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Resumo 

 

Neste trabalho foram avaliadas as variações na actividade do sistema antioxidante 

enzimático, nomeadamente da Guaiacol-peroxidase (POD), Polifenoloxidase (PPO) e  

Ascorbato-peroxidase (APX) de diferentes variedades de azeitona, nomeadamente, 

Azeiteira, Cordovil, Maçanilha e Picual em três estados de maturação diferentes. A 

caracterização do sistema antioxidante enzimático endógeno poderá contribuir para uma 

caracterização bioquímica do processo de maturação da azeitona, uma vez que as 

condições em que o processo de maturação decorre influenciam a qualidade dos frutos, o 

seu conteúdo em fenóis e consequentemente, a qualidade do azeite.  

Foi também efectuada uma caracterização do teor de gordura e humidade dos frutos 

utilizados, bem como uma avaliação de pragas e doenças, de forma a poder estabelecer 

eventuais correlações entre estes parâmetros e as condições em que decorre o processo de 

maturação e a actividade enzimática das azeitonas.  

 A POD e a APX revelaram-se activas na eliminação do H2O2 nos estados de 

maturação intermédio e final das diferentes variedades, onde se verificou um maior stresse 

hídrico, e um índice de pragas e doenças mais elevado. A actividade antioxidante da PPO 

aumentou significativamente nos estados de maturação intermédio e final das diferentes 

variedades de azeitonas, quer pela sua maior solubilidade nos frutos maduros, quer pelo 

seu efeito de protecção contra fungos e outros organismos. 

   

Palavras-chave: Azeitonas, enzimas antioxidantes, espécies reactivas de oxigénio, estado 

de maturação, oliveira, stresse oxidativo. 
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Contribution to the biochemical characterization of ripeness of 

olives of different varieties 

 

Abstract 

 

The changes in the activities of the enzymatic antioxidant system (POD, PPO and 

APX) of several varieties of olives, namely, Azeiteira, Cordovil, Maçanilha and Picual in three 

different ripening stages, have been carried out. 

The characterisation of the endogenous enzymatic antioxidant system can contribute 

to a biochemical description of the ripening process, because the conditions, in which this 

process occurs, can influence the quality of the fruit, its content in phenols, and 

consequently, the quality of the olive oil. 

The characterisation of the fat and humidity content in the fruit used, as well as 

testing the incidence on pests and diseases, is of crucial importance to establish possible 

connections between these parameters and the conditions where the ripening process 

occurs. 

Both POD and APX have shown themselves active in the elimination of the H2O2 in 

the stages of intermediate and final ripening of the different varieties of olives, in which was 

noticed a drought stress and a higher percentage of plagues and diseases. The antioxidant 

activity of PPO increased significantly in the stages of intermediate and final maturation of 

the different varieties of olives, both due to its bigger solubility in the ripe fruits, as to its 

pathogenic effect in the combat of plagues and diseases. 

 

Keywords: Olive, antioxidant enzymes, reactive oxygen species, ripening stage, Olive tree, 

oxidative stress.    
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Extended Abstract 

 

In this work, we use a spectrophotometer to determine the variations in the enzymatic 

antioxidant activity of several types of olives in three different ripening stages. 

During the olives ripening period, the olive tree is subject to a set of adverse 

conditions (biotic and abiotic stress) which can be responsible for a rise in the oxidative 

stress. This stress can be defined as a set of physiological alterations, arising from the direct 

or indirect influence of ROS (Reactive Oxygen Species), with an enzyme inhibitory action, 

affecting the metabolic process, namely respiration, photosynthesis, CO2 fixation, among 

others. 

In order to know the enzymatic antioxidant mechanisms of the olive tree (Olea 

europaea L.) that combat the oxidative stress, the variations in the enzymatic activity of the 

Peroxidase (POD), Polyphenol oxidase (PPO) and Ascorbate peroxidase (APX) in the 

Azeiteira, Cordovil, Maçanilha and Picual at three different ripening stages were determined. 

These enzymes play a direct role in the removal of ROS or can catalyse reactions of 

molecular formation/regeneration for the sequestration of ROS. 

The characterisation of the fat and humidity content in the fruit used, as well as 

testing the incidence on pests and diseases, is of crucial importance to establish possible 

connections between these parameters and the conditions where the ripening process 

occurs. 

Both POD and APX have shown themselves active in the scavenging of the H2O2 in 

the stages of intermediate and final ripening of the different varieties of olives, in which was 

noticed an drought stress and a higher percentage of pests and diseases. The catalytic 

action of POD is of a special importance in the varieties used for the production of table 

olives, since its activity was associated with the cell wall stiffening. 

The antioxidant activity of PPO increased significantly in the stages of intermediate 

and final maturation of the different varieties of olives. Its bigger solubility in the ripened fruits 

is due to its proximity to the membrane of the chloroplasts in the unripe fruits. Its activity is 

also associated with its pathogenic effect in the combat of pests and diseases. 

The characterisation of the endogenous enzymatic antioxidant system contributes to 

a biochemical description of the olive maturing process, because the conditions, in which this 

process occurs, influence the quality of the fruit, its content in phenols, and consequently, the 

quality of the olive oil. 
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1. Introdução 

A oliveira (Olea europaea L.) é uma árvore típica da bacia mediterrânea, onde se 

verificam com frequência períodos de seca, elevadas temperaturas, forte radiação solar que 

podem afectar o crescimento e o desenvolvimento das azeitonas. A capacidade de 

adaptação da oliveira às alterações ambientais torna-se assim essencial para o seu 

crescimento e sobrevivência. Em condições de stress biótico/abiótico as plantas vão sofrer 

alterações na sua homeostase fisiológica e bioquímica, conduzindo a um aumento da 

produção de ROS (Reactive Oxygen Species), que são espécies químicas bastante 

reactivas, capazes de provocar danos oxidativos nas principais estruturas celulares. As ROS 

são o sub-produto do metabolismo aeróbio das plantas e têm origem principalmente nas 

cadeias de transporte de electrões dos principais organelos produtores de energia das 

plantas, nomeadamente, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, bem como na fotorrespiração 

dos peroxissomas, podendo inibir a actividade enzimática e afectar vários processos 

metabólicos, nomeadamente a respiração, a fotossíntese, a fixação do CO2 e as trocas 

gasosas. De maneira a combater os danos provocados pelo stresse oxidativo, as plantas 

vão aumentar a capacidade de resposta dos seus sistemas antioxidantes, designadamente 

o sistema antioxidante enzimático, através do aumento da actividade de enzimas como a 

Guaiacol-peroxidase (POD), Polifenoloxidase (PPO) e a Ascorbato-peroxidase (APX) e do 

seu sistema antioxidante não-enzimático. 

Assim, o principal objectivo deste trabalho foi estudar as variações na actividade do 

sistema antioxidante enzimático (POD, PPO e APX) de diferentes variedades de azeitona, 

nomeadamente, Azeiteira, Cordovil, Maçanilha e Picual em três épocas de colheita dos 

frutos. A caracterização do sistema antioxidante enzimático endógeno poderá contribuir para 

uma caracterização bioquímica do processo de maturação da azeitona, uma vez que este é 

influenciado pela qualidade dos frutos, o teor de fenóis, e consequentemente, a qualidade 

do azeite.  

Foi também efectuada uma caracterização do teor de gordura e do teor de humidade dos 

frutos utilizados, bem como uma avaliação da incidência de pragas e doenças, de forma a 

poder estabelecer eventuais correlações entre estes parâmetros e as condições climatéricas 

em que decorre o processo de maturação. 
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2. Revisão Teórica 

2.1 A oliveira e o cultivo da azeitona 
 

Ao nível da produção mundial estima-se que o cultivo da oliveira ocupe uma área de 

9,5 milhões de hectares, sendo que aproximadamente 90 % da produção são para a 

obtenção de azeite e o restante para a produção de azeitona de mesa. Os principais 

produtores de azeite na Europa são a Espanha, Grécia, Itália e Portugal, cuja produção 

representa 75 % da produção mundial (Janick and Paull, 2008). O cultivo da oliveira e a 

produção de azeite tem crescido muito nos últimos anos devido às propriedades saudáveis 

atribuídas ao consumo de azeite, e à sua crescente valorização como produto gourmet na 

cozinha mediterrânica.  

 

2.2 Botânica da Oliveira 
 

A oliveira (Olea europaea L.) é uma árvore dicotiledónia que pertence à família 

botânica Oleaceae, sendo a única espécie desta família que produz frutos comestíveis. É 

uma árvore típica da bacia mediterrânica, bem adaptada ao clima subtropical e temperado 

desta região.  

O seu fruto, a azeitona, é valorizado comercialmente para a obtenção de azeite e 

para a produção de azeitona de mesa. 

Em termos botânicos a azeitona é uma drupa, e é constituída pela: cutícula, polpa e por um 

caroço, onde está a amêndoa e se encontra o embrião e as reservas alimentares do fruto 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Corte transversal de uma azeitona, com as suas partes constituintes (Adaptado de 
Luchetti, 1998). 

 

 A azeitona é um fruto pequeno de forma elipsoidal a globular, que normalmente 

mede 1-4 cm de comprimento e 0,6-2 cm de diâmetro. Quando o fruto está completamente 
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desenvolvido, a polpa representa 60-90 %, o caroço 10-40 % e a semente 1-2 % do peso 

total do fruto, dependendo da variedade, estado de desenvolvimento e maturação, situação 

geográfica, condições de cultivo e tipo de solo. A composição da polpa da azeitona varia 

entre 50-60 % de água e 20-30 % de gordura (Barranco et al. 1999; Garcia, 2005).  

 

2.3 Desenvolvimento e maturação dos frutos 
 

O período de floração da oliveira marca o início do desenvolvimento dos frutos. Nos 

6-8 meses seguintes, a azeitona cresce, alcançando o seu peso máximo no fim deste 

período (Cobo et al. 1998). 

Considera-se como período de maturação o tempo ocorrido desde o aparecimento 

de manchas violáceas na epiderme da azeitona até ao período em que a coloração definitiva 

da epiderme (negro) cobre a totalidade do fruto. Na oliveira a maturação produz-se de um 

modo escalonado nas diferentes zonas da árvore. O período de amadurecimento é variável 

sendo afectado pelas condições climatéricas, colheitas na planta, carga da árvore e 

características da variedade (Cobo et al. 1998). 

 Um dos parâmetros utilizados para indicar a evolução da maturação no fruto é a sua 

variação de cor, parâmetro em que se baseia o método do Índice de Maturação da azeitona 

pelo Método da Estação de Olivicultura e Elaiotecnia de Jaen, utilizado neste trabalho. A 

azeitona que no início possui uma cor verde, passa para uma coloração amarela como 

consequência de uma forte redução no seu conteúdo em clorofila (maturação verde). De 

seguida inicia-se a acumulação de antocianinas, cuja concentração nas células do fruto vai 

influenciar a sua coloração que pode variar entre um violeta claro até um violeta escuro e 

terminar num fruto de coloração negra (Figura 2). Na maioria das cultivares a coloração do 

epicarpo do fruto inicia-se pelo ápice e continua até ao extremo oposto, junto ao pedúnculo 

(Barranco et al. 1999).  

 

Figura 2 - Diferentes fases de desenvolvimento da coloração na epiderme da azeitona 
(Adaptado de Barranco et al. 1999). 
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Durante o amadurecimento do fruto ocorrem outras alterações importantes na sua 

constituição, nomeadamente a diminuição da proporção de ácido palmítico, polifenóis e 

tocoferóis e um aumento na proporção de ácido linoleico (Janick and Paull, 2008). 

O principal composto fenólico das azeitonas é a oleuropeína, que possui 

propriedades antioxidantes importantes, e é responsável pelas propriedades nutricionais dos 

frutos e pelos mecanismos de defesa das folhas (Ortega-Garcia et al. 2007). 

 

2.4 Evolução do teor em gordura da azeitona 
 

Os principais componentes da azeitona madura são a água e o azeite, sendo que é 

na polpa que se encontra mais de 95 % do azeite total do fruto. Este factor realça a 

importância que a relação polpa/caroço tem no rendimento total de gordura da azeitona 

(Barranco et al. 1999). Durante o desenvolvimento e maturação da azeitona verifica-se uma 

diminuição progressiva da humidade da polpa e, paralelamente, um aumento do teor em 

azeite, assim como o aumento do peso e volume do fruto (Gouveia, 1995). De acordo com 

Garcia, (2005), o teor em azeite dos frutos aumenta à medida que se dá o amadurecimento, 

alcançando o seu valor máximo no momento em que desaparecem os frutos verdes da 

árvore. A partir deste momento o teor de azeite permanece praticamente constante. Em 

média, uma oliveira adulta produz cerca de 20 kg de azeitonas por ano, sendo necessários 

cerca de 5 kg para produzir um litro de azeite virgem (Lidon & Silvestre, 2007). 

 

2.5 Composição química do azeite 
 

O azeite é uma gordura líquida à temperatura de 20 ºC, constituído essencialmente 

por acilgliceróis. Contém ainda pequenas quantidades de ácidos gordos livres, glicerol, 

fosfoacilgliceróis, compostos voláteis, esteróis, pigmentos e fenóis. O principal ácido gordo 

do azeite é o ácido oleico (monoinsaturado) variando os seus teores entre 55-83 %, 

consoante o tipo de azeitona que lhe deu origem (Lidon & Silvestre, 2007). As propriedades 

nutricionais e organolépticas dos azeites dependem do seu conteúdo em fenóis, em 

particular, do teor de oleuropeína (Ortega-Garcia et al. 2007). A funcionalidade destes 

compostos é assim muito importante para assegurar a qualidade dos frutos e do azeite 

resultante. 
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2.6 Pragas e doenças 
 

A oliveira é uma planta muito susceptível ao ataque de pragas e doenças. Estas 

podem diminuir consideravelmente a produção, ou afectar a qualidade final da azeitona que 

vai ser utilizada para a produção de azeite e azeitona de mesa. 

Na região mediterrânica as principais pragas responsáveis pelos estragos na 

produção são a mosca da azeitona (Bactrocera olea), a traça da oliveira (Prays oleae) e a 

cochonilha negra (Saissetia olea).  

Ao nível das doenças que afectam a oliveira as mais importantes são a gafa. 

(Colletotrichum spp), o olho de pavão (Cycloconium oleaginum), a tuberculose 

(Pseudomonas savastanoi) e a verticilose (Verticillium dahliae).  

 As defesas fitossanitárias para combater estes ataques passam pela acção conjunta 

de medidas químicas, agronómicas e biológicas (Barranco et al. 1999; Fiorino, 2005; Garcia, 

2005). 

Neste trabalho foram avaliados os danos provocados pela mosca da azeitona e pela 

gafa pois é sobre estas que vai ser realizada uma avaliação sobre a sua taxa de incidência 

nas diferentes variedades de azeitona. É de esperar que os valores alcançados por estas 

populações de insectos e fungos sejam elevados, uma vez que o olival do Instituto Superior 

de Agronomia se encontra muito perto do Litoral, onde o seu crescimento e propagação são 

favorecidos. 

 

2.6.1 Mosca da Azeitona 

   

A mosca da azeitona (Bactrocera olea) (Figura 3), é um insecto que se encontra na 

região mediterrânea, mas também em muitas zonas de África e na região ocidental da Ásia. 

 

 

Figura 3 -  Fêmea em postura numa azeitona; Azeitonas afectadas pela larva da mosca 
da azeitona (Adaptado de Bandino et al.). 
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 O seu desenvolvimento é favorecido nas regiões perto do litoral onde as 

temperaturas mais baixas e a humidade elevada são favoráveis ao seu crescimento. A larva 

da mosca da azeitona alimenta-se do mesocarpo, conduzindo à diminuição sucessiva do 

peso e do rendimento em azeite do fruto. Os furos e galerias originados pelas larvas vão 

permitir o desenvolvimento de bactérias e fungos, conduzindo a um azeite com uma acidez 

final mais elevada, e consequentemente de qualidade inferior. Nos frutos atacados o 

processo de amadurecimento é mais rápido e estes tendem a cair com maior facilidade da 

árvore. Esta é sem dúvida uma das pragas que provoca maiores danos e quebras na 

qualidade e produção do azeite, principalmente nas culturas localizadas perto do litoral 

(Barranco et al. 1999; Garcia, 2005).   

 

2.6.2 Traça da Oliveira 

 

A traça da oliveira (Prays oleae) representada na Figura 4, é a segunda praga mais 

problemática a nível económico, depois da mosca da azeitona, sendo responsável pela 

queda acentuada de frutos da árvore. 

 

 

Figura 4 - Traça da oliveira (Adaptado de Bandino et al.). 

 

 Este insecto tem três gerações anuais, uma que vive às custas da flor (geração 

antófaga), outra nas folhas (geração filófaga) e outra no fruto (geração carpófaga), sendo 

esta última a mais importante para este estudo, pois é a geração que causa mais danos 

reais e prejuízos ao nível da produção. As jovens larvas desta geração atacam as azeitonas 

na fase inicial de formação da amêndoa provocando uma pequena queda dos frutos. Uma 

segunda queda, que é geralmente mais importante, ocorre em Setembro – Outubro, devido 

à saída das larvas desenvolvidas junto ao pedúnculo da azeitona (Luchetti, 1996). 
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2.6.3 Gafa da azeitona 

 

  A gafa (Colletotrichum spp.) é um fungo extremamente agressivo para a azeitona 

podendo em anos de Outonos chuvosos comprometer a produção e qualidade do azeite. Os 

frutos afectados pela doença apresentam manchas necróticas arredondadas e em 

depressão (Figura 5), que com o evoluir da doença ficam enrugados, tipo “passa”, podendo 

permanecer mumificados na árvore ou cair. 

 

 

Figura 5 - Lesões necróticas em frutos atacados pela gafa (Adaptado de Barranco et al. 1999). 

 

 A melhor maneira de combater a doença passa por um conjunto de operações culturais 

como a limpeza e colheita dos frutos caídos no chão, de modo a evitar a infecção no ano 

seguinte, uma vez que o fungo passa o Inverno no estado de vida latente (Barranco et al. 

1999). 
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2.7 Sistema antioxidante das plantas 

2.7.1 Stresse oxidativo e produção de ROS 

 

No clima mediterrâneo as oliveiras estão sujeitas ao stresse oxidativo, podendo este 

ter origem no stresse biótico (causado por outros seres vivos) e/ou abiótico (défice de água, 

altas temperaturas, geada, elevada exposição solar, défice de oxigénio e poluição da 

atmosfera), podendo afectar a produtividade, e em caso extremos a sobrevivência das 

plantas. Segundo Vangronsveld & Clijsters (1994) (cit in Martins & Mourato, 2008) o stresse 

oxidativo é definido como “o conjunto de alterações fisiológicas, resultantes da acção directa 

ou indirecta das ROS (reactive oxygen species ou espécies reactivas de oxigénio), com 

acção inibitória de enzimas, e que afectam os processos metabólicos, nomeadamente a 

respiração, a fotossíntese, a fixação do CO2, as trocas gasosas entre outros”. Ao serem 

sujeitas a condições adversas, as plantas vão aumentar a produção de ROS, como o 

peróxido de hidrogénio (H2O2), o radical superóxido (O2 ) e o radical hidroxilo (HO )(Figura 

6), que são espécies químicas bastante reactivas capazes de provocar danos oxidativos nas 

células (Jin et al. 2006; Moller et al. 2007) e aumentar a sua taxa de mutações (Taiz et al. 

1998).  

 

 

 

 

Figura 6 - Reacções sucessivas de formação de ROS (Adaptado de R&D Systems, 1997). 
 

As ROS são o sub-produto dos principais metabolismos de produção de energia nas 

plantas, a fotossíntese e a respiração (Breusegem et al. 2006) e têm origem na cadeia de 

transporte de electrões dos cloroplastos, peroxissomas e mitocôndrias (Foyer et al. 1997). 

Apesar do eficiente sistema antioxidante destes organelos e da sua capacidade para 

eliminarem quantidades controladas de ROS, são inevitáveis as alterações na homeostase 

destas espécies, como consequência do stresse oxidativo (Breusegem et al. 2006; Martins & 

Mourato 2008). 

De acordo com Martins & Mourato (2008) o efeito adverso das ROS é muito variável, 

dependendo da quantidade gerada de cada espécie, da sua reactividade e das moléculas 

Singleto de 

Oxigénio 

Radical 

Superóxido 

Radical 

Hidroxilo 

Peróxido de 

Hidrogénio 

Água 
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em que actuam, do tempo de semi-vida, da distância que podem percorrer na célula e do 

compartimento celular em que são produzidos em maior quantidade. Segundo Moller et al. 

(2007) o peróxido de hidrogénio e o radical superóxido são espécies menos reactivas que se 

formam mesmo em condições metabólicas normais, enquanto que o radical hidroxilo e o 

singleto de oxigénio são espécies mais reactivas que se formam geralmente apenas em 

condições de stresse. 

Nas plantas o peróxido de hidrogénio funciona como molécula de sinalização, 

estando ainda envolvido na regulação da expressão génica sob stresse abiótico. A sua 

remoção dos cloroplastos é vital para evitar a inibição das enzimas pertencentes ao Ciclo de 

Calvin (Gratão et al., 2005). A sua concentração excessiva nas plantas é tóxica, e na 

presença de iões metálicos de transição, pode reagir com o O2  produzindo o radical 

hidroxilo (HO ), que é uma das espécies mais reactivas na natureza (Foyer et al. 1997).  O 

HO  vai provocar danos oxidativos desastrosos nas macromoléculas vitais das células, como 

o DNA, RNA, proteínas, lípidos e glúcidos. Segundo Martins & Mourato (2008) os efeitos 

nocivos das ROS incluem a inibição de diversas vias metabólicas por inibição de enzimas 

específicas, e alterações nas membranas dos cloroplastos, nos teores de clorofila total e na 

sua capacidade fotossintética. As ROS também podem conduzir à peroxidação dos lípidos, 

causando danos irreversíveis na estrutura e integridade funcional da membrana celular 

(Ennajeh et al. 2009), aumentando a sua permeabilidade à passagem de iões e solutos 

(Martins & Mourato, 2008). 

O aumento dos níveis intracelulares de ROS desencadeia na planta uma série de 

respostas metabólicas que se traduzem na activação de mecanismos específicos de 

eliminação do excesso de ROS no interior das células de forma a obter um controlo da sua 

acumulação, bem como a regulação da expressão genética para produção de metabolitos 

de sinalização (Martins & Mourato, 2008). 

 

2.7.2 Mecanismos de defesa das plantas 

 

 As plantas desenvolveram mecanismos de defesa eficazes para combater o stresse 

oxidativo provocado pelo excesso de ROS. Existem assim, mecanismos antioxidantes 

enzimáticos e mecanismos não-enzimáticos que protegem as estruturas celulares da planta 

do stresse oxidativo. Estes mecanismos de eliminação das ROS podem ser encontrados 

nos cloroplastos, apoplasto, citoplasma, mitocôndrias e peroxissomas das plantas (Gratão et 

al. 2005). 

 De acordo com Gratão et al. (2005) as principais moléculas envolvidas nos 

mecanismos antioxidantes não-enzimáticos são o ascorbato, a glutationa (GSH), 
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flavonóides, alcalóides, compostos fenólicos, aminoácidos não proteicos, e carotenóides. 

Por exemplo, a oxidação da glutationa (GSH) pelas ROS produz glutationa oxidada (GSSG), 

enquanto que o ascorbato é oxidado a monodihidroascorbato (MDA) e a dihidroascorbato 

(DHA). No entanto, estas moléculas podem ser reduzidas através do ciclo da glutationa – 

ascorbato, a ascorbato (AsC) e glutationa (GSH) ficando novamente disponiveis para 

combater o stresse oxidativo (Gratão et al. 2005). Como resposta ao stresse as plantas são 

capazes de aumentar a actividade das enzimas que biossintetizam a glutationa, 

aumentando a sua concentração no meio (Gratão et al. 2005). Segundo Navabpour et al. 

(2003) (cit in Gratão et al. 2005) plantas da espécie A. thaliana tratadas com nitrato de prata 

desenvolveram danos severos provocados pelas ROS, que podiam ser consideravelmente 

reduzidos através da aplicação de ascorbato. 

 No caso dos flavonóides e carotenóides não se conhece o seu papel na eliminação 

do efeito tóxico das ROS (Gratão et al. 2005), e de acordo com Apel & Hirt, 2004 (cit in 

Martins & Mourato, 2008) o β-caroteno parece aumentar a quantidade de xantofila nos 

cloroplastos, resultando uma maior tolerância ao stresse oxidativo, pelo que pode estar 

envolvido na regeneração do ascorbato.  

As antocianinas são consideradas importantes na diminuição dos danos 

fotooxidativos nas folhas, ao protegerem os cloroplastos do excesso de energia quanta e por 

contribuírem para a eliminação das ROS (Neill and Gould, 2003, cit in Gratão et al. 2005) 

Os mecanismos antioxidantes enzimáticos nas plantas incluem enzimas como a 

superóxido-dismutase (SOD, EC 1.15.1.1), catalase (CAT, 1.11.1.6), glutationa-peroxidase 

(GPX, EC 1.11.1.9), ascorbato-peroxidase (APX, EC 1.11.1.11), glutationa redutase (GR) 

(Gratão et al, 2005), polifenoloxidase (PPO, EC 1.10.3.2) e a guaiacol-peroxidase (POD, EC 

1.11.1.7) que participam directamente na remoção das ROS ou que catalisam reacções de 

formação/regeneração de moléculas para a sequestração das ROS (Martins & Mourato, 

2008). O poder redutor destes mecanismos enzimáticos deriva directa ou indirectamente do 

NADPH ou da ferredoxina (Moller et al. 2007).  

De acordo com Mittler (2002), nos últimos anos foram identificadas novas fontes de 

ROS nas plantas, incluindo NADPH-oxidases, amino-oxidases e peroxidases ligadas às 

paredes celulares, que regulam e participam na produção de ROS durante a morte celular 

programada e durante a defesa das plantas contra agressões externas. 

Assim, a formação de ROS também traz efeitos benéficos a diversos processos 

metabólicos das plantas (Mittler, 2002) sendo do interesse das células o controlo rigoroso da 

sua concentração, sem recorrer à sua eliminação por completo (Gratão et al, 2005). A 

produção de H2O2 tem vários efeitos benéficos. Um deles é fortalecer as barreiras físicas da 

célula, de modo a prevenir a penetração de patogénicos e o outro é actuar como vector de 

sinalização promovendo a activação de um conjunto de defesas múltiplas (Mittler, 2002).  
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O H2O2 e o O2  estão ainda envolvidos na formação de lenhina nas paredes 

celulares, promovendo alterações importantes no desenvolvimento das plantas, 

nomeadamente, a germinação das sementes e o crescimento radicular (Neto, 2001). 

Segundo Taiz et al. (1998) a exposição das plantas às ROS estimula a transcrição e 

tradução dos genes que codificam as enzimas envolvidas nos mecanismos de protecção 

contra as agressões externas. 

 

2.7.3 Guaiacol-peroxidase   

 

As peroxidases são glicoproteínas com uma larga distribuição na natureza, que 

desempenham diversas funções fisiológicas e são responsáveis por catalisar a oxidação de 

inúmeros compostos orgânicos, incluindo fenóis, aminas aromáticas e indóis, utilizando o 

peróxido de hidrogénio, ou os seus derivados como oxidante (Tzika & Zeiger, 2008). 

A Guaiacol-peroxidase (POD; EC 1.11.1.7) está presente em vários órgãos das 

plantas superiores (frutos, sementes, raízes, folhas, tubérculos), sendo capaz de catalisar 

uma série de reacções, como peroxidações, oxidações e hidroxilações (Figura 7) (Sarni-

Manchado et al. 2006). 

        

 

Figura 7 -  Oxidação do Guaiacol a Tetraguaiacol (Adaptado de Sarni-Manchado et al., 2006). 

 

 A Guaiacol-peroxidase é uma enzima chave no controlo do desenvolvimento e 

diferenciação das plantas, que participa na protecção dos tecidos, bem como na defesa dos 

danos e infecções provocados por microrganismos patogénicos (Tzika et al. 2008). Esta 

enzima participa activamente no processo de eliminação e controlo dos níveis de H2O2 nas 

plantas, sendo ainda responsável pela produção de lenhina, suberina, e formação de 

ligações intermoleculares (Jackson, 1997). De acordo com Sofo et al. (2005), elevados 

níveis de actividade da POD podem trazer limitações de crescimento às oliveiras sujeitas ao 

défice hídrico como consequência da excessiva lenhificação e oxidação das suas estruturas 

celulares. 

Pensa-se que esta enzima pode ser particularmente importante na remoção do 

excesso de H2O2 formado em condições de stress em determinados compartimentos 

 Guaiacol  Tetraguaiacol 

POD 
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celulares, como o citosol e os vacúolos. Apesar de alguns autores referirem uma correlação 

muito directa entre a actividade da POD e intensidade do factor de stress, designadamente 

no stress provocado por metais pesados (Martins & Mourato, 2006; Mourato et al. 2009), 

esta resposta depende das plantas e ainda não é perfeitamente conhecida a sua função nos 

mecanismos de resposta ao stress (Gratão et al. 2005).  

 De acordo com Saraiva et al. 2006, a actividade da POD nas azeitonas manifesta-se 

no início do período de maturação dos frutos e aumenta significativamente até ao estado 

final de maturação (em que a coloração da epiderme é negra). No caso das azeitonas de 

mesa, a textura e a consistência são importantes características da qualidade destas, que 

podem ser influenciadas pela acção catalítica da POD, uma vez que esta foi associada ao 

endurecimento da parede celular (Saraiva et al. 2006). A POD também foi associada à 

deterioração do sabor, cor, textura e qualidades nutricionais no período pós-colheita dos 

vegetais (Amiot et al. 1995), sendo o acastanhamento enzimático determinado pela 

disponibilidade de H2O2 (Tomás-Barberán & Robins, 2007). 

 

2.7.4 Ascorbato-peroxidase 

 

A Ascorbato-peroxidase (APX; EC 1.11.1.11) é uma oxidorredutase, e a reacção 

geral da sua actividade peroxidásica é a seguinte: 

2AsC + H2O2    →    2MDA + H2O 

em que AsC representa o Ascorbato, que actua como substrato dador de electrões (redutor) 

e o MDA representa o Monodihidroascorbato, substrato oxidado. 

A ascorbato-peroxidase participa no ciclo da glutationa-ascorbato (Figura 8) e desempenha 

um papel importante no metabolismo do H2O2 das plantas superiores, compreendendo uma 

série de isoenzimas com diferentes características responsáveis pela sua degradação 

(Shigeoka et al. 2002). 
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Figura 8 - Ciclo da glutationa-ascorbato (Adaptado de Correia et al. 2003). 
 

  O facto do ascorbato (AsC) actuar como substrato dador de electrões (redutor) sobre 

o H2O2 nos cloroplastos e citosol, e a ocorrência da APX nas plantas superiores demonstra 

a importância do ascorbato como agente redutor na desintoxicação do H2O2 nos organismos 

fotossintéticos. Níveis elevados de ascorbato endógeno são essenciais para manter o 

sistema antioxidante enzimático que protege as plantas dos danos oxidativos do stress 

biótico e abiótico (Shigeoka et al. 2002). A APX pode ser encontrada em vários 

compartimentos celulares das plantas, nomeadamente, nos cloroplastos, apoplasto, citosol, 

peroxisomas e mitocôndrias (Mittler, 2002), aumentando a sua actividade em resposta ao 

stresse oxidativo.  

Não existem estudos realizados em azeitona para a caracterização dos níveis 

enzimáticos da APX durante as diferentes fases de maturação do fruto. No entanto, as 

condições ambientais em que decorre a fase de maturação poderão causar um desequilíbro 

nos níveis de ROS intracelulares, pelo que a caracterização dos níveis de APX poderá 

contribuir para uma maior compreensão deste processo.  
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2.7.5 Polifenoloxidase 

 

A Polifenoloxidase pode catalisar dois tipos de reacções oxidativas, consoante o 

substrato utilizado. A actividade cresolásica catalisa a hidroxilação de monofenóis a o-

difenóis (EC 1.14.18.1; monofenol-monooxigenase), enquanto que a actividade catecolásica, 

catalisa a oxidação de o-difenóis a o-quinonas (EC 1.10.3.1; difenoloxidase) (Siddiq et al. 

1992). A reacção mais importante é relativa à oxidação dos o-difenóis a o-quinonas (Figura 

9), sendo que esta última molécula possui diferentes caracteristicas, consoante o pH e os 

compostos fenólicos que lhe deram origem (Amiot et al, 1995). 

 

 

 

Figura 9 - Oxidação dos substratos o-difenólicos em o-quinonas (Adaptado de Whitaker et al. 
2003). 

 

As isoenzimas da PPO contêm cobre e estão localizadas principalmente no lúmen 

dos tilacóides dos cloroplastos das plantas superiores (Sarni-Manchado & Cheynier 2006), 

sendo muito importantes na determinação da qualidade dos frutos e vegetais (Whitaker et al. 

2003). 

De acordo com Tomás-Barberán and Robins (2007) a actividade da PPO é 

normalmente baixa, nos estados iniciais de desenvolvimento dos frutos e alterações na sua 

actividade estão normalmente relacionadas com a sua solubilidade. Nas azeitonas verdes a 

PPO está muito ligada à membrana dos cloroplastos, enquanto que nos frutos maduros 

completamente coloridos pelas antocianinas, se encontra solúvel. Assume-se assim, que 

nos estados de desenvolvimento mais avançado, as membranas dos cloroplastos se 

encontram rasgadas e a estrutura lamelar desintegrada, facilitando a libertação das enzimas 

oxidativas (Tomás-Barberán et al., 2007). A utilização de detergentes como o Triton X-100 

pode ser essencial para alcançar o máximo de actividade, uma vez que a PPO é uma 

enzima muito ligada à membrana dos cloroplastos (Vaughn and Duke, 1984 in Tomás-

Barberan & Robins, 2007).  

Durante a colheita, armazenamento e processamento os frutos e vegetais sofrem 

cortes e danos mecânicos que vão permitir a entrada do oxigénio resultando num rápido 

acastanhamento enzimático como consequência da oxidação dos sustratos o-difenólicos a 
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o-quinonas (Whitaker et al. 2003). Este processo é agravado nas azeitonas, onde a PPO se 

encontra preferencialmente na epiderme dos frutos (Ortega-Garcia et al. 2007).  

A PPO está ainda envolvida no metabolismo dos fenóis, que são compostos 

secundários fisiologicamente activos e que desempenham uma acção antioxidante não 

enzimática (Sofo et al. 2005). Os fenóis são abundantes nas folhas e nos frutos e estão 

envolvidos na protecção e catabolismo das auxinas, bem como na modelação da 

plasticidade da parede celular (Sofo et al. 2005). A actividade proteolítica da PPO sugere 

que esta enzima pode estar envolvida na remoção das proteínas danificadas pelas ROS 

(Sofo et al. 2005). Durante o processo de amadurecimento das azeitonas, a actividade da 

PPO foi associada a uma maior resistência a danos causados pelo desenvolvimento de 

fungos e outros organismos (Ortega-Garcia et al. 2007). 
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3. Material e Métodos 

3.1 Material Vegetal 
 

Neste trabalho foram utilizadas quatro variedades de azeitonas obtidas no olival do Instituto 

Superior de Agronomia, em colaboração com o Laboratório de Estudos Técnicos (LET), 

colhidas em três datas de colheita diferentes. As variedades utilizadas foram a Azeiteira, 

Cordovil, Maçanilha e Picual. A cada uma das variedades foi atribuído um código composto 

por uma letra e por um número, no qual a letra representa a variedade e o número a data de 

colheita das azeitonas. 

 

Quadro 1. Data de colheita das diferentes variedades e respectivo código da amostra 

 

Variedade Data de colheita Código da amostra 

Azeiteira 15-10-2008 A1 

Azeiteira 27-10-2008 A2 

Azeiteira 05-11-2008 A3 

Cordovil 15-10-2008 C1 

Cordovil 27-10-2008 C2 

Cordovil 05-11-2008 C3 

Maçanilha 15-10-2008 M1 

Maçanilha 27-10-2008 M2 

Maçanilha 05-11-2008 M3 

Picual 15-10-2008 P1 

Picual 27-10-2008 P2 

Picual 05-11-2008 P3 

 

 

À chegada ao laboratório as azeitonas foram de imediato congeladas em azoto 

líquido e armazenada a -80 ºC, onde foram mantidas durante o tempo de realização dos 

ensaios laboratoriais, cerca de 3 meses. 
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Descrição das diferentes variedades de azeitona 

 

A variedade Azeiteira é muito apreciada pela sua produtividade precoce e constante, 

assim como pela sua dupla aptidão. É muito utilizada como azeitona de mesa verde e preta, 

devido à qualidade da sua polpa. O seu conteúdo em azeite é baixo, mas de muita 

qualidade, sendo pobre em ácido linoleico. Adapta-se muito bem à colheita mecânica devido 

à sua maturação precoce e baixa resistência ao desprendimento. O tamanho dos seus 

frutos é médio e a sua forma é ovóide ou elipsoidal. Apresenta pouca resistência ao ataque 

da gafa e da mosca (Barranco et al. 1999; Cobo et al. 1998; Leitão, 1986).  

 

-A variedade Cordovil apresenta uma produção elevada mas pouco regular. É muito 

utilizada para conserva em verde, apesar do seu elevado conteúdo em azeite, que no 

entanto é pobre em ácido linoleico. Os seus frutos são médios de forma ovóide a elipsoidal, 

apresentando uma certa resistência ao desprendimento das árvores. Pode no entanto ser 

colhida por vibração na fase final de maturação. Esta variedade é muito susceptível ao 

ataque da tuberculose, apresentando uma relativa resistência ao ataque da mosca da 

azeitona (Leitão, 1986).  

 

-A variedade Maçanilha recebe este nome porque o seu fruto, esférico, parece-se 

com a forma de uma maçã. É a variedade mais importante na produção de azeitonas de 

mesa em todo o mundo devido à qualidade e produtividade elevada dos seus frutos. 

Proporciona ainda azeites de qualidade, com bom rendimento em gordura. No entanto, é 

muito sensível a doenças, nomeadamente à tuberculose, verticilose e olho de pavão e a 

pragas como a mosca da azeitona e a traça da oliveira. Os seus frutos caracterizam-se pela 

baixa resistência ao desprendimento e queda acentuada (Barranco et al. 1999; Leitão, 

1986).  

 

-A variedade Picual é muito apreciada pela sua entrada precoce em produção e 

facilidade de cultivo. Caracteriza-se por uma elevada produtividade de frutos, com um 

rendimento em gordura elevado. O seu azeite possui uma percentagem elevada em ácido 

oleico, sendo pobre em ácido linoleico. No que diz respeito a doenças e pragas é tolerante à 

tuberculose, mas muito sensível à verticilose, mosca de azeitona e traça da oliveira. Os seus 

frutos apresentam uma baixa resistência ao desprendimento, mas elevada resistência à 

queda das árvores, sendo apropriados para a colheita por vibração (Barranco et al. 1999; 

Cobo et al. 1998; Leitão, 1986).  
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3.2 Métodos 

3.2.1 Determinação do Índice de Maturação (IM) das azeitonas 

 

 Como foi referido anteriormente, um dos parâmetros utilizados para indicar a 

evolução da maturação no fruto é a sua variação de cor. A determinação do Índice de 

Maturação (IM) das azeitonas foi efectuado utilizando o Método da Estação de Olivicultura e 

Elaiotecnia de Jaen, que classifica as azeitonas de acordo com a seguinte escala: 

 

Classes de cor: 

0 – Azeitonas com epiderme verde intenso a verde-escuro 

1 – Azeitonas com epiderme amarela ou verde amarelado 

2 – Azeitonas com epiderme amarela, com manchas roxas 

3 – Azeitonas com epiderme roxa ou violeta claro 

4 – Azeitonas com epiderme negra e polpa totalmente verde 

5 – Azeitonas com epiderme negra e polpa violeta até metade 

6 – Azeitonas com epiderme negra e polpa violeta quase até ao caroço 

7 – Azeitonas com epiderme negra e polpa totalmente negra 

 

O IM é obtido pela utilização da seguinte expressão: 

 

 

IM= (0xn0) + (1xn1) + (2xn2) +(3xn3) + (4xn4) + (5xn5) + (6xn6) + (7xn7) 

                                                                   100 

 

em que n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6 e n7, representam o número de azeitonas pertencentes às 8 

classes indicadas (Barranco et al. 1999). 

 

3.2.2 Determinação do teor de gordura nas azeitonas 

 

A determinação do teor de gordura nas amostras de azeitona foi efectuada no 

Laboratório de Estudos Técnicos (LET) utilizando o aparelho extractor de Soxhlet. O método 

baseia-se na extracção da gordura de 10 g de amostra (previamente moída) com éter de 

petróleo (40-60ºC), e pesagem da gordura extraída.  A amostra foi previamente seca a 100 

ºC durante 12 horas para eliminar a humidade, embrulhada em papel de alumínio e de 

seguida inserida no cartuxo de extracção. Depois de 16 horas de extracção da gordura, o 

éter de petróleo foi evaporado e os balões foram colocados na estufa até que a diferença 
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entre as pesagens fosse inferior a 0,005 g, ou seja, até que todo o éter se tivesse 

evaporado. 

O resultado obtido é a média aritmética das duas determinações (duplicados) se a diferença 

entre estes não exceder 5 % de variação. Caso contrário o procedimento é repetido. 

 

3.2.3 Determinação do teor de humidade nas azeitonas 

 

A determinação do teor de humidade nas amostras de azeitona foi efectuada no 

Laboratório de Estudos Técnicos (LET),  por secagem de uma toma de amostra (1 g), em 

estufa a 103ºC até peso constante. O resultado obtido é a média aritmética das duas 

determinações (duplicados) se a diferença entre estes não exceder 5 % de variação. Caso 

contrário o procedimento é repetido. 

 

3.2.5 Determinação do ataque de pragas e doenças 

 

 A determinação do ataque de pragas e doenças foi efectuado através da observação 

directa da incidência da mosca da azeitona e da gafa numa amostra de 100 azeitonas. Esta 

avaliação foi efectuada nas quatro variedades e nos diferentes estados de maturação. 

. 
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4. Determinação da actividade enzimática 

4.1 Preparação das amostras 
 

 Foram pesadas cerca de 150 g de azeitonas congeladas, que foram descaroçadas e 

trituradas num copo juntamente com acetona gelada (a -20 ºC), com um Ultraturrax-T18 até 

à obtenção de uma pasta de polpa de azeitona moída. De seguida a mistura foi filtrada 

utilizando um filtro de fibra de vidro (Whatman GF/C) e o resíduo sólido foi lavado com 

acetona a -20 ºC, até que todos os componentes corados fossem arrastados pela lavagem, 

obtendo-se um filtrado incolor. O pó cetónico obtido foi guardado em tubos de ensaio e 

armazenado a -80 ºC. 

 

4.2 Preparação dos extractos 
 

 Para a determinação da actividade enzimática das diferentes enzimas (POD, PPO e 

APX), foram pesados cerca de 0,4 g de pó cetónico para um almofariz gelado, onde se 

adicionaram 3 mL de tampão de extracção,  constituído por 50 mM fosfato de potássio, 

cloreto de potássio (1M) e 200 μL de Triton X-100, a pH 6,2. Ao almofariz juntou-se ainda 

0,01 g de polivinilpirrolidona insolúvel (PVP) e areia, tendo-se macerado muito bem a 

amostra. Os extractos foram centrifugados (Sigma-3-18K) a 12.000 rpm durante 20 minutos 

a uma temperatura de 4 ºC. O sobrenadante foi recolhido e filtrado, utilizando filtros com 

membranas de 0,45 micron. Os extractos obtidos encontravam-se assim, prontos para a 

determinação da actividade enzimática a realizar em espectrofotómetro (UV/VIS Hitachi U-

2000) em comprimentos de onda adequados. 

 

4.3 Determinação da actividade enzimática da Peroxidase (POD) 
 

 A actividade da peroxidase foi determinada por método contínuo através da leitura da 

variação da absorvância a 470 nm, durante 2 min com intervalos de 10 segundos entre cada 

leitura, de acordo com a metodologia proposta por Tang et al. (2005). Nas cuvetes de 

plástico foram colocados 400 μL de tampão acetato de sódio 0,2 M (pH 6), 200 μL de 

guaiacol e 100 μL de extracto. A actividade da peroxidase manifestou-se com a adição de 

1000 μL de peróxido de hidrogénio (0,2 M) que foram responsáveis pelo início da reacção 

de oxidação do guaiacol em tetraguaiacol. A actividade da peroxidase é definida pela 

utilização de 1 μmol de guaiacol por minuto e por mL, à temperatura ambiente (μmol.min-

1.mL-1). 
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4.4 Determinação da actividade enzimática da Polifenoloxidase 
(PPO) 
 

 A actividade da polifenoloxidase foi determinada por método contínuo através da 

variação da absorvância a 420 nm, durante 2 min com intervalos de 10 segundos entre cada 

leitura. Nas cuvetes de plástico foram colocados 400 μL de tampão fosfato 50 mM (pH 7), 

400 μL de catecol e 100 μL de extracto. A actividade enzimática é definida pela quantidade 

de polifenoloxidase que causa um aumento de absorvância, devido à oxidação do catecol a 

benzoquinona (Oktay et al. 1995). 

 

4.5 Determinação da actividade enzimática da Ascorbato-
peroxidase (APX) 

 

 A actividade da ascorbato-peroxidase foi determinada por método contínuo através 

da variação da absorvância a 290 nm, durante 2 min com intervalos de 10 segundos entre 

cada leitura. Na determinação analítica da actividade enzimática foram utilizados 750 μL de 

ascorbato (0,25 mM) e EDTA (0,1mM), 100 μL de extracto, 1850 μL de tampão fosfato 50 

mM (pH 7,6) e  300 μL de peróxido de Hidrogénio 0,30mM. A actividade enzimática é 

definida pela oxidação de 1 μmol de ascorbato por minuto e por mL, à temperatura ambiente 

(μmol.min-1.mL-1). 

 

4.6 Tratamento Estatístico 
 
O tratamento estatístico dos dados foi baseado na análise da variância a um factor (ANOVA) 

do índice de maturação (IM) das diferentes variedades de azeitonas. Foi utilizado o software 

de estatística SPSS 13.0 e o teste de Tukey para comparação das médias, para um nível de 

significância de 95%. (As letras diferentes dizem respeito à existência de diferenças 

significativas (p <0,05), na comparação das médias). 
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5. Resultados e Discussão 

5.1 Índice de Maturação   

 

Pela observação do gráfico relativo ao Índice de Maturação (IM) das diferentes 

amostras de azeitona (Figura 10), verificamos como previsto, que o estado de maturação 

das azeitonas, baseado no parâmetro variação de cor, foi evoluindo com a data de colheita, 

culminando numa acumulação final de antocianinas elevada. 
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Figura 10 - Índice de Maturação (IM) das diferentes variedades de azeitona. 

 

 

Para a variedade Azeiteira, as diferenças entre o primeiro (A1) e o segundo estado 

de maturação (A2) houve uma pequena diferença (Figura 10). Uma possível explicação para 

este facto, podem ser as condições climáticas, como a queda de chuva ou fortes rajadas de 

vento, que provocaram a queda das azeitonas mais maduras permanecendo na árvore os 

frutos mais verdes no momento da segunda colheita. Do segundo (A2) para o terceiro 

estado de maturação (A3) ocorre uma maior diferença no IM. Estas variações no IM podem 

ser consequência das características da própria variedade, ou das condições climatéricas 

(Cobo et al. 1998). 

Nas variedades Cordovil, Maçanilha e Picual, a variação do IM entre os diferentes 

estados de maturação foi crescente e gradual ao longo do tempo (Figura 10). Para este 

facto poderão ter contribuído as características das próprias variedades, e/ou no caso, das 

variedades Cordovil e Picual, o facto dos seus frutos apresentarem uma certa resistência ao 

desprendimento, sendo menos susceptíveis as variações climatéricas (Leitão, 1986). 

É importante realçar, que esta avaliação do IM das amostras baseado na evolução 

da cor, está associada a um certo erro, que advém do facto do material vegetal utilizado 

A1, A2 e A3 - Variedade Azeiteira 
C1, C2 e C3 - Variedade Cordovil 
M1, M2 e M3 - Variedade Maçanilha 
P1, P2 e P3 - Variedade Picual 
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neste estudo ser perecível e estar sujeito a uma certa heterogeneidade, consoante a zona 

da árvore em que foi colhido, e do ataque de pragas e doenças que podem provocar a 

queda das azeitonas mais maduras. No entanto, o método utilizado para obtenção do índice 

de maturação (Método da Estação de Olivicultura e Elaiotecnia de Jaen) revelou-se bastante 

satisfatório, permitindo uma avaliação fiável da maturação das azeitonas utilizadas. 

O facto de terem existido grandes limitações nas quantidades de amostra disponível, 

limitou a realização de repetições nesta determinação, pelo que não se efectuou tratamento 

estatístico. 

 

 

5.2 Variedade Azeiteira 
 

Para a variedade Azeiteira, verificamos que das três enzimas em estudo, a PPO foi a 

que apresentou uma actividade antioxidante mais variável ao longo dos diferentes estados 

de maturação (Figura 11). Do primeiro estado de maturação (A1) para o segundo estado de 

maturação (A2) ocorre um aumento significativo na actividade da PPO, que poderá estar 

relacionado com a diminuição do teor de humidade de A1 para A2 (Figura 12). Esta 

diminuição do teor de humidade nas azeitonas, pode ser o resultado de um défice hídrico no 

solo, que vai afectar a árvore, conduzindo ao aumento da produção de ROS pelos principais 

organelos produtores de energia da oliveira. 

Garcia-Ortega et al. (2007) constataram que durante o processo de amadurecimento das 

azeitonas, a actividade da PPO foi associada a um efeito de protecção contra fungos e 

outros organismos, o que pode explicar o aumento da PPO de A1 para A2, período no qual, 

também se verificou uma maior incidência dos ataques da mosca e gafa (Figura 13). 

Do estado de maturação intermédio (A2) para o último estado de maturação (A3), ocorre 

uma diminuição da actividade da PPO, que pode estar relacionada com o tipo de fenóis 

disponíveis. A resistência desta variedade aos ataques da gafa e da mosca é relativamente 

baixa (Leitão, 1986), e a sua severidade destes aumenta com o passar do tempo, como 

verificamos pela observação da Figura 13, uma vez que, em A3 não existem azeitonas 

saudáveis. A larva da mosca da azeitona vai alimentar-se do mesocarpo, enquanto que a 

traça da oliveira vai conduzir a uma queda acentuada de frutos da árvore. A gafa por sua 

vez, vai ser responsável pela “mumificação” das azeitonas e pela sua queda precoce. A 

acção conjunta destes ataques pode ser responsável pela diminuição da actividade da PPO 

de A2 para A3, uma vez que as azeitonas mais doentes caem ao chão, permanecendo na 

árvore as azeitonas menos maduras e mais sãs, em que a PPO ainda se encontra muito 

ligada às paredes dos cloroplastos (Tomás-Barberán et al. 2007). 
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Nesta variedade a actividade enzimática da POD regista um aumento significativo 

para os estados de maturação mais avançados (Figura 11). A actividade da POD nas 

azeitonas pode estar relacionada com as alterações de compostos fenólicos durante a 

maturação, o que pode explicar este aumento verificado. De acordo com Saraiva et al. 

(2007) as POD têm funções na lenhificação, suberização, reparação de danos, resposta ao 

stresse, bem como um efeito de protecção contra o ataque de patogénicos. Além disso, 

estas enzimas podem causar alterações na composição dos compostos fenólicos do fruto, o 

que se reflecte na qualidade antioxidante do azeite, bem como nas características 

organolépticas e estabilidade que estes conferem (Visioli e Galli, 2002). Saraiva et al. (2007) 

refere que a actividade da POD nas azeitonas se manifesta no início do período de 

maturação, aumentando significativamente até ao estado final da maturação, acontecendo o 

mesmo para a polifenoloxidase. Foi o que aconteceu de A1 para A3, período no qual se 

verificou um aumento significativo da actividade destas duas enzimas. 

Pela observação dos resultados, verifica-se que o comportamento da POD parece estar de 

acordo com o índice de gafa calculado (Figura 13), indicando uma correlação da actividade 

destas enzimas e a percentagem de frutos sãos. De facto, verifica-se que há uma correlação 

positiva entre a actividade da POD e a percentagem de frutos com gafa (y = 0,8148 e0,0228x 

R² = 0,956) e uma correlação negativa com a percentagem de frutos sãos calculada (y = -

0,0695x + 3,8684, R² = 0,9762). Outra explicação para o aumento significativo da função 

fisiológica da POD de A1 para A2 reside na diminuição do teor de humidade nas azeitonas 

de A1 para A2 (Figura 12), que pode ser consequência do stresse hídrico a que a oliveira foi 

sujeita durante este período, podendo ter contribuído para o aumento dos níveis 

intracelulares de H2O2. . De acordo com Sofo et al. (2005) elevados níveis de actividade da 

POD, como consequência do stresse hídrico, podem trazer limitações de desenvolvimento 

às oliveiras devido ao excesso de lenhificação e suberização dos seus componentes 

celulares. É importante realçar, que durante o desenvolvimento das azeitonas, verificam-se 

temperaturas e exposições solares elevadas, que podem desencadear uma série de 

reacções oxidativas. 

 

A actividade da APX não revelou variações significativas ao longo dos diferentes 

estados de maturação desta variedade (Figura 11). Como foi referido, a actividade desta 

enzima constitui um importante mecanismo relacionado com a remoção do excesso de ROS 

pelo que, neste caso, não parece haver indução de mecanismos enzimáticos de tolerância 

de combate ao stresse oxidativo. Tanto a APX como a POD são activas na remoção do 

H2O2. Neste caso, e dado que se verificou um aumento importante da POD, a actividade 

desta enzima pode ser suficiente para a remoção de H2O2.  
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A actividade da APX não foi influenciada pelo aumento da incidência dos ataques das 

pragas e doenças nos estados de maturação mais avançados. 
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Figura 11 - Variação da actividade enzimática de POD, PPO e APX nos diferentes estados de 
maturação da variedade Azeiteira 
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Figura 12 - Teor de humidade e gordura nos diferentes estados de maturação da variedade 
Azeiteira 
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Figura 13 - Incidência do ataque das pragas e doenças nos diferentes estados de 
maturação da variedade Azeiteira 
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5.3 Variedade Cordovil 

 
Para a variedade Cordovil verificamos que as oscilações no teor de humidade das 

azeitonas são muito semelhantes às verificadas para a variedade Azeiteira (Figura 15). Isto 

poderá indicar, que as oliveiras foram sujeitas a um défice hídrico semelhante entre o 

primeiro (C1) e o segundo (C2) estado de maturação dos frutos. 

A observação do gráfico relativo à actividade enzimática da variedade Cordovil 

(Figura 14) mostra-nos diferenças significativas para a POD, PPO e APX ao longo dos 

diferentes estados de maturação. Do primeiro estado de maturação (C1) para o segundo 

estado de maturação (C2) a actividade da PPO atinge o seu pico máximo de actividade. 

Este aumento significativo pode ser explicado por uma diminuição do teor de água no solo 

que tenha induzido um determinado nível de stresse oxidativo na oliveira, contribuído para o 

aumento dos níveis intracelulares de ROS em C2. Esta diminuição do teor de água no solo 

pode ser comprovada através do gráfico de humidade das azeitonas, onde se verifica um 

decréscimo de C1 para C2 (Figura 15). Outra explicação para o aumento significativo da 

actividade enzimática da PPO de C1 para C2 reside na sua solubilidade, uma vez que de 

acordo com Tomás-Barberán et al. (2007) nas azeitonas verdes a PPO está muito ligada à 

membrana dos cloroplastos, estando mais solúvel nos frutos maduros, em que o índice de 

antocianinas é mais elevado. Assim, observando o gráfico relativo ao IM, podemos observar 

que o IM das azeitonas em C2 é mais elevado do que em C1, contribuindo de acordo com 

Tomás-Barberán et al. (2007) para a maior solubilidade da PPO. 

 Outra explicação para o aumento significativo da actividade enzimática da PPO de 

C1 para C2 está de acordo com Garcia-Ortega et al. (2007) associada ao efeito de 

protecção contra fungos e outros organismos durante o período de maturação dos frutos. É 

importante realçar que desde C1, até ao último estado de maturação (C3), praticamente 

desapareceram os frutos sãos da árvore, restando os frutos atacados pelas pragas e 

doenças (Figura 16). Verifica-se ainda, uma correlação positiva entre o Índice de Maturação 

(IM) das azeitonas e a percentagem de frutos atacados pela mosca (y = 0,0398x + 0,4539, 

R2 = 0,9678) e uma correlação negativa entre o Índice de Maturação (IM) e o parâmetro 

frutos sãos (y = -0,0219x + 2,6583, R2 = 0,9336). 

A diminuição da actividade da PPO de C2 para C3, também pode estar relacionada 

com o aumento da incidência das pragas e doenças em C3, que ao danificarem o 

mesocarpo das azeitonas, conduzam à inactivação das respectivas enzimas. 

  

A actividade da POD variou significativamente ao longo dos diferentes estados de 

maturação. Apesar de apresentar valores de actividade antioxidante muito inferiores aos 

registados para a PPO, o seu comportamento ao longo dos diferentes estados de maturação 
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é muito variável. Saraiva et al. (2007) refere que a actividade da POD nas azeitonas se 

manifesta no início do período de maturação, aumentando significativamente até ao estado 

final da maturação, acontecendo o mesmo para a polifenoloxidase. Tal como verificado para 

a PPO, a actividade da POD foi mais elevada no estado de maturação intermédio (C2), onde 

aparentemente as oliveiras foram sujeitas a um défice hídrico (ver Figura 15). 

Do estado de maturação intermédio (C2) para o último estado de maturação (C3), a 

actividade da POD diminui significativamente. Para isto poderá ter contribuído o aumento do 

teor de humidade nas azeitonas, em consequência de uma diminuição do stresse hídrico da 

oliveira, diminuindo a produção de ROS e consequentemente a actividade da POD. A queda 

de chuva entre estes dois períodos não parece ter afectado o teor de gordura dos frutos 

(Figura 15), possivelmente devido à maior resistência ao desprendimento e à queda das 

árvores por parte desta variedade (Leitão, 1986). 

 Nesta variedade, verifica-se uma correlação positiva entre a actividade da POD e a 

percentagem de frutos atacados pela gafa (y = 0,4832 e0,0282x, R2 = 0,9659) e uma 

correlação negativa entre a actividade da POD e a percentagem de frutos sãos calculada (y 

= -0,0165x + 1,7218, R2 = 0,5405).  

 

A actividade da APX variou significativamente ao longo dos três estados de 

maturação, tal como verificado para a POD e PPO, atingindo o seu pico máximo de 

actividade em C2 (Figura 14). Como já foi referido anteriormente, neste período a oliveira foi 

provavelmente sujeita a um défice hídrico, que poderá ter contribuído para o aumento do 

stresse oxidativo. Tal como verificado para a POD, a actividade da APX foi maior em C2, o 

que deixa antever que durante este período houve maior formação de H2O2 por parte da 

oliveira. Observando o gráfico da percentagem de pragas e doenças (Figura 16), parece 

haver uma correlação entre a percentagem de frutos atacados pela gafa e a actividade da 

APX nas azeitonas, uma vez que a sua maior ou menor actividade parece estar relacionada 

com a maior ou menor incidência da doença. A observação da actividade da APX e da POD 

durante os diferentes estados de maturação das azeitonas (Figura 14), vem reforçar a ideia 

de que a actividade destas enzimas, provavelmente, está relacionada com o stresse 

oxidativo e com o aumento dos níveis de H2O2, uma vez que ambas as enzimas actuam 

sobre o mesmo substrato, e o seu comportamento é muito semelhante. 
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Figura 14 - Variação da actividade enzimática da POD, PPO e APX nos diferentes estados de 
maturação da variedade Cordovil 
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Figura 15 - Teor de humidade e gordura nos diferentes estados de maturação da variedade 
Cordovil 
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Figura 16 - Incidência do ataque das pragas e doenças nos diferentes estados de maturação da 

variedade Cordovil 
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5.4 Variedade Maçanilha 

 
Para a variedade Maçanilha verificaram-se oscilações pouco significativas na 

actividade enzimática das três enzimas (POD, PPO e APX) ao longo dos diferentes estados 

de maturação. 

Na Maçanilha a PPO atingiu o máximo de actividade em M1 (Figura 17). Este pico no 

primeiro estado de maturação (M1) vem contrariar as observações de Tomás-Barberán et al. 

(2007) em que, nas azeitonas verdes a PPO está muito ligada à membrana dos 

cloroplastos, estando mais solúvel nos frutos maduros. Uma vez que observando o gráfico 

relativo ao IM (Figura 10) desta variedade, verificamos que as azeitonas se encontravam 

verdes em M1, atingindo o seu estado máximo de maturação em M3. 

 O facto da actividade enzimática diminuir de M1 para M2, e das diferenças entre M1 

e M2 não serem significativamente diferentes, vem contrariar o comportamento verificado 

para a PPO nas variedades Azeiteira e Cordovil, onde se verificou um aumento significativo 

da actividade da PPO entre estes dois estados de maturação, quando os frutos também 

foram sujeitos, aparentemente a uma situação de défice hídrico (Figura 18). A elevada 

actividade da PPO em M1 pode ser o resultado de uma percentagem de pragas e doenças 

relativamente elevada no momento da colheita dos frutos, que foram responsáveis pelo 

desencadeamento dos mecanismos de defesa antioxidantes da oliveira. 

 

Nesta variedade a POD não sofreu alterações significativas na sua actividade ao 

longo dos diferentes estados de maturação. O elevado índice de pragas e doenças nos 

diferentes estados de maturação, bem como o stresse hídrico verificado em M2, parecem ter 

sido responsáveis pela manutenção na estabilidade da actividade fisiológica desta enzima. 

De acordo com Barranco et al. (1999) esta variedade é a mais importante na 

produção de azeitonas de mesa em todo o mundo devido à qualidade e produtividade 

elevada dos seus frutos, sendo muito importante que os níveis de actividade da POD 

permaneçam constantes ao longo dos diferentes estados de maturação (Figura 17), porque 

de acordo com Saraiva et al. (2006) nas azeitonas de mesa, a textura e a consistência são 

importantes características da qualidade destas, que podem ser influenciadas pela acção 

catalítica da POD, uma vez que esta foi associada ao endurecimento da parede celular. 

 

 A actividade da APX aumentou significativamente de M1 para M2 (Figura 17). Este 

aumento pode estar relacionado com o stresse hídrico, uma vez que de M1 para M2 verifica-

se uma diminuição do teor de humidade nas azeitonas, que pode ter contribuindo para a 

alteração na homeostase das ROS, levando à activação dos mecanismos antioxidantes 
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enzimáticos da oliveira. De M2 para M3 ocorre uma diminuição significativa da actividade 

enzimática, que pode ser explicada pelo aumento do teor de humidade nos frutos.  

A actividade da APX parece estar relacionada com a taxa de incidência da gafa nas 

azeitonas, uma vez que de M1 para M2 se verifica um aumento da sua incidência, 

diminuindo de M2 para M3 (Figura 19). Parece assim existir um mecanismo de resistência 

da oliveira contra o ataque de patogénicos, nomeadamente de fungos, durante o processo 

de amadurecimento das azeitonas que consiste no aumento da actividade antioxidante 

desta enzima de stresse.     
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Figura 17 - Variação da actividade enzimática da POD, PPO e APX nos diferentes estados de 
maturação da variedade Maçanilha 
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Figura 18 - Teor de humidade e gordura nos diferentes estados de maturação da variedade 
Maçanilha 
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Figura 19 - Incidência do ataque das pragas e doenças nos diferentes estados de maturação da 
variedade Maçanilha 
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5.5 Variedade Picual  
 

A observação da Figura 20, relativa à actividade enzimática da POD, PPO e APX da 

variedade Picual, mostra que esta apresenta uma boa capacidade de resposta ao stresse 

oxidativo, à medida que evolui o estado de maturação das azeitonas. 

De acordo com Tzika et al. (2008), a actividade da POD e da PPO é baixa nos estados 

iniciais de desenvolvimento das azeitonas (P1), atingindo o seu máximo no final da 

maturação dos frutos (P3). Saraiva et al. (2006) reforçam esta ideia de baixa actividade 

enzimática nos frutos mais verdes, afirmando que a actividade destas duas enzimas se 

manifesta sobretudo a partir do momento em que se inicia a acumulação de antocianinas, 

aumentando significativamente até ao estado final da maturação, em que o fruto se encontra 

totalmente negro (P3). Observando a Figura 10 relativa ao IM da variedade Picual, 

verificamos que a evolução da cor, baseada no aumento da concentração de antocianinas 

no fruto foi gradual, correspondendo o valor mais alto do IM deste conjunto de análises à 

amostra P3. 

 Outra explicação para a actividade relativamente baixa da PPO em P1, aumentando 

significativamente em P2 e P3 é dada por Sofo et al. (2005), em que a actividade da PPO 

está inversamente relacionada com os níveis de stresse hídrico em todos os tecidos da 

oliveira estudados, ou seja, quanto maior for o défice hídrico, menores vão ser os valores de 

actividade da PPO. É o que se verifica na Figura 21 relativa à actividade da PPO na Picual, 

em que o teor de humidade das amostras era mais baixo em P1, aumentando em P2 e em 

P3 respectivamente. 

Ao contrário do verificado nas outras variedades de azeitona referidas neste estudo, 

na variedade Picual, a actividade das diferentes enzimas (POD, PPO e APX) aumentou 

significativamente durante o período de maturação, mesmo para elevados teores de 

humidade nos frutos. Esta capacidade para manter elevados teores de humidade, pode 

estar relacionada com um sistema de enraizamento mais profundo, em relação às restantes 

variedades.   

Outra explicação para o aumento significativo da actividade da PPO de P1 até P3 é 

dada pelo facto, de nos estados de desenvolvimento mais avançado do fruto, as membranas 

dos cloroplastos se encontram rasgadas e a estrutura lamelar desintegrada, facilitando a 

libertação das enzimas oxidativas (Tomás-Barberán et al. 2007). 

A POD e a PPO são duas enzimas chave no controlo do desenvolvimento e 

diferenciação das plantas, que participam na protecção dos tecidos, e na defesa e 

resistência aos danos e infecções provocados por microrganismos patogénicos (Tzika et al. 

2008; Ortega-Garcia et al. 2007) pelo que o aumento da incidência da gafa no último estado 
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de maturação desta variedade (Figura 22), pode explicar o aumento significativo na 

actividade antioxidante destas duas enzimas em P3. 

 O aumento significativo no sistema antioxidante enzimático da Picual, no que se 

refere à actividade da POD e APX (enzimas de stresse) durante a maturação, pode ser 

consequência do stresse abiótico (altas temperaturas, elevada exposição solar, défice de 

oxigénio e poluição da atmosfera), a que a oliveira foi sujeita durante o período de 

maturação dos frutos. Este comportamento pode significar que esta variedade tem uma 

capacidade importante de desenvolver mecanismos de tolerância ao stress, 

designadamente no combate aos ROS, o que pode indicar menor índice de degradação 

oxidativa, preservando a integridade de compostos como os fenóis, que contribuem para a 

qualidade dos frutos e do azeite resultante. 
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Figura 20 - Variação da actividade enzimática da POD, PPO e APX nos diferentes estados de 
maturação da variedade Picual 
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Figura 21 - Teor de humidade e gordura nos diferentes estados de maturação da variedade 
Picual 
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Figura 22 – Incidência do ataque das pragas e doenças nos diferentes estados de maturação 
da variedade Picual 
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6. Conclusões 

 

Os resultados obtidos neste trabalho com a utilização de diferentes variedades de 

azeitonas, em diferentes estados de maturação, permitiram concluir que a actividade 

enzimática da Peroxidase (POD), Polifenoloxidase (PPO) e Ascorbato- peroxidase (APX), 

depende essencialmente das caracteristicas fisiológicas da variedade, do estado de 

maturação dos azeitonas, e de um conjunto de factores bióticos e abióticos, que são 

responsáveis pelo stresse oxidativo. 

Dos vários factores que são responsáveis pelas alterações na homeostase fisiológica 

e bioquímica das azeitonas, convém realçar o stresse hídrico, e o índice de pragas e 

doenças. 

O método utilizado neste trabalho para a obtenção do Índice de Maturação (IM) das 

diferentes variedades de azeitona, permitiu uma avaliação fiável do estado de maturação 

das azeitonas utilizadas. 

 

Para a variedade Azeiteira concluímos que os níveis de actividade da POD 

aumentaram significativamente de A1 para A3. Por sua vez, a actividade da APX não 

revelou variações significativas ao longo dos diferentes estados de maturação, o que pode 

indicar que a actividade da POD foi suficiente para eliminar o excesso de H2O2. A PPO 

atingiu o seu pico máximo de actividade em A2, provavelmente como consequência do seu 

efeito de protecção contra as pragas e doenças. 

 

Para a variedade Cordovil, concluímos que o comportamento das diferentes enzimas 

(POD, PPO e APX) variou ao longo dos diferentes estados de maturação. 

O aumento significativo da actividade da POD e da PPO de C1 para C2, deve-se à 

maior solubilidade destas enzimas nos estados de maturação mais avançados dos frutos e 

provavelmente ao seu efeito de protecção contra as pragas e doenças, uma vez que se 

verificou uma correlação positiva entre a actividade da POD e o índice de gafa (y = 0,4832 

e0,0282x, R2 = 0,9659).  

A actividade da APX e da POD veio comprovar a ideia de que estas duas enzimas 

poderão estar relacionadas com os mecanismos de defesa antioxidantes da oliveira, 

nomeadamente na remoção do excesso de H2O2 formado durante o período de stresse 

hídrico. 

 

Para a variedade Maçanilha verificaram-se oscilações na actividade das três enzimas 

(POD, PPO e APX) ao longo dos diferentes estados de maturação.  
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A PPO atingiu o seu pico máximo de actividade no primeiro estado de maturação das 

azeitonas desta variedade, provavelmente, devido à sua actividade patogénica, uma vez 

que neste estado de maturação, as azeitonas apresentavam uma percentagem de ataque 

de pragas e doenças bastante elevado.  

A POD não sofreu alterações significativas na sua actividade ao longo dos diferentes 

estados de maturação desta variedade. Para este facto poderão ter contribuído os valores 

elevados de incidência de ataque de pragas e doenças, ao longo de todo o período de 

maturação avaliado. Esta variedade é muito apreciada como azeitona de mesa, sendo 

importante que os níveis de actividade da POD se mantenham relativamente elevados 

durante o período de maturação, uma vez que a sua actividade catalítica foi associada ao 

endurecimento da parede celular. 

  A APX é uma enzima de stresse, que provavelmente aumentou significativamente a 

sua actividade em M2, devido ao stresse hídrico que se verificou neste periodo de 

maturação. 

 

Relativamente à variedade Picual, concluímos que esta possui uma boa capacidade 

de resposta ao stresse oxidativo, à medida que o estado de maturação das azeitonas evolui. 

 A actividade enzimática da POD e da PPO foi relativamente baixa no primeiro estado 

de maturação (P1) das azeitonas, aumentando significativamente nos estados de maturação 

mais avançados (P2 e P3). Este aumento progressivo vem confirmar a ideia de que a 

actividade destas duas enzimas se manifesta sobretudo a partir do momento em que se 

inicia a acumulação de antocianinas, aumentando significativamente até ao estado final da 

maturação, em que o fruto se encontra totalmente negro (P3). 

O aumento significativo no sistema antioxidante enzimático da Picual, durante a 

maturação, também pode ser consequência do stresse abiótico (altas temperaturas, elevada 

exposição solar, défice de oxigénio e poluição da atmosfera), a que a oliveira foi sujeita, 

principalmente durante a fase final de maturação dos frutos. Este comportamento pode 

significar que esta variedade tem uma capacidade importante de desenvolver mecanismos 

de tolerância ao stresse, designadamente no combate aos ROS, o que pode indicar menor 

índice de degradação oxidativa, preservando a integridade de compostos que contribuem 

para a qualidade dos frutos e do azeite resultante. 
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