinização controlada, não se encontraram diferenças entre as cultivares 

utilizadas, quer no vingamento inicial, contabilizado em Junho, quer no vingamento final, 

medido em Julho. No entanto, estes resultados necessitam de comprovação dado que foram 

utilizados sacos de plástico microperfurados que se revelaram permeáveis à água 

comprometendo uma polinização eficaz. A repetição deste ensaio é necessária, utilizando 

outro tipo de sacos, de papel cristal ceroso. 

Não foi possível a recolha de dados de autopolinização, a bibliografia consultada é 

consistente: a polinização livre origina melhores resultados que a autopolinização, devido à 

natureza alôgamica da oliveira.  

Os valores médios obtidos na polinização livre são de 93,6 frutos por cada 100 

inflorescências, no vingamento inicial, e 55,8 frutos por cada 100 inflorescências, no caso do 

vingamento final aos quais correspondem taxas de vingamento de 5,5% e de 3,3%, 

considerando um valor médio de 16,97 flores por inflorescência. 

A viabilidade do pólen das cultivares testadas foi bastante mais baixa do que a bibliografia 

sugeria (de 2% a 9,75%, valores médios). Estes valores podem variar segundo a época de 

recolha do pólen, quanto mais tarde, menor será a viabilidade apresentada pela amostra. Os 

nossos resultados não podem ser directamente comparáveis com outros trabalhos, dado 

que a colheita do pólen foi efectuada 4 – 5 dias após o estado 68 BBCH. Em comparação 

com outras espécies fruteiras, a oliveira tem uma baixa taxa de germinação. 

Na análise dos resultados obtidos nos ensaios, deve-se ter em conta o baixo teor de boro 

registado nas análises em Abril e em Julho, que indica uma deficiência grave deste 

micronutriente. Deve-se também ter em atenção o decorrer do ano agrícola, em particular o 
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aumento de temperaturas em relação ao ano médio em Maio e Junho, que podem ter 

condicionado alguns processos no decorrer do ciclo vegetativo. 
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Anexo 1: Boletim de análises foliares efectuadas em  Abril 
IPS – ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM 

Cont: n.º 501 403 906 
SECTOR DE HORTICULTURA 
Laboratório de Análise Foliar 
 
BOLETIM DE ANÁLISES 
 
AGRICULTOR:  Eng. Nuno Barba 
LOCAL:  Quinta do Quinto 
ESPÉCIE: Oliveira 
VARIEDADE:   
DATA DE ENTRADA:  2009-04-01 

Código do agricultor     
 

Galega Galega Boro  

Código do laboratório 57 58  

 
ELEMENTOS                                   

VALORES 
DA 

AMOSTRA 

VALORES 
DA 

AMOSTRA 

VALORES 
DA 

AMOSTRA 
AZOTO (N) % 1.37 1.38  
FÓSFORO (P) % 0.340 0.317  
POTÁSSIO (K) % 0.372 0.401  
CÁLCIO (Ca) % 1.76 2.22  
MAGNÉSIO (Mg) % 0.114 0.144  
SÓDIO (Na) % 0.001 0.001  
ENXOFRE (S) %    
    
MOLIBDÉNIO (Mo) ppm    
BORO (B) ppm 7.6 7.7  
COBRE (Cu) ppm 4.2 5.4  
FERRO (Fe) ppm 33.4 31.8  
MANGANÊS (Mn) ppm 20.5 23.1  
ZINCO (Zn) ppm 14.6 14.7  
    
 
 
 
DATA: 2009-05-12 
 
 
 
O ANALISTA: 
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Anexo 2: Boletim de análises foliares efectuadas em  Julho 
IPS – ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM 
Cont: n.º 501 403 906 
SECTOR DE HORTICULTURA 
Laboratório de Análise Foliar 
 
BOLETIM DE ANÁLISES 
 
AGRICULTOR:  Engº Nuno Barba 
LOCAL:  Quinta do Quinto 
ESPÉCIE: Oliveira 
VARIEDADE:   
DATA DE ENTRADA:  2009-07-23 

Código do agricultor     
 

0 mg 512 mg 1024 mg 

Código do laboratório 292 293 294 

 
ELEMENTOS                                   

VALORES 
DA 

AMOSTRA 

VALORES 
DA 

AMOSTRA 

VALORES 
DA 

AMOSTRA 
AZOTO (N) % a) a) a) 
FÓSFORO (P) % 0.327 0.285 0.282 
POTÁSSIO (K) % 0.409 0.349 0.332 
CÁLCIO (Ca) % 1.98 2.54 2.39 
MAGNÉSIO (Mg) % 0.138 0.180 0.139 
SÓDIO (Na) % 0.014 0.028 0.022 
ENXOFRE (S) % a) a) a) 
    
MOLIBDÉNIO (Mo) ppm    
BORO (B) ppm 13.0 15.6 14.2 
COBRE (Cu) ppm 22.5 73 70 
FERRO (Fe) ppm 38.1 74 87 
MANGANÊS (Mn) ppm 42.9 39.2 55 
ZINCO (Zn) ppm 22.2 25.7 23.9 
 
a) Análises em curso. 
 
DATA: 2009-09-23 
 
 
 
O ANALISTA: 
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Anexo 3: Esquema da parcela no ensaio da aplicação de boro 
 
 
 
 
    1,6 m   4 m 
 
 
 
 
 
X1 – oliveiras em que se aplicou a modalidade 1 de boro, 0 mg.L-1 

 

X2 – oliveiras em que se aplicou a modalidade 2 de boro, 512 mg.L-1 

 
X3 – oliveiras em que se aplicou a modalidade 3 de boro, 1024 mg.L-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

O O O X1 X1 X1 X1 X1 X1 O O X3 X3 X3 X3 X3 X3 O O O 

O O O O X2 X2 X2 X2 X2 X2 O O O O O O O O O O 
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Anexo 4: Esquema da Parcela do ensaio de polinizaçã o 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1,6 m 

 
 
 4 m 

O 
 
O 
 
O 
 
X8 

 
X9 

 
X10 

 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 

O 
 
O 
 
O 
 
X5 

 
X6 
 
O 
 
O 
 
O 
 
X7 

 
O 
 
O 
 
O 
 

O 
 
O 
 
O 
 
X1 

 
X2 

 
O 
 
O 
 
X3 

 
X4 

 
O 
 
O 
 
O 

 

X – oliveiras utilizadas para as três modalidades de polinização: 

autopolinização, polinização controlada e polinização livre. 

 

X1, X2 – polinizadas com ‘Blanqueta’ 
 
X3, X4 – polinizadas com ‘Cordovil de Serpa’ 
 
X5, X6 – polinizadas com ‘Arbequina’ 
 
X7, X8 – polinizadas com ‘Picual’ 
 
X9, X10 – polinizadas com ‘Cobrançosa’ 
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Anexo 5: Evolução dos estados fenológicos na Quinta  do Quinto, 
Santarém 

       
 
1 Abril 2009, BBCH – 55     3 Abril 2009, BBCH -  55 
 

        
23 Abril 2009, BBCH – 57    29 Abril 2009, BBCH – 57 
 

        
 
8 Maio 2009, BBCH –  65    13 Maio 2009, BBCH – 68 
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31 Maio 2009, BBCH – 71    11 Junho 2009, BBCH – 71/75 
 

 
23 Julho 20009, BBCH – 79 
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Anexo 6: Viabilidade do polén, utilizando o teste d e coloração com 
azul de anilina   

Cultivar Grãos Viáveis Grãos não 
viáveis 

Blanqueta 1 
2 
3 
4 

14 
10 
10 
5 

86 
90 
90 
95 

Arbequina 1 
2 
3 
4 

2 
4 
7 
4 

98 
96 
93 
96 

Cobrançosa 1 
2 
3 
4 

4 
6 
6 
3 

96 
94 
94 
97 

Picual 1 
2 
3 
4 

1 
2 
2 
3 

99 
98 
98 
97 

Cordovil 1 
2 
3 
4 

7 
5 
5 
4 

93 
95 
95 
94 
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Anexo 7: Germinação do polén in vitro , ao fim de 24 horas, à 
temperatura de incubação de 25ºC 

Cultivar Grãos 
germinados (%) 

Blanqueta 1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 
4 
3 
3 
2 
3 

Arbequina 1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
2 
3 
5 
4 
2 

Cobrançosa 1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
2 
3 
3 
2 

Picual 1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
1 
2 
3 
2 
4 

Cordovil 1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
7 
8 
7 
7 
7 
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Anexo 8: Estados Fenológicos da Oliveira (Olea euro paea L.) 
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