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Resumo/ Palavras-chave 

Três tipos de polinização foram ensaiados nas variedades de oliveira Galega e 

Cobrançosa: autopolinização, polinização livre e polinização cruzada (usando pólen da 

cultivar Maçanilha). Paralelamente, foi avaliado o efeito de um bioestimulante, baseado num 

creme de algas. 

O ensaio de campo teve lugar num olival de uma exploração da região de Santarém. 

No entanto, devido à ocorrência de severas condições meteorológicas, não se pode realizar 

a modalidade de polinização cruzada e a de autopolinização ficou comprometida. O pólen 

da variedade Maçanilha, embora não tivesse sido usado, apresentou uma boa qualidade 

para os ensaios de polinização cruzada, tendo sido possível estabelecer um método de 

avaliação da sua viabilidade, expedito e exequível na exploração. A acção do bioestimulante 

foi analisada em termos do vingamento e da actividade de enzimas relacçionadas com o 

metabolismo do azoto (NR e GS) em folhas e estruturas reprodutivas. Verificou-se que a 

aplicação do bioestimulante beneficiou significativamente o vingamento na „Galega‟ e a 

actividade enzimática dos órgãos reprodutivos da „Cobrançosa‟. Concluiu-se que os efeitos 

da aplicação do bioestimulante sobre a actividade das enzimas são mais expressivos nos 

órgãos reprodutivos e em árvores em condições sub-óptimas.  

 

Palavras-chave: Olea europaea L., polinização controlada, bioestimulante, 

vingamento Nitrato Redutase, Glutamina Sintetase. 
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Title: Pollination in olive trees cvs. Galega and Cobrançosa: evaluation of the fruit-set 

in controlled pollination experiments and of the effect of a biostimulant application. 

Abstract/ Key-words 

Three pollination methods were tested in olive cultivars Galega and Cobrançosa: 

auto-pollination, free pollination and cross-pollination (using pollen from cultivar Maçanilha). 

At the same time the application of a biostimulant based in seaweed was studied.  

The field trial was conducted in an olive orchard near Santarém. Due to heavy winds 

and rain it was not possible to carry out the cross-pollination experiments and the 

autopollination assay for „Cobrançosa‟. Although the cross-pollination experiments were not 

done, the quality of the Maçanilha pollen was tested and showed good quality. It was 

possible to establish a fast test to analyse the pollen viability in the farm. Biostimulant action 

was analysed in terms of fruit set and activity of enzymes involved in nitrogen metabolism 

(NR and GS) in leaves and in reproductive organs. Results showed that the biostimulant 

significantly improved fruit set in „Galega‟ and the enzymatic activity in reproductive organs of 

„Cobrançosa‟. It was concluded that the biostimulant effects on enzymatic activity was more 

expressive in the reproductive organs and in trees grown under suboptimal conditions. 

 

 

Key-words: Olea europaea L., controlled pollination, biostimulant, fruit-set, Nitrate 

redutase, Glutamine Synthetase. 
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Title: Pollination in olive trees cvs. Galega and Cobrançosa: evaluation of the fruit-set 

in controlled pollination experiments and the effect of a biostimulant application. 

Extended Abstract 

Three pollination methods were tested in olive cultivars Galega and Cobrançosa: 

auto-pollination, free pollination and cross-pollination (using pollen from cultivar Maçanilha). 

At the same time the effect of the application of a biostimulant based in seaweed was studied 

(Goëmar Olivos – Selectis). Seaweed based biostimulants are used to increase nutritional 

status and fruit-set, acting over N metabolism enzymes and some other factors not yet 

completely known. The biostimulant effects over olive trees were evaluated in terms of the 

Nitrate Redutase and Glutamine Sinthetase activities in leaves and reproductive organs, and 

in terms of fruit set, counting the number of fruits in 100 inflorescences, in sets of trees with 

and without the product application. Samples of leaves and of reproductive organs were 

collected weekly from trees in plots treated and not treaed with biostimulant, during a period 

from full bloom until endocarp hardening and maintained at low temperature till their process 

in lab. Nitrate redutase is considered to be influenced by biostimulant application and 

therefore was determined. Glutamine Sinthetase was determined to infer which N form was 

being preferentially metabolysed by the plant. The field trial was conducted in an olive 

orchard near Santarém not interfering with the regular cultural practices. For the cross-

pollination experiment the pollen donor used was the cultivar Maçanilha. The year climate 

conditions were not favorable for the culture, high temperatures in late winter interfered with 

the normal floral development. Special bags were used to cover inflorescences preventing 

the contamination of other pollen in cross-pollination and auto-pollination experiments. Due 

to heavy winds and rain it was not possible to carry out the cross-pollination experiments and 

the autopollination assay for „Cobrançosa‟. Although the cross-pollination experiments were 

not done, the quality of the Maçanilha pollen was tested Germination tests resulted in 60-75 

% efficiency and TTC test showed a red staining of the pollen grains, indicator of good 

quality. This procedure can be used as a fast test to analyze the pollen viability in the farm. 

The Galega performed as an auto-incompatible cultivar, but it has to be noticed that 

experiments were not realized in perfect conditions. As for the biostimulant experiment its 

application occurred in two stages: at the initial growth phase and at first flower opening. 

Results showed that the biostimulant significantly improved fruit set in „Galega‟ and the 

enzymatic activity in reproductive organs of „Cobrançosa‟. The enzymes activity was better 

noticed in reproductive structures as they were acting as a sink of nutrients. It was concluded 

that the biostimulant effects on enzymatic activity was more expressive in the reproductive 

organs and in trees grown under suboptimal conditions. The overall effect on tree nutritional 

status wasn´t clear. A previous reflection is advisable before using the biostimulant because 
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it is a relatively expensive product and the increase in fruit set and in nutritional efficiency 

may not compensate economically the cost of application. 

 

 

Key-words: Olea europaea L., controlled pollination, biostimulant, fruit-set, Nitrate 

redutase, Glutamine Synthetase. 
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I. Introdução 

A cultura da oliveira tem sido nos últimos anos um sector da agricultura portuguesa 

em notável expansão, obrigando a estudos mais pormenorizados dos factores que nela são 

influentes. 

Estes estudos são, na sua maioria, direccionados aos seus derivados (azeitona de 

mesa e azeite), tentando optimizar as respectivas qualidades. Dada a importância que a 

cultura apresenta no país, e, em particular, na região de Santarém (local onde o estudo foi 

realizado), e atendendo ao número reduzido de estudos nas variedades portuguesas Galega 

e Cobrançosa, é de particular interesse conhecer os factores que possam contribuir para o 

aumento da sua produção sem que a qualidade seja prejudicada. Entre outros factores, a 

polinização e o estado nutricional das plantas são duas fortes condicionantes no que 

respeita ao número de frutos vingados e, como tal, à produção final. De acordo com o 

referido, este trabalho propõe-se acompanhar o processo de polinização das variedades 

portuguesas de oliveira Galega e Cobrançosa, avaliando, ao mesmo tempo, o efeito da 

aplicação de um bioestimulante à base de creme de algas que favorece o vingamento de 

frutos (Goëmar Olivos – Selectis). Com a aplicação do produto, prevê-se que, para além do 

suplemento em boro, a actividade enzimática envolvida no percurso do azoto na planta 

(enzimas Nitrato Redutase (NR) e Glutamina Sintase (GS) seja melhorada, podendo 

traduzir-se, no final, numa melhor eficácia de utilização do azoto e num maior número de 

frutos vingados.
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II. Revisão Bibliográfica 

1. Características principais da Oliveira 

a) Taxonomia e Morfologia 

A Oliveira é uma árvore dicotiledónea (classe Magnoliopsida) que pertence à ordem 

Scrophulariales, à família Oleaceae que engloba os géneros Olea, Fraxinus, Forsythia, 

Forestiera, Ligustrum e Syringa. De interesse comercial são as plantas que pertencem à 

espécie Olea europaea L. Todas as espécies de Olea possuem 2n=46 cromossomas 

(Bandino et al., 2007).  

 

b) Origem geográfica e domesticação 

Presume-se que a origem da espécie Olea europaea L. se localize no médio Oriente 

pela domesticação da espécie Olea chrysophilla Laxx. que deu primeiro origem à Olea 

sylvestris e, sucessivamente, à oliveira cultivada (Bandino et al., 2007). A primeira citação 

histórica do cultivo da oliveira refere-se ao norte da Síria, de onde mais tarde se terá 

expandido para o Egipto e a toda a bacia Mediterrânica. Mais tarde, veio a colonizar a 

América e, na actualidade, já se cultiva também na África do Sul, China, Japão e Austrália 

(Barranco et al., 1999).  

 

c) Importância a nível económico no mundo e em particular em Portugal 

Actualmente cerca de 95% da produção oleícola está concentrada na Bacia 

Mediterrânica, sendo os países produtores da União Europeia responsáveis por 76% da 

produção a nível mundial (fig.1). A Espanha, o maior produtor, representa um terço de toda 

a produção mundial. Itália e Grécia posicionam-se, respectivamente, como 2º (29%) e 3º 

(14%) no ranking de produtores. Portugal situa-se, actualmente, na 8ª posição, a par com a 

Argélia e a Jordânia. França, Chipre e Eslovénia são, na União Europeia, também países 

produtores, no entanto, com valores pouco significativos (Azeite, 2011).  
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Figura 1. Principais países produtores de azeite na campanha 2004/2005 (adaptado de COI, 

Novembro 2005 em MADRP, 2007). 

A União Europeia, para além de ser o principal produtor mundial de azeite, é 

também, neste sector, o primeiro importador, secundada por países tradicionalmente não 

produtores entre os quais os Estados Unidos da América, Japão, Canadá, Austrália e Brasil. 

Como mercados emergentes de consumo de azeite, destacam-se países como a China, a 

Rússia e a Coreia do Sul. A UE, após a adesão da Grécia, e posteriormente, de Espanha e 

Portugal, tornou-se autosuficiente, passando a ser o principal produtor, importador e 

exportador de azeite, a nível internacional (MADRP, 2007). 

É de referir que o consumo da União Europeia representa 75% do consumo mundial, 

embora se verifique, ultimamente, um aumento do consumo dos países onde não é hábito 

forte a utilização deste produto. Em Portugal, tem-se assistido a uma recuperação da 

produção, após um acentuado decréscimo na década de 80. Estima- 

-se que, actualmente, a área de produção seja cerca de 400 000 ha distribuídos pelas 

principais regiões olivícolas nacionais: Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Interior, Ribatejo 

e Alentejo (fig.2) (Maia, 2010). 



Revisão Bibliográfica 

4 
 

 

Figura 2. Distribuição regional de olival para produção de azeite (INE-RGA 99 em MADRP, 2007). 

Esta recuperação do sector deve-se, sobretudo, à instalação de novas plantações de 

olival em sistemas com densidades superiores com sofisticados sistemas de rega e à 

recuperação de olivais degradados. De acordo com o INE (2007), cerca de 32,7% da 

superfície agrícola utilizada na região do Ribatejo e Oeste é dominado pelo olival (MADRP, 

2007).  

No período de 1990 a 2007, verificou-se um aumento do consumo médio de azeite a 

nível mundial na ordem dos 3,1% (fig.3). Em Portugal, o consumo deste bem alimentar mais 

do que duplicou em 20 anos (Azeite, 2011). 

 

Figura 3. Evolução da produção e consumo mundial de azeite (COI, 2005 em MADRP, 2007). 

É de realçar que cerca de 96% da produção de azeitona em Portugal tem como 

destino final a sua transformação em azeite, sendo que apenas 4% é destinado à produção 
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de azeitona de mesa. Esta última é produzida, principalmente, na Região de Trás-os-Montes 

(fig.4) (MADRP, 2007). 

 

Figura 4. Distribuição regional da superfície de olival destinado à produção de azeitona de mesa (INE-

RGA 99 em MADRP, 2007). 

 

d) Cultivares em estudo 

Segue-se uma breve descrição das variedades incluídas no estudo. 

Galega, é a cultivar mais difundida no país, apresentando grande rusticidade e 

acentuada tendência para a alternância ou irregularidade da produção nas regiões litorais. O 

seu porte é médio ou grande, com arborescência mediana, ramificação curta, ramos 

rugosos e acinzentados. As folhas são grandes, compridas e largas, planas, de consistência 

flácida a média; tem inflorescências de comprimento médio com um número de flores por 

inflorescência mediano a abundante; os botões florais são de tamanho pequeno com flores 

supranumerárias; o fruto é pequeno, elipsoidal, de diâmetro máximo na parte mediana, 

forma apical arredondada ou pontiaguda, forma basal arredondada ou truncada e cavidade 

peduncular pequena e pouco profunda; o epicarpo é violáceo na viragem e negro na 

maturação (fig.5); possui mesocarpo de consistência branda, não aderente ao endocarpo;o 

endocarpo é pequeno, elipsoidal e superfície lisa; tem capacidade mediana de propagação 

por estaca herbácea e boa estaca lenhosa; porta-enxerto com boa afinidade para quase 

todas as cultivares; apresenta certa resistência do fruto ao desprendimento, mas queda 

acentuada no fim da maturação bem como fraco a médio rendimento em azeite; este último 

é pobre em ácido linoleico reconhecido por ser de elevada qualidade (Leitão et al., 1986). 
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Cobrançosa, cultivar transmontana, bastante regular e produtiva, vocacionada para 

a produção de azeite. Possui porte pequeno ou médio, arborescência mediana e ramificação 

de comprimento médio, ramos acinzentados esverdeados e quebradiços, folhas pequenas, 

compridas e estreitas, com rebordo encurvado ou planas de consistência média; tem 

inflorescências de comprimento médio ou curto com um  número de flores por inflorescência 

mediano, sem flores supranumerárias. O fruto é de tamanho médio, elipsoidal, de diâmetro 

máximo na parte mediana, forma apical pontiaguda ou arredondada, cavidade peduncular 

pequena e medianamente profunda; o epicarpo é avermelhado na viragem, vermelho escuro 

ou negro na maturação (fig.5); o mesocarpo é de consistência rija e aderente ao endocarpo 

que, por sua vez, é grande, alongado ou elipsoidal e de forma apical pontiaguda. Mediana a 

boa capacidade de propagação por estaca herbácea; apresenta baixa resistência do fruto ao 

desprendimento. Tem bom rendimento em azeite de mediana riqueza em ácido linoleico 

(Leitão et al., 1986). 

Maçanilha é a mais importante cultivar espanhola de azeitona de mesa que se tem 

difundido em Portugal. Foi primeiramente utilizada como azeitona de mesa, tendo sido 

descoberto, posteriormente, que também apresenta boas características para a produção de 

azeite. Árvore de desenvolvimento precoce e certa rusticidade, mas pouco vigorosa e de 

fraca a mediana produtividade, que apresenta um porte e ramificação médios e de cor 

acinzentada. As folhas são médias ou pequenas, curtas e largas. A sua floração, 

normalmente, antecede todas as outras cultivares. Inflorescências de comprimento curto, 

número de flores por inflorescência reduzido ou mediano, botões florais de tamanho médio 

sem flores supranumerárias. O fruto é de tamanho médio, esferoidal e forma apical com 

ligeira depressão; possui cavidade peduncular ampla e medianamente profunda; tem 

epicarpo avermelhado na viragem e negro na maturação com lentículas pouco visíveis 

(fig.5); mesocarpo é de consistência branda, não aderente ao endocarpo; tem endocarpo 

médio, obvóide, de diâmetro máximo deslocado para o ápice e de superfície rugosa. A 

variedade recebe este nome devido à forma do seu fruto que se assemelha a uma maçã 

(Leitão et al., 1986). 

 

Figura 5. Exemplares de frutos das diferentes cultivares estudas. 

Galega Cobrançosa Maçanilha 
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e) Fases de desenvolvimento e crescimento 

A oliveira é um ser de grande longevidade, existindo relatos de plantas milenares. É 

uma planta muito resistente que, mesmo em condições de decadência da parte aérea, 

consegue sobreviver, lançando novos rebentos do seu sistema radicular. A profundidade e 

expansão do sistema radicular dependem do tipo de solo e da respectiva profundidade, 

assim como da porosidade e do teor de água (Barranco et al., 1999). As suas folhas de cor 

verde a verde-escura são estreitas e elípticas ou lanceoladas com 2-8 cm comprimento e 

0.5 a 1.5 cm de largura (Starr et al., 2003). São rijas e dispostas opostamente ao longo do 

ramo. As folhas crescem durante 2 anos, sendo 

comum encontrar folhas com 3 anos. A oliveira inicia 

o seu abrolhamento no princípio da Primavera 

(Março-Abril), observando-se o aparecimento de 

novos rebentos terminais e a eclosão de gomos 

axilares (fig.6) (García, 2005). A indução floral, 

processo que consiste na alteração fisiológica do 

meristema de um gomo que determina o seu carácter 

floral, ocorre no Verão, 7 a 8 semanas após a plena 

floração, na altura do endurecimento do endocarpo dos frutos (fig.7) (Connor et al., 2005). 

As giberelinas sintetizadas nas sementes dos frutos neste período, inibem a indução floral 

(Rallo et al., 2008). Este facto propicia que, em anos de safra, a floração no ano seguinte 

seja menor. Estudos complexos envolvendo técnicas químico-histológicas concluíram que a 

iniciação floral tem início ainda em Novembro, mas o processo de formação dos 

constituintes florais não se realiza antes de Março. Os gomos florais nascem nas axilas das 

folhas e, normalmente, só se desenvolvem no ano posterior à sua formação, razão pela qual 

a produção de um ano acontece sobre os ramos do ano anterior É uma planta dependente 

do frio para que ocorra a iniciação floral, no entanto, as suas exigências de frio variam 

consideravelmente de acordo com a cultivar. Cada ramo pode dar origem a centenas de 

flores. O pedúnculo que une a flor ao eixo é muito pequeno, cerca de 2 mm, e é 

praticamente 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 (Barranco et al., 1999). As 

flores são pequenas e, quando maduras, de cor branca. Possuem um cálice formado por 4 

segmentos e uma corola constituída por 4 pétalas. O sistema reprodutivo é constituído por 2 

estames e um estilete que surge no meio. É muito raro, no caso da oliveira, que o pólen de 

uma flor depositado sobre o estigma da mesma flor cause a fecundação (Loussert et al., 

1980). Na oliveira, é comum o aparecimento de flores não funcionais, isto é, flores 

Figura 6. Rebento em início da 
floração, organização das folhas e 
disposição das flores no ramo. 
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imperfeitas ou estaminadas. Neste tipo de flores, ocorre o aborto dos pistilos, mantendo-se a 

parte estaminal, funcional. Nestas, ao contrário do que acontece nas flores perfeitas, o 

pistilo aparece como uma estrutura reduzida, quase invisível. Já nas flores perfeitas, 

observa-se um pistilo largo e verde. 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; por sua vez a 

manutenção de temperaturas baixas na fase de desenvolvimento das inflorescências origina 

menor aborto do pistilo, enquanto a ocorrência de temperaturas elevadas provoca o 

desenvolvimento acelerado das inflorescências, o que conduz ao aborto do pistilo (Argenson 

et al., 1999). A floração tem lugar em Maio-Junho e, uma vez realizada a polinização, segue-

se o vingamento do fruto (García, 2005). O tipo de fruto é uma drupa com um exocarpo liso, 

livre de indumento e com estomas, um mesocarpo carnudo rico em água e azeite e um 

endocarpo que envolve a semente. A morfologia dos frutos varia de cultivar para cultivar.  

 

 

Figura 7. Gráfico ilustrativo do segundo ano do ciclo bienual da oliveira (adaptado de COI, 2007). 

O crescimento da azeitona em termos quantitativos assemelha-se a qualquer outra 

drupa, ajustando-se à curva dupla sigmóide (fig.8) (Rallo, et al., 2008). Uma vez realizada a 

fecundação, é uma questão de dias até se dar a primeira fase de crescimento rápido do 

fruto, reflectindo-se, principalmente, no aumento do endocarpo. Segue-se uma fase de 

crescimento lento, na qual o embrião e o endocarpo atingem o seu tamanho final. É nesta 

fase que se dá o endurecimento do caroço. No fim deste período, no nosso clima, em finais 

de Julho, as células do mesocarpo alargam, levando a um segundo crescimento rápido dos 

frutos. Os processos de biossíntese e acumulação de azeite também decorrem nesta fase, 

Irrigado 

Indução floral 

Sem irrigação 

Crescimento dos ramos 
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reduzindo a produção no Outono, com o iniciar de processos de maturação (Silva, 2010). A 

partir de Outubro, ocorre o amadurecimento, durante o qual a azeitona muda de cor para 

tons negros que variam de acordo com a cultivar. A duração deste período depende da 

variedade e das condições ambientais. Durante o Inverno, a oliveira entra num estado de 

repouso vegetativo (estado invernal) (García, 2005). 

 

Figura 8. Gráfico ilustrativo da taxa de crescimento do fruto. 

 

f) Condições edafo-climáticas necessárias ao desenvolvimento da oliveira 

A cultura da oliveira é uma cultura típica do clima mediterrânico. Este é caracterizado 

essencialmente por duas estações, o Inverno fresco e húmido e o Verão quente e seco 

(Loussert et al., 1980). Mas, apesar de ser uma espécie com grande representatividade 

entre os 30º e os 45º de Latitude (Norte e Sul) (Barranco et al., 2008), a oliveira apresenta 

uma grande facilidade de adaptação a variadas condições de solo e de clima (Ferreira et al., 

1986). 

De uma maneira geral, no que se refere ao intervalo óptimo de temperaturas para o 

desenvolvimento da oliveira, este situa-se entre os 10º e 30ºC, segundo uns e entre 20º e 35 

segundo outros, não havendo consenso quanto a estes valores. Se a temperatura aumentar 

para valores superiores a 35ºC, a oliveira fecha os estomas de modo a controlar a sua 

temperatura. Quando isto acontece, existe um abrandamento do seu desenvolvimento (fig.9) 

(Loussert et al., 1980). 

 

                                                                                                  

 

1º crescimento 

rápido 

Endurecimento 

do caroço 2º crescimento 

rápido 

Amadurecimento 
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Figura 9. Capacidade de assimilação de CO2  da oliveira em função da temperatura. Verifica-se um 
intervalo óptimo entre os 20 e os 35 ºC (adaptado de . COI 2007.) 

No caso das baixas temperaturas, existem variedades mais ou menos resistentes, no 

entanto, considera-se, de uma maneira geral, que, abaixo dos -5º C, já se verificam danos e 

abaixo dos -8ºC estes são considerados graves (Agustí, 2004). 

A temperatura tem um papel fundamental no processo de quebra da dormência e no 

processo de iniciação floral (vernalização). A dormência é um estado durante o qual as 

gemas não apresentam qualquer actividade. Este processo permite às fruteiras de zonas 

temperadas resistir às condições do Inverno (Denney et al., 1985). No caso das gemas 

foliares, estas crescem durante o Outono e são inibidas durante o Inverno pelas folhas 

(Paradormência). Já as gemas florais entram progressivamente em repouso no Outono 

(Endodormência) e necessitam de acumular horas de frio para abrolhar (Rallo et al., 1991). 

Para que tal aconteça, é necessário que a árvore passe por um período de frio. Este último 

permite sincronizar o abrolhamento das gemas florais para garantir a polinização 

simultânea, sendo uma estratégia de sobrevivência da espécie (Maia, 2010). A este 

processo comum a algumas fruteiras dá-se o nome de “Necessidades de frio”. A quebra da 

dormência, nas condições meteorológicas nacionais, ocorre entre meados de Janeiro e 

Fevereiro, consoante as condições do ano e a variedade em causa. As geadas na altura do 

abrolhamento interferem no normal desenvolvimento floral (Cabral, 2010). 

Como espécie xerófita, isto é, adaptada a climas secos, a oliveira pode ser cultivada 

em regiões cuja precipitação ronda os 200 mm/ano. No entanto, os potenciais de produção 

só se atingem face a precipitações superiores a 500 mm/ano (Milheiro, 1992). A água é, 

portanto, um dos factores mais limitativos desta cultura, pois a distribuição da mesma ao 

longo do ano é sazonal. Em climas mediterrânicos, a precipitação concentra-se durante o 
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Inverno, altura em que as árvores se encontram com uma actividade vegetativa bastante 

reduzida, o que leva a que a disponibilidade de água seja bastante superior às suas 

necessidades. Desta forma, o solo assume um importante papel como agente retentor de 

água para mais tarde a libertar em alturas de escassez (Barranco et al., 2008). Em solos 

com baixa permeabilidade, isto é, com elevada capacidade de retenção de água e pouco 

profundos, existe uma maior probabilidade de ocorrência de situações de anaerobiose, às 

quais a oliveira é particularmente sensível (Agustí, 2004).  

 

Figura 10. Capacidade de assimilação de CO2 da oliveira em função da humidade do solo. A água 
pode ser um factor limitante ao seu desenvolvimento aquando da sua escassez (adaptado de COI, 
2007). 

Dito isto, a oliveira apresenta-se como uma planta resistente à secura, mas com 

relativa sensibilidade à asfixia radicular. Relativamente aos níveis de salinidade limite, estes 

variam de acordo com as variedades, no entanto, assumem-se valores na ordem dos 4 

dS.m-1 chegando mesmo aos 6 dS.m-1, em cultivares bem adaptadas (Lavee, 1996). É 

sensível a situações de carência do elemento Boro (B), contudo, perante o excesso do 

mesmo é mais tolerante que outras fruteiras (Barranco et al., 2008). 

Estudos já realizados em Espanha por Gonzáles e Trancoso (1972) concluíram 

sobre aquele que será o melhor tipo de solo adaptado à cultura, numa situação em que 

ocorram 600 mm de precipitação anual. Esses ensaios foram realizados em olivais de 

produtores de azeitona para conserva da zona de Sevilha e concluiu-se que este solo é, 

genericamente falando, de estrutura grumosa ou granulosa, textura franco-argilosa a franco-

arenosa e com pH compreendido entre 7 e 8. Tais características físicas e seu pH 
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assemelham-se à maioria das áreas produtivas de Portugal, incluindo Santarém (Milheiro, 

1992). 

 

Figura 11. Composição dos possíveis tipos de solo mais adequados para a cultura da oliveira (Clay: 
argila; Sand: areia; Silt: limo) (adaptado de COI, 2007). 

 

g) Factores de influência no vingamento de frutos 

1. Polinização 

A polinização e o consequente vingamento dos frutos são dois processos que 

afectam, em grande escala, a produção. No que se refere à polinização, sabe-se, hoje em 

dia, que o principal tipo de dispersão do pólen é a dispersão pelo vento (anemófila) e que 

esta pode apresentar níveis diferentes de eficácia, no que se refere ao vingamento do fruto, 

consoante a cultivar de origem do mesmo (Pinillos et al., 2009). Segundo Bagging (s.d.) 

citado em Pinillos et al., 2009, a polinização livre fornece pólen em quantidades suficientes, 

que garantem um elevado vingamento. Recentemente, têm sido feitos estudos no que diz 

respeito à origem do pólen, verificando-se que existem relações de incompatibilidade e 

compatibilidade entre determinadas cultivares e dentro das próprias cultivares (auto-

incompatibilidade). Pensa-se que, 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 
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incompatibilidade é gametofitico, 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). No 

entanto, os resultados não têm sido coerentes entre si. Uma possível explicação envolve 

considerar as diferentes condições ambientais em que os estudos têm sido feitos e a origem 

genética das plantas em questão, visto ainda haver algumas confusões relacionadas com os 

nomes das cultivares, em torno do mundo (Bartolini et al., 1994; Mekuria et al.,1999 citado 

em Collins et al., 2002). Outro factor interveniente nos resultados obtidos é o facto de se 

tratar de uma planta com comportamento alternante bem como produzir flores perfeitas 

(completas) e imperfeitas (estaminadas) (Brooks, 1948; Griggs et al., 1975 citado em Collins 

et al., 2002). Em Olivicultura, podem surgir problemas de baixa produtividade quando, em 

ausência de polinizadores, se realizam plantações com variedades totalmente auto-

incompatíveis ou incompatíveis entre si (Chaux, 1959; Lavee e Datt, 1978 citados em Cobo 

et al., 1998).  Apesar de alguns estudos apresentarem resultados contraditórios, aconselha-

se, em Espanha, aquando da plantação de Olivais monovarietais em determinadas regiões 

do país, a incorporação de árvores polinizadoras. No entanto, esta ideia não tem sido 

frequentemente posta em prática pois crê-se que muitas das variedades espanholas são 

consideradas autocompatíveis (Riera, 1950; García-Ortíz et al. 1975; citados por Cobo et al., 

1998). A acrescentar o facto de a maioria das massas de olivais em Espanha se situar em 

regiões que, à floração, apresentam condições de temperaturas não excessivamente altas e 

humidades relativas muito baixas, factores que favorecem a autofecundação (Cobo et al., 

1998). 

A polinização cruzada é imprescindível em algumas variedades que apresentam 

anomalias nos seus órgãos reprodutivos. Estas anomalias poderão ser esterilidade feminina 

(aborto ovárico) ou masculina (ausência de polén ou baixo poder germinativo deste) (Cobo 

et al., 1998). Segundo Griggs et al., 1975, com a polinização cruzada, consegue-se uma 

melhoria da produção, visto diminuir-se o número de frutos partenocárpicos (frutos de baixo 

valor comercial). No entanto, na altura da escolha de variedades interférteis, deve-se ter em 

conta as épocas de floração para que estas sejam coincidentes (Cobo et al., 1998) ou 

parcialmente sobrepostas. 

2. Estado nutricional 

A oliveira, como outras plantas, necessita de 16 elementos para completar o seu 

ciclo de crescimento, são eles carbono (C), hidrogénio (H), oxigénio (O), azoto (N), fósforo 
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(P), potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca), enxofre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), zinco 

(Zn), cobre (Cu), molibdénio (Mo), Boro (B) e cloro (Cl). Todos eles são necessários e 

insubstituíveis por fazerem parte do seu crescimento ou metabolismo. Os primeiros três 

elementos C, H e O não são minerais e representam aproximadamente 95% do peso seco 

de uma oliveira. No entanto, a sua aplicação não é frequente em programas de fertilização, 

pois a árvore obtém estes elementos através do ar (CO2) e da água (H2O) do solo. A 

combinação dos três forma os carbohidratos através do processo de fotossíntese. Este facto 

explica a elevada redução no crescimento e produção, aquando da ocorrência escassez de 

água. Os restantes 13 elementos são minerais e são aplicados através da fertilização. 

Juntos representam cerca de 5 % do peso seco da oliveira (COI, 2007). 

Estudos realizados ensaiaram a influência do estado nutricional sobre o vingamento 

de frutos, nomeadamente no que diz respeito ao elemento mais requerido pelas plantas, o 

azoto.  

Por ser especialmente importante, debruçar-nos-emos mais em detalhe sobre este 

elemento. 

3. Ciclo do azoto e enzimas principais que nele participam 

De acordo com o que foi dito, o azoto tem um papel fundamental no crescimento e 

na produção da oliveira. Este elemento assume o papel do maior componente nutritivo das 

plantas na ausência de limitações hídricas, constituindo o elemento mineral mais 

frequentemente aplicado no olival (Barranco et al., 2008). A oliveira responde mais 

rapidamente e com maior rendibilidade a este nutriente, acelerando e aumentando, de um 

modo geral, o crescimento de lançamentos e o número de frutos vingados por árvore. O 

azoto também é responsável pelo aumento da quantidade de clorofila e da capacidade de 

assimilação de outros nutrientes (Lópes-Villalta, 1996).  

Sendo uma espécie perene, a oliveira possui órgãos de reserva nos quais vai 

acumulando nutrientes ao longo do ciclo, reutilizando-os em momentos de maiores 

necessidades nutritivas. Este facto constitui uma grande vantagem relativamente às 

espécies anuais. Segundo Barranco et al., 2008, citado em Silva (2010), as folhas 

constituem um importante local de armazenamento de azoto (N), tal como as raízes, a casca 

do tronco e os ramos. Este N armazenado será, posteriormente, mobilizado para os órgãos 

em crescimento, durante a Primavera. Um exemplo claro desta capacidade é o 

amarelecimento das folhas velhas antes de caírem, que translocam os seus nutrientes, 

aumentando a reserva nutritiva da planta. 
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O azoto, na sua maioria, entra na planta através das suas raízes, embora também o 

possa fazer através da parte aérea, pelos estomas e microporos das folhas. O seu sistema 

radicular relativamente vasto permite a exploração de um volume de solo suficiente para 

uma eficaz absorção de água e de nutrientes requeridos pela planta (Varennes, 2003; citado 

em Silva, 2010). Touraine (2004) estudou a absorção de NO3
-
 tendo observado que a raiz 

possui esta capacidade em toda a sua superfície, desde o ápice até à base, com um pico 

numa região sub-apical. 

As formas inorgânicas de N (NO3
-
 e NH4

+) são aquelas preferencialmente absorvidas 

pelas plantas, excepto em casos de simbiose com microrganismos capazes de fixar o azoto 

atmosférico. A forma de N presente no solo pode ter efeitos muito notórios nas 

características fisiológicas e morfológicas das plantas. A absorção do azoto inorgânico pela 

planta depende, essencialmente, da espécie em questão (Min et al., 1998; Nicodemus et al., 

2008 cit em Silva, 2010), da idade, da temperatura e da intensidade luminosa. Mengel e 

Kirkby, 2001; Tabatabaei et al., 2008, Lipson e Näsholm (2001), referidos em Silva (2010), 

constataram que a forma e dose de N, assim como a proporção de NH4
+: NO3

-, mais 

favorável ao desenvolvimento das plantas, continua a ser objecto de estudo e controvérsia, 

nos dias de hoje. O ião amónio (NH4
+) é rapidamente assimilado em aminoácidos e 

proteínas e armazenado nas raízes, pois pequenas concentrações deste catião podem 

causar fenómenos de toxicidade à planta, tal como a acidificação da rizosfera (Bouranis et 

al., 2004). Já em relação ao ião nitrato (NO3
-), após a sua absorção pelas plantas, este pode 

ser armazenado de imediato em vacúolos, assimilado em formas orgânicas, para 

posteriormente ser armazenado nas raízes ou translocado no xilema para a parte aérea, 

juntamente com os aminoácidos, onde sofrerá a sua redução (Silva, 2010). A sua absorção 

realiza-se através da membrana plasmática e processa-se por transporte activo, isto é, com 

dispêndio de energia. Por cada molécula de NO3
- absorvida, são co-transportados para o 

interior da célula dois protões. Esta absorção é regulada de acordo com as necessidades da 

planta. Investigações realizadas no passado por Lee e Rudge (1986) e Cooper e Clarkson 

(1989) citadas em Miller et al., (2007), concluíram que o estado nutritivo da planta participa 

como regulador dos processos de absorção e assimilação de N. Em situações onde é 

apenas fornecida uma das formas azotadas, o N-NO3
- é geralmente o que promove maiores 

crescimentos nos órgãos vegetais (Abd-Elmoniem et al., 1996) Como o NO3
- é reduzido a 

NO2
-, de seguida a NH4

+ (fig.12) e posteriormente, a aminoácidos, os autores sugerem que 

os metabolitos azotados, como os aminoácidos, actuam como sensores de nível de azoto na 

planta, produzindo sinais que regulam a entrada deste elemento na planta. Embora existam 

muitas moléculas e iões contendo azoto que possam actuar como sinalizadores da nutrição 

azotada, o NO3
- (ião nitrato) foi proposto como um metabolito sinalizador. A relação negativa 
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entre a translocação floémica de aminoácidos, dos lançamentos para a raiz, e a taxa de 

absorção de NO3
-
 , levam a crer que os aminoácidos também actuam como sensores do 

estado nutritivo azotado das plantas. O fornecimento de aminoácidos, mais especificamente, 

da glutamina e de NH4
+, inibe a absorção de NO3

- (Miller et al., 2007)  

Este ião também estimula a translocação de hormonas como a citocinina, entre a raiz 

e os lançamentos (Miller et al., 2007), onde a expansão foliar será induzida. De acordo com 

o referido, o transporte das citocininas desde a raiz até às folhas, conjugado com o 

metabolismo de N, funciona como indicador da disponibilidade de azoto na rizosfera (Takei 

et al., 2002). No entanto, quando o fornecimento do azoto apenas na forma nítrica é em 

excesso, ocorre a sua acumulação em tecidos vegetais. Estes nitratos acumulados são de 

difícil utilização nos processos de crescimento pois, além da sua difícil libertação dos 

vacúolos para o citoplasma, são de difícil mobilidade no floema, dificultando, assim, a sua 

translocação para outros locais (Marshner, 1995). 

O ião nitrato induz a síntese da enzima nitrato-redutase, que regula o fluxo de 

carbono fotossintético nas folhas (Bouranis et al., 2004), o que faz com que seja capaz de 

regular o crescimento da planta, inclusivé dos a razão lançamentos: raízes (Miller et al., 

2007). A assimilação do NH4
+ em compostos orgânicos só se verifica quando existe um 

fornecimento adequado de compostos carbonados e de poder redutor para a reacção 

(Mengel e Kirkby, 1987; citado em Silva, 2010). O fornecimento de compostos carbonados 

está inteiramente dependente da fotossíntese, enquanto que o fornecimento dos 

aminoácidos depende da concentração e formulação do azoto na raiz (Tabatabaei et al., 

2008). 

A redução do NO3
-
 nas raízes pode levar a um aumento de respiração neste órgão, 

uma vez que é necessária mais energia para assimilar o anião (Zogg et al. (1996) citados 

em Nicodemus et al., 2008). Por outro lado, quando esta redução e futura assimilação em 

aminoácidos ocorre nas folhas, a energia e o poder redutor (NAD(P)H e ATP) fornecidos 

directamente pela fotossíntese, representam uma diminuição no custo energético para as 

plantas (Schrader, 1984 citado em Nicodemus et al., 2008; Debouba et al., 2006). Uma 

elevada intensidade luminosa permite que a redução do ião nitrato não implique custos 

muito elevados para as plantas. No entanto, quando a intensidade luminosa é reduzida, 

assiste-se à competição entre a redução do anião e a redução do dióxido de carbono 

(Varennes, 2003). De um modo geral, a absorção de NO3
-
 é favorecida pelo maior estado 

energético das plantas e aumenta durante o período diurno quando há fotossíntese. Embora 

a absorção de NH4
+

 não seja tão influenciada pelo estado energético, a assimilação deste 

ião também requer a presença de esqueletos carbonados e de energia (ATP e NADPH) 



Revisão Bibliográfica 

17 
 

(Mengel et al., 2001). A absorção de N é, deste modo, regulada pelo fluxo de carbono que 

chega às raízes, proveniente dos fotoassimilados produzidos na parte aérea (processo 

relacionado com factores ambientais como a intensidade luminosa), pela situação nutricional 

da planta e pela concentração de N na rizosfera (Miller e Hawkins, 2007).  

 

Figura 12. Ciclo dos nitratos na planta (fonte: site “Nitrato Redutase”) 

 

Enzimas chave no metabolismo do N 

Enzima Nitrato Redutase (NR) 

Como anteriormente referido, o ião nitrato não pode ser directamente assimilado em 

compostos orgânicos. Para que o N nitrico se encontre numa forma assimilável, o ião nitrato 

tem que sofrer uma redução a ião amónio que ocorre em duas fases: na primeira, ocorre a 

redução do nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-) mediada pela enzima nitrato redutase (NR), e, na 

segunda, verifica-se de novo uma redução do nitrito a ião amónio (NH4
+) catalizada pela 

enzima nitrito redutase (NiR) (Oliveira et al., 2001, citado em Silva, 2010). 

NO3
- + 2H+ + 2e- - > NO2

- + H2O (NR) 

NO2
- + 8H+ + 6e- - > NH4

+ + 2H2O (NiR) 
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A enzima Nitrato Redutase (NR) é uma flavoproteína de elevado peso molecular, 

composta por subunidades idênticas contendo três grupos prostéticos. A actividade da NR é 

regulada por diversos factores ambientais, tais como a quantidade e qualidade da luz, e a 

concentração de compostos azotados, CO2, molibdénio, ferro, relógio circadiano, 

fitohormonas e metabolitos de carbono (Crawford & Arst Junior 1993, Lea & Leegood 1995 

citado por Fungyi Chow, 2007). Pelos diversos estudos efectuados até hoje, sabe-se que o 

metabolismo do azoto é bastante influenciado por vários factores ambientais e parece não 

haver dúvida que essas situações de stress agem directamente, sobre as enzimas 

envolvidas no processo. A melhor actividade destas enzimas traduz-se numa melhor 

eficiência de assimilação do azoto (Machado et al., 1992). 

 A NR localiza-se no citoplasma de células de órgãos vegetativos (Crawford, 1995; 

Berezi e Moller em 2000, citados em Poonnachit et al., 2004) e, apesar de geralmente se 

encontrar tanto na raiz como na parte aérea, o local onde se dá a redução do nitrato 

apresenta uma grande variabilidade entre espécies (Glass et al., 2002, citado em 

Poonnachit et al., 2004). O controlo da expressão genética desta enzima permite que a 

redução do anião esteja coordenada com as necessidades em compostos de azoto reduzido 

dos órgãos da planta em crescimento, com a disponibilidade de NO3
- (Miller et al., 2007), 

com as condições ambientais (Mengel, et al., 2001) e com a concentração de compostos de 

carbono reduzido (Bouranis et al., 2004). As plantas asseguram a assimilação do azoto na 

forma nítrica incorporando o ião amónio em aminoácidos (Cruz, et al., 2004) e estes 

asseguram a transferência de azoto entre órgãos da planta. O ião amónio livre libertado em 

reacções de biossíntese e da fotorrespiração também é reassimilado. A redução de ião 

nitrato a ião amónio pode realizar-se tanto nas raízes, como nas folhas, variando consoante 

o fornecimento exterior do anião, a presença de outros nutrientes, a temperatura e a idade 

da planta.  

Enzima Glutamina-Sintetase (GS) 

Em células de plantas superiores, a Glutamina Sintetase (GS) é uma proteína 

octamérica (350kDa) que apresenta duas formas: GS1 localizada no citoplasma com 

múltiplas isoformas e GS2 localizada maioritariamente nos cloroplastos. Neste estudo, 

consideramos apenas a actividade total das duas formas de GS. Esta enzima faz parte do 

processo de assimilação primário do azoto em aminoácidos (Thales et al., s.d.) e a 

expressão dos seus genes é específica de cada órgão e influenciada pela nutrição 

nitrogenada (Sakakibara et al 1996; citado por Antonio A. C. Purcino s.d.), pelo estádio de 

desenvolvimento das plantas e por estímulos ambientais (Machado et al., 1992). 
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O local de acção da GS é tanto nas folhas como nas raízes. A sua função consiste 

em catalizar a reacção de assimilação do NH4
+ em glutamina, utilizando o glutamato como 

substrato, processo que exige o consumo de ATP. Esta enzima, GS, funciona em ciclo com 

a glutamina-2 oxoglutarato aminotransferase, glutamato-sintase (GOGAT), constituindo o 

ciclo GS/GOGAT, a principal via de assimilação de amoníaco nas plantas (fig.13) (Miflin et 

al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos estudos concluiram que o azoto tem um papel fundamental no crescimento 

das oliveiras (Fernandez-Escobar et al., 2004), na sua alternância e que aumenta a 

percentagem de flores perfeitas bem como a sua produção (Chouliaras et al., 2009). 

Segundo Barranco et al. (2008), a deficiência deste elemento nas plantas causa um 

aumento no aborto dos pistilos, embora tenha um efeito muito marginal. Foi também 

observado que a longevidade ovárica é reduzida, traduzindo-se num período efectivo de 

polinização mais curto. O excesso de azoto apenas influencia negativamente o período fértil 

do ovário, não tendo qualquer efeito sobre a quantidade de flores perfeitas. Sugere-se, 

portanto, que, mantendo os níveis nutricionais adequados numa árvore, se pode prolongar o 

periodo fértil dos ovários aumentando deste modo o vingamento (Barranco et al., 2008). 

Hartmann (1958) observou que oliveiras plantadas em solos de baixa fertilidade na 

Califórnia obtiveram respostas positivas à aplicação de azoto, demonstrando um aumento 

do teor foliar de azoto, assim como um aumento de produção. Já em solos mais férteis, o 

mesmo não,  sucedeu, não tendo as oliveiras reagido às aplicações de azoto. García-Novelo 

et al. (2002), citados em Barranco et al., 2008, chegaram a resultados semelhantes, não 

Figura 13. Incorporação de fontes de azoto em aminoácidos. (1) Redução assimilativa de nitrato; 

(2) hidrólise da ureia pela urease; (3) fixação do azoto molecular; (4) assimilação de amónio 

catalisado pela glutamina sintetase; (5) assimilação de amónio catalisado pelo glutamato 

desidrogenase; (6) assimilação de amónio catalisado pela alanina desidrogenase (Adaptado de 

Prave et al., 1987 citado em Lima et al., 2003) 

 



Revisão Bibliográfica 

20 
 

encontrando resposta face à aplicação de azoto em oliveiras cuja concentração deste 

elemento nas folhas se encontrava acima do nível de deficiência (Silva, 2010). 

Já o boro é referido como um elemento que contribui para o metabolismo dos 

hidratos de carbono, translocação de açúcares, germinação dos grãos de pólen, activação 

de hormonas, funcionamento normal dos meristemas apicais e crescimento, síntese dos 

ácidos nucleicos e função e estrutura das membranas (Howe, 1998). Como tal, o boro é um 

elemento de elevada importância para um bom vingamento e crescimento do fruto. 

h) Aplicação do Bioestimulante  

Recentemente, têm surgido, à disposição dos agricultores, produtos designados 

bioestimulantes, destinados a melhorar a eficiência de absorção de nutrientes e a 

"performance" das culturas. O bioestimulante utilizado neste ensaio encontra-se à venda no 

mercado com o nome de Goëmar Olivos (Selectis). De acordo com o fabricante, o Goëmar 

promove a absorção dos nutrientes pelas culturas. Em ensaios realizados no campo, na 

cultura de trigo, foram registados aumentos de 11% para o N, 7 % para o S, e 10 % para o 

Mg e Mn após a aplicação do bioestimulante Goëmar. No caso do Boro (B), elemento em 

relação ao qual a oliveira é relativamente exigente, a aplicação de Goëmar nas culturas de 

beterraba, girassol e ervilha, produziu aumentos de absorção do nutriente em 10, 5 e 14 % 

respectivamente. A razão por detrás dos aumentos verificados é justificada pelo fabricante 

por o creme de algas possuir um composto activo (Manitol) que aumenta a actividade de 

uma enzima envolvida no metabolismo do azoto, a nitrato redutase (NR) (fig.14). 

 

Figura 14. Actividade da NR registada em ensaios realizados pelo fabricante. Mostra uma actividade 

menor da testemunha e elevada após a aplicação do bioestimulante e Manitol. Os valores 

apresentados vêm em µmol de nitritos/ g de peso fresco (Goëmar - Laboratoire de la mer). 
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Aumentos significativos na absorção de fósforo foram também reportados nos 

ensaios realizados pelo fabricante. Segundo este, o número de fosfatases, enzimas 

necessárias para a extração do fósforo do complexo do solo, aumentou consideravelmente 

(7x o controlo) contribuindo, assim, para a maior absorção de fósforo pela a planta. Para 

além do aumento da absorção de nutrientes, o fabricante afirma também que o 

bioestimulante tem efeitos sobre a actividade da clorofila (fig.15). Por sua vez, outros 

compostos fornecidos pelo creme de algas ainda não identificados promovem a actividade 

da clorofila. 

 

Figura 15. Efeito da aplicação do bioestimulante sobre a clorofila. Houve um aumento significativo em 

relação à testemunha e à aplicação do Manitol. Este aspecto significa que o efeito impulsionador do 

creme de algas não se baseia apenas na substância activa Manitol. Os valores apresentados vêm em 

µmol de nitritos/ g de peso fresco (Goëmar - Laboratoire de la mer). 

Outro campo de acção defendido pelo fabricante é o número de poliaminas 

observado em plantas nas quais o produto foi aplicado. As poliaminas são componentes 

celulares cuja acção ainda não está claramente definida. Presume-se que tenham um 

importante papel em processos celulares como a replicação, a transcrição e a translocação. 

Em fruticultura, crê-se que as poliaminas são essenciais ao bom desenvolvimento da 

floração, fecundação e formação do fruto A produção de poliaminas pela planta é crescente 

da floração até ao vingamento. As mais importantes e conhecidas são a putrescina, a 

espermidina e a espermina. Em ensaios realizados pelo fabricante, foram registados valores 

de 2,4 e 1,8 vezes superiores nas culturas de macieira e vinha respectivamente onde o 

produto foi aplicado. 

 

Num estudo já realizado em oliveiras da variedade Koroneiki, que visava comparar 

programas de fertilização que incluiam extratos de algas, obteve-se maiores produções e 

maiores avanços no estado de maturação dos frutos, nas plantas em que se aplicou boro 
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paralelamente ao extrato de algas (Chouliaras et al., 2009). Este facto, segundo os autores, 

pode ser explicado pelo consequente aumento do vingamento sem que o tamanho dos 

frutos tivesse diminuído (Perica et al., 2001). No mesmo estudo, verificou-se também que, 

nos ensaios correspondentes à aplicação do extrato de algas, houve um aumento das 

concentrações foliares dos elementos potássio, ferro e cobre e redução do manganês. 

Verificou-se também que a concentração total dos fenóis se manteve com a aplicação do 

produto, ao contrário do que se observou noutros ensaios de fertilização. No que se refere à 

qualidade do azeite, registou-se níveis mais elevados de ácidos linolénico e oleico e niveis 

inferiores para os ácidos palmitoleico, esteárico e linoleico nas modalidades onde foi 

aplicado azoto, boro e extrato de algas (Chouliaras, et al., 2009). Nesta tese, propõe-se o 

estudo da influência da aplicação de um bioestimulante sobre o vingamento, estado nutritivo 

da planta e actividade metabólica de enzimas-chave no metabolismo do azoto. O produto 

utilizado tem como base um extrato de algas que providencia, de acordo com o fabricante, 

uma melhoria do estado nutritivo da planta, principalmente, no que se refere ao azoto e ao 

boro. 
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III. Material e métodos 

1. Caracterização do local do ensaio 

Os ensaios de campo foram realizados numa exploração agrícola na região de 

Santarém.  

A Quinta da Choufarra tem como principal objectivo a 

produção de azeite com características portuguesas, razão 

pela qual apresenta em maior quantidade, as variedades 

Galega e Cobrançosa. Santarém e em especial a região onde 

se situa a Quinta da Choufarra, tem, na sua história, a prática 

do cultivo da oliveira. As características edafo-climáticas da 

região são favoráveis ao seu cultivo. Santarém encontra-se 

inserida numa região de clima temperado e moderado, sem 

quedas regulares de neve, com Verões quentes e secos e 

Invernos de precipitações moderadas. Segundo a classificação 

climática de Köppen, atribui-se o código Csa (fig.16), que 

corresponde a um clima mesotérmico (temperado), com 

estação seca durante o Verão, temperatura média do ar no 

mês mais quente, superior a 22ºC, enquanto que a do mês 

mais frio está compreendida entre os 0 e 18ºC; a quantidade 

de precipitação no mês mais seco é inferior a um terço 

da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 

mm. Pela classificação de Thornthwaite, o clima da região é 

descrito por C1B‟2sa‟, o que significa que é sub-húmido seco (índice hídrico compreendido 

entre -20ºC e 0%), mesotérmico (evapotranspiração potencial no ano 712 a 855 mm), com 

índices de humidade entre os 10 e os 20% e com eficácia térmica, no Verão, inferior a 48%. 

Nas figuras 17 e 18, vem descrito o comportamento meteorológico da região durante o 

período de 1971-2000, que confirma a classificação do tipo de clima acima referido. Verifica-

se que a temperatura média do ar do mês mais quente (Julho) é 22,6 ºC e do mês mais frio 

(Janeiro) é 9,6ºC. Observa-se também que a precipitação do mês mais seco (Agosto com 

6,2 mm) não chega a um terço da precipitação do mês mais chuvoso (Dezembro com 104 

mm,1/3 = 34,7 mm). 

Santarém 

Figura 5  

Figura 16. Mapa ilustrativo do 
local de ensaio com a 
respectiva classificação de 
Köppen. A cor amarela 
corresponde ao código Csa. 
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Figura 17. Precipitação máxima diária (PM) e precipitação média mensal (P) em Santarém durante o 

período 1971-2000 (Agência et al., 2011). 

 

 

Figura 18. Temperatura média das máximas (TA) e das mínimas (TI), temperatura máxima absoluta 
(TMA) e temperatura mínima absoluta mensal (TMI) (Agência et al., 2011). 

Dados fornecidos pela empresa agrícola mostram que os solos são argilo-calcários 

de textura fina, com pH compreendido entre 7,8 e 8,1, e com um teor de matéria orgânica de 

cerca 1,9%. O plano de fertilização habitual compreende a aplicação de ureia (70 Kg/ ha) 

desde o início do crescimento até à floração e KNO3 durante a fase de desenvolvimento do 

fruto após o endurecimento do caroço bem como a do boro à floração (este ano não 

aplicado). 

2. Material Vegetal 

As plantas escolhidas para o ensaio foram exemplares de plantas de origem clonal 

obtidas na própria exploração, em plena produção, com 11 anos, ordenadas num 
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espaçamento de 6m x 7m. Trata-se de um olival de regadio por sistema gota-a-gota em 

modo de protecção integrada. Foram seleccionadas 20 árvores por variedade (Galega e 

Cobrançosa), número que foi divido por dois tratamentos, 10 árvores às quais foi aplicado o 

bioestimulante e 10 sem a aplicação. No total, foram utilizadas 40 árvores. A variedade 

Maçanilha apenas funcionou como dadora de pólen para os ensaios de polinização e a 

respectiva recolha foi feita aleatoriamente em árvores que apresentassem um estado 

prematuro de floração, de forma a evitar contaminações de outros pólens. A razão por 

detrás da escolha da Galega e da Cobrançosa como variedades a estudar tem a ver com o 

interesse próprio da exploração em utilizar, na sua maioria, variedades de origem 

portuguesa. Na escolha das árvores para o ensaio, tentou-se escolher exemplares próximos 

uns dos outros e no interior da folha da parcela. Deste modo, evitou-se a influência nos 

resultados de factores como microclimas. A escolha das árvores teve também por base a 

preocupação de todas apresentarem um bom estado sanitário. O ensaio não interferiu no 

normal plano de operações da exploração, de maneira a não o desviar do seu sentido 

prático. As árvores foram identificadas com fita sinalizadora e placas com o código do 

ensaio (Fig.19). 

    

Cobrançosa com 

aplicação de 

bioestimulante 

Cobrançosa sem 

aplicação de 

bioestimulante 

Galega com aplicação 

de bioestimulante 

Galega sem 

aplicação de 

bioestimulante 

Figura 19 Marcação das árvores para o ensaio. 

Para os ensaios enzimáticos, foram recolhidas amostras de folhas e de estruturas 

reprodutivas, com uma periodicidade de cerca de uma semana. A primeira e última colheitas 

correspondem aos estados fenológicos 60 e 79, respectivamente, da escala BBCH da 

oliveira elaborada por Sanz-Cortés et al. em 2002 (Quadro 1). O método de colheita das 

amostras respeitou as normas de colheita de culturas arbóreas divulgado pelo Instituto 

Nacional de Investigação Agrária. As amostras foram recolhidas e mantidas em fresco no 
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percurso até ao laboratório, no qual se procedia à pesagem e ao congelamento com azoto 

líquido. Todas as amostras foram mantidas a -80ºC.  
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Quadro 1. Descrição e ilustração das diferentes datas de colheita de amostras. 

 

 Estado 

Fenológico 

(escala BBCH)/ 

Data 

Descrição Imagem 

1ª 
60/ 

04.05.2011 

Abertura das 

primeiras flores 

 

2ª 
65/ 

12.05.2011 

Plena floração: pelo 

menos 50 % das 

flores estão abertas 

 

3ª 
68/ 

19.05.2011 

A maioria das pétalas 

caiu ou está 

manchada 

 

 

4ª 
71/ 

26.05.2011 

Frutos com 

aproximadamente 10 

% do seu tamanho 

final 

 

 

5ª 
75/ 

12.06.2011 

Frutos com 

aproximadamente 50 

% do seu tamanho 

final. Inicia-se o 

endurecimento do 

endocarpo (o fruto 

apresenta resistência 

ao corte) 
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3. Evolução dos estados fenológicos 

O desenvolvimento da cultura foi acompanhado através de visitas com um intervalo 

máximo de dois dias durante a floração e vingamento, e semanais durante o resto do ciclo. 

4. Aplicação do Bioestimulante 

O produto utilizado nestes ensaios foi um bioestimulante à base de um creme de 

algas enriquecido com Magnésio (37 g/l de MgO), Boro (26 g/l), enxofre na forma solúvel (73 

g/l SO3) e Azoto (41 g/l). A sua aplicação foi feita por via foliar em duas fases, com um 

pulverizador de costas numa concentração de 300 ml/hl. A primeira fase deveria 

corresponder ao início vegetativo (estado fenológico 01 da escala BBCH) e a segunda ao 

início da floração (estado 60 da escala BBCH), mas, devido a alterações no programa 

original da tese, só foi possível a realização da primeira fase no dia 2 de Abril, altura em que 

a planta já se encontrava a desenvolver as peças florais (estado 53 da escala de 

desenvolvimento fenológico da oliveira BBCH). A segunda fase de aplicação ocorreu cerca 

de duas semanas depois, no dia 18 de Abril, altura correcta para a sua aplicação. De 

maneira a verificar o seu impacto no estado nutricional das árvores foram feitas análises 

foliares em dois estágios de desenvolvimento, uma antes da aplicação do produto, na altura 

do repouso invernal, e a segunda na altura do endurecimento do caroço. A segunda análise 

foi feita individualmente em árvores com e sem a aplicação do bioestimulante. Colheram-se 

amostras foliares, segundo as normas do MADRP e as análises foram realizadas na ESAS/ 

IPS. 

5. Ensaio de polinização 

O ensaio de polinização destinou-se a avaliar a eficácia de vingamento de frutos, de 

acordo com a origem do pólen. Para tal, foram realizados testes de polinização livre, 

cruzada e autopolinização. Para cada árvore, foram escolhidos 3 ramos que apresentassem, 

cada um, uma floração que se aproximasse das 100 flores. Cada um destes ramos ensaiou 

um tipo de polinização, tendo sido realizados, na mesma árvore, os 3 tipos de polinização. 

a) Polinização livre 

Neste tipo de ensaio, não se manipulou, de maneira nenhuma, a polinização. A sua 

avaliação limitou-se à contagem de frutos vingados num total de 10 inflorescências por 

árvore. A contagem foi feita nos quatro quadrantes de cada árvore, repetindo-se o processo 

em 10 árvores por cada modalidade. 

b) Polinização cruzada 
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Para este ensaio, recolheu-se o pólen da variedade Maçanilha, que se apresenta 

como a variedade mais precoce da exploração, no que respeita à maturação das flores. Este 

factor permitiu que, aquando da floração das variedades receptoras, o pólen já tivesse sido 

recolhido, testado e estivesse pronto a polinizar. A colheita foi realizada no dia 18 de Abril, 

altura do início da abertura das primeiras flores O método de recolha do pólen consistiu em 

ensacar com sacos de papel cristal impermeável (método já testado) cachos de flores na 

altura da sua floração. Tentou-se colocar os sacos numa posição vertical com a abertura 

para baixo de modo a evitar a entrada de água. Posteriormente, foram retirados os sacos e 

procedeu-se à secagem de flores à temperatura ambiente, que variou entre os 22 e 25,5 ºC. 

De seguida, os cachos de flores foram cortados para uma terrina de vidro que era agitada 

frequentemente. Esta agitação permitiu que os grãos de pólen se libertassem e aderissem 

às paredes da terrina. Com a ajuda de um pincel, o pólen retido na terrina foi transferido 

para um recipiente fechado. Pensou fazer-se a aplicação do pólen às variedades receptoras 

pulverizando uma suspensão de grãos de pólen com um recipiente equipado com um 

manípulo pulverizador (embalagem tipo limpa-vidros). Esta operação não chegou a ser 

realizada devido ao mau tempo. Foram efectuados testes de qualidade do pólen recolhido 

no sentido de apurar a sua capacidade germinativa mais concretamente, dois tipos de 

testes, um através da coloração com um corante específico (TTC; cloreto de 2,3,5 

trifeniltetrazólio) numa concentração de 100 mg de corante em 10 ml de água (método 

desenvolvido por Stanley et al., 1960), e outro que consistiu na germinação dos grãos de 

pólen em placas de petri com agar a 0,5% , 15% sacarose, 0,01% ácido bórico e 0,03% de 

nitrato de cálcio (metodologia proposta por Fernandez-Escobar et. al., 1981). O ensaio do 

TTC baseia-se na actividade de enzimas desidrogenases que reduzem o TTC, provocando 

a alteração de cor de incolor para encarnada. Assume-se que a 

actividade destas enzimas está relacionada com a capacidade 

germinativa dos grãos de pólen. Neste teste, procedeu-se, primeiro, à 

colocação de uma gota do corante numa lâmina, na qual, sobre a 

qual se fazia deslizar uma superficie pontiaguda previamente coberta 

com grãos de pólen. O segundo teste seguiu um processo mais 

artesanal. De modo a evitar contaminações, foram colocadas duas 

velas ao lado da placa (Fig.20) enquanto os grãos de pólen eram 

espalhados sobre o meio com a ajuda de uma folha de papel perfurada (evitando-se, deste 

modo, grandes concentrações de pólen na placa). Após 44 horas, foram retiradas porções 

do gel que seriam montadas numa lâmina e lamela. Ambos os resultados foram obtidos com 

a ajuda de um microscópio óptico. Repetiram-se os testes 3 vezes. Entretanto, uma 

inflorescência por cada árvore das cultivares receptoras de pólen (total 10 árvores por 

Figura 20. Método 
artesanal usado para 
o ensaio de 
germinação de pólen. 
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modalidade), foi ensacada antes de se dar a floração, de modo a prevenir a contaminação 

com pólen estranho. 

c) Autopolinização 

De forma a garantir a isenção de pólen estranho à própria cultivar, os ramos com as 

inflorescências foram ensacados precedendo à abertura das flores. O saco utilizado foi um 

saco de papel cristal impermeável. As inflorescências foram mantidas ensacadas até o 

vingamento estar concluído. Procurou ensacar-se inflorescências que contivessem cerca de 

100 flores, mantendo o saco numa orientação vertical de modo a evitar a entrada de água. 

Usou-se ráfia para os atar. Depois de realizada a auto- 

-polinização, 25 dias após o ensacamento das inflorescências, foram retirados os sacos e 

realizadas as contagens dos frutos vingados. 

6. Ensaios Enzimáticos 

a) Prepação do extracto de reacção 

Para a realização dos ensaios de actividade das enzimas NR e GS, foi preparado um 

extracto do material vegetal. Para tal, as folhas e flores/frutos foram sujeitas a uma moenda 

num almofariz com azoto líquido, nunca deixando descongelar, a fim de evitar a oxidação do 

material. No caso das folhas, foram moídas, por amostra, cerca de 350 mg, e para as 

flores/frutos pesou-se cerca de 220g. De seguida, o pó resultante da moenda foi colocado 

em tubos de 1,5 ml com 1ml de solução tampão (Liu et al., 2008) e 7,5 μl de antioxidante β-

mercaptoetanol (βME). Posteriormente, o material foi sujeito a duas centrifugações a uma 

temperatura de 4ºC, a primeira, durante 5 minutos, a 3000 rpm e segunda, durante 20 

minutos a 15 000 rpm. Após cada centrifugação, o sobrenadante foi transferido para outro 

tubo até que se chegou ao extrato final que foi conservado a -20ºC. Tanto a actividade da 

enzima nitrato-redutase como a da glutamina-sintetase foram reportadas ao teor total de 

proteínas solúveis existentes na solução. 

b) Quantificação proteica 

A quantificação proteica foi realizada de acordo com o método de Bradford (1976) 

utilizando-se albumina sérica bovina (BSA) como padrão. 

 

c) Quantificação enzimática 

Os ensaios enzimáticos para a determinação da NR foram realizados com base no 

protocolo descrito por Kaiser e Lewis (1984), com ligeiras alterações. Segundo este 
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protocolo, a incubação em banho-maria seria cerca de 15 minutos a 28º C, período que se 

veio a prolongar por 18 horas. O nitrito formado foi detectado colorimetricamente a 540 nm 

depois do azo-acoplamento com a sulfanilamida e o dicloridrato de N-(1-naftil)-

etilenodiamina. Cada determinação da actividade de NR foi feita em triplicado e a actividade 

enzimática foi expressa em μmol NO2
-
 formado por mg de proteína total. 

A determinação da actividade da GS foi realizada com base no método descrito 

pelos mesmos autores da NR (Kaiser e Lewis, 1984). A curva padrão foi levada a cabo 

usando como substrato alternativo ao NH4
+,  a hidroxilamina e o produto da reacção, o 

glutamil-hidroxamato. A sua detecção foi realizada por espectofotometria a uma absorvância 

de 500 nm depois de uma centrifugação a 8000 rpm, durante 5 minutos. Os resultados 

obtidos são expressos em μmol glutamil-hidroxamato por mg de proteína total.  

d) Análise estatística 

Os resultados das actividades enzimáticas bem como do vingamento dos frutos 

foram tratados estatisticamente, recorrendo ao software Statistix 9, a um nível de 

significância α = 0,05. O tratamento foi realizado, separadamente, nas duas variedades. No 

que se refere aos ensaios enzimáticos, foram feitas análises de variância para cada uma 

das datas, comparando, para cada variedade e tipo de órgão, as modalidades com e sem 

bioestimulante, e em cada órgão foram testadas as diferenças entre os tratamentos, com ou 

sem bioestimulante, ao longo do período estudado. Nos casos em que se verificaram 

diferenças significativas nas análises de variância (p-value ≤ 0,05), procedeu-se ao teste de 

Tukey, de modo a possibilitar uma comparação de médias. 
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IV. Resultados 

1. Análise meteorológica do período 06/2010 a 06/ 2011. 

Os primeiros resultados referem-se ao comportamento meteorológico registado na 

região desde o mês de Junho do ano anterior. Desta maneira, pode analisar-se um ciclo 

floral desde a sua indução até ao vingamento. Na fig. 21, estão descritas as oscilações 

térmicas, verificando-se um máximo de temperatura média no mês de Agosto ( 32ºC) e um 

mínimo das temperaturas médias em Janeiro (4ºC) 

 

Figura 21. Oscilação térmica registada em Santarém no período de 06/ 2010 a 06/ 2011 (valores 

retirados de IMP). 
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De acordo com a fig. 22, verifica-se um máximo de precipitação no mês de 

Dezembro de 2010, correspondente a 225 mm e um mínimo em Agosto de 2010, em que 

não houve ocorrência de chuva. 

 

Figura 22. Precipitação total acumulada por mês no periodo de 06/ 2010 a 06/ 2011 (adaptado de 

IMP). 

As figuras 23 e 24 mostram as diferenças das ocorrências meteorológicas entre o 

período estudado e o período de comparação, 1971-2000. No que se refere à variável 

temperatura, observa-se uma diferença considerável nos meses de Abril e Maio. No 

primeiro, a diferença entre a média das máximas ronda os +5,4 ºC e entre a média das 

mínimas, os +1,4 ºC. Maio foi também um mês diferente, registando-se um aumento da 

temperatura média das máximas em +3,7 ºC e das mínimas em +2,4 ºC. 

 

Figura 23. Diferença térmica mensal registada no período de 06/ 2010 a 06/ 2011 comparado 
com o período 1971-2000 (adaptado de IMP). 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Precipit. Total (mm) 

Precipit. Total 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Temp.máx 

Temp.min 

m

m 

º

ºC 



Resultados 
 

35 
 

Relativamente à precipitação ocorrida, registou-se uma forte pluviosidade no mês de 

Dezembro, mais 120 mm do que é normal no período de referência (1971-2000). De 

obrigatória referência, salienta-se a precipitação ocorrida no mês de Abril. Em valores 

absolutos, são cerca de 34,3 mm do que a ocorrida no perído 1971-2000, no entanto, é 

necessário destacar que estas ocorrências foram muito fortes e concentradas, 

acompanhadas de vento forte (dados de velocidade do vento não disponíveis). 

 

Figura 24. Diferença de precipitação mensal registada entre o período de 06/ 2010 a 06/ 2011 e 1971 

a 2000. 

As figuras 25 e 26 evidenciam a evolução da temperatura e radiação no decorrer do 

ensaio. 

 

Figura 25. Gráfico de temperaturas registadas no periodo de colheita de amostras para os ensaios 
enzimáticos e indicação das mesmas (Valores obtidos na estação meteorológica instalada na quinta 
Vale de Lobos). Os números indicam a data de colheita das amostras para a análise enzimática.  
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Figura 26. Gráfico de radiação ao longo do período de colheita das amostras com a indicação das 
mesmas (Valores obtidos na estação meteorológica da Quinta Vale de Lobos). Os números indicam a 
data de colheita das amostras para a análise enzimática.  

2. Ensaios de polinização 

Relativamente aos ensaios de polinização, não foi possível a obtenção de resultados 

das modalidades de polinização cruzada e da modalidade de autopolinização para a 

variedade Cobrançosa devido às condições meteorológicas (Fig. 

27). No entanto, conseguiu-se recolher alguns dados relativos à 

viabilidade do pólen recolhido da cultivar Maçanilha que seria 

utilizado posteriormente para o cruzamento com as restantes 

variedades. Verificou-se que os grãos de pólen tinham na sua 

maioria capacidade germinativa, como se pode verificar pelos 

resultados no quadro 2 e na figura 28. Os resultados quantitativos 

relativos aos ensaios de coloração com TTC não foram exactos, devido à dificuldade em 

distinguir os grãos corados dos não corados. No entanto, verificou-se que existia uma forte 

coloração em tons de encarnado nas soluções de suspensão de pólen, indicando a boa 

qualidade e estado de maturação dos grãos (fig. 29). 
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a) Polinização cruzada 

Quadro 2. Resultados dos ensaios de germinação de pólen em placas com agar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Aspecto da preparação para posterior observação em microscópio óptico, (a) suspensão 

de pólen em água, (b) suspensão de pólen em solução de TTC, (c) Aspecto das suspensões de pólen 

em água e em solução de TTC para posterior observação ao microscópio óptico. 

A coloração avermelhada da solução com suspensão de pólen em solução de 

corante TTC indica uma boa qualidade do mesmo em comparação com a cor amarela da 

suspensão de pólen em água destilada, tanto na preparação para microscópio como em 

tubos. 

 

b) Polinização livre 

Os resultados relativos à contagem do número de frutos vingados na modalidade de 

polinização livre em 10 inflorescências por árvore, num total de 20 árvores por cultivar, das 

quais em apenas 10 foi aplicado o bioestimulante, encontram-se na tabela seguinte: 

  

Amostra grãos de pólen germinados (%) 

1 60 

2 72 

3 75,86 a 

b c 

Figura 28. Aspecto de um campo de 
microscópio óptico (ampliação 200x) com 
grãos de pólen germinados após 44 h. 

c 

a 

b 
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Quadro 3. Número de frutos vingados registados nas diferentes modalidades. 

  Cobrançosa Galega 

  

Com 

bioestimulante 

Sem 

bioestimulante 

Com 

bioestimulante 

Sem 

bioestimulante 

Total 125 119 172 154 

Máximo 3 3 5 5 

Mínimo 1 1 1 1 

Média 1,25 1,19 1,72 1,54 

 

A análise de variância realizada à contagem de frutos das duas variedades, 

considerando 10 árvores por modalidade, revelou que apenas se registaram diferenças 

significativas na variedade Galega ( p-value = 0,0412) (valores em anexo), sendo a 

modalidade com bioestimulante a que apresenta valores significativamente superiores. No 

caso da Cobrançosa, o p-value resultante foi 0,1363 indicando que não existe diferença 

significativa entre árvores com ou sem bioestimulante (α= 0,05). 

c) Autopolinização (Galega) 

O ensaio de autopolinização da variedade Galega resultou num fraco número de 

frutos vingados, tanto na modalidade com como na modalidade sem bioestimulante aplicado 

(fig.30). 

 

 

 

 

 

  

Figura 30. Número de frutos vingados e abortados resultantes do ensaio de autopolinização da 

variedade Galega na modalidade sem bioestimulante (a) e com bioestimulante (b). 

b a 

a b 
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Como se verifica nas figuras acimas apresentadas, o vingamento foi fraco em ambas 

as modalidades. Na contagem, considerou-se dois tipos de frutos presentes, os abortados e 

os vingados. Na modalidade Galega sem bioestimulante, foram registados 9 abortados e 1 

vingado. Já na modalidade com a aplicação do bioestimulante, contabilizaram-se 6 frutos 

vingados e 33 abortados. 

 

3. Análises foliares 

As análises foliares realizadas no repouso invernal encontram-se em anexo (ANEXO 

IV). Os valores resultantes das análises foliares realizadas ao endurecimento do caroço nas 

cultivares em estudo e nas diferentes modalidades ensaiadas, bem como os valores 

recomendados, estão apresentados no quadro que se segue (quadro 4): 

Quadro 4. Valores do estado nutricional obtido pelas análises realizadas na ESAS/IPS. 

 

 

Endurecimento do caroço 
Valores 

recomendados 

Nutriente 
Cobrançosa 

sem bio. 

Cobrançosa 

com bio. 

Galega  

sem bio. 

Galega 

com bio. 
 

AZOTO (N) g.kg-1 11,8 9,64 11,7 11,4 15,0 a 20,0 

FÓSFORO (P) g.kg-1 2,61 2,39 2,27 2,1 1,0 a 3,0 

POTÁSSIO (K) g.kg-1 6,97 7,03 8,83 7,43 8,0 a 12,0 

CÁLCIO (Ca) g.kg-1 11,1 13,8 20,5 20,8 7,0 a 20,0 

MAGNÉSIO (Mg) 

g.kg-1 
0,59 0,7 1,51 1,24 0,8 a 3,0 

ENXOFRE (S) g.kg-1 3,37 3,24 2,95 3,22 1,5 a 3,0 

BORO (B) mg.kg-1 18,7 19,8 22,3 20,6 19 a 50 

COBRE (Cu) mg.kg-1 201 217 193 206 5 a 20 

FERRO (Fe) mg.kg-1 36,6 43,8 42,7 39,5 >40 

a 
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MANGANÊS (Mn) 

mg.kg-1 
16,9 24,2 16,8 21 20 a 80 

ZINCO (Zn) mg.kg-1 17 16 25,4 17,9 12 a 35 

 

Previa-se que os níveis de de N e B aumentassem ou, pelos menos, apresentassem 

uma diferença inferior nas modalidades em que ocorreu a aplicação do bioestimulante. Tal 

acontece apenas na situação do Boro, na cultivar Cobrançosa.  

4. Ensaios enzimáticos 

Relativamente aos ensaios enzimáticos, foi elaborado um código de identificação de 

amostras que traduz o tipo de órgão, de cultivar e a modalidade de com/sem bioestimulante 

aplicado. Esse código vem traduzido no quadro seguinte (Quadro 5): 

Quadro 5. Código atribuído às amostras em cada data de colheita. 

Código de 

identificação Orgão Cultivar 

Com (+) ou sem (-) 

bioestimulante 

1 Folhas Cobrançosa + 

2 Folhas Cobrançosa - 

3 Flores Cobrançosa + 

4 Flores Cobrançosa - 

5 Folhas Galega + 

6 Folhas Galega - 

7 Flores Galega + 

8 Flores Galega - 

 

Analisaram-se folhas e órgãos reprodutivos com e sem Goëmar, colhidos em 5 datas 

diferentes, quanto à actividade da NR e GS (Fig.35 e Fig. 36). Os resultados obtidos 

encontram-se em anexo (ANEXO I). As figuras que se seguem ilustram, para cada 

variedade e enzima estudada, o comportamento das quatro amostras correspondentes, ao 

longo do tempo.  
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Figura 31. Actividade média da enzima GS nos diferentes órgãos ao longo do período estudado para 

a cultivar Cobrançosa. . O comprimento das linhas de erro é 2x o erro padrão (n=3). Legenda: Folhas 

com bio - folhas com bioestimulante aplicado; Folhas sem bio. - Folhas sem bioestimulante aplicado; 

Repr. Com bio. – estruturas reprodutivas com bioestimulante aplicado; Repr. Sem Bio. – estrututras 

sem bioestimulante aplicado. 

 

 

 

Figura 32. Actividade média da enzima NR nos diferentes órgãos ao longo do período estudado para 

a cultivar Cobrançosa. O comprimento das linhas de erro é 2x o erro padrão (n=3). Legenda: Folhas 

com bio - folhas com bioestimulante aplicado; Folhas sem bio. - Folhas sem bioestimulante aplicado; 

Repr. Com bio. – estruturas reprodutivas com bioestimulante aplicado; Repr. Sem Bio. – estrututras 

sem bioestimulante aplicado. 
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Figura 33. Actividade média da enzima NR nos diferentes órgãos ao longo do período estudado para 

a cultivar Galega. O comprimento das linhas de erro é 2x o erro padrão (n=3). Legenda: Folhas com 

bio - folhas com bioestimulante aplicado; Folhas sem bio. - Folhas sem bioestimulante aplicado; Repr. 

Com bio. – estruturas reprodutivas com bioestimulante aplicado; Repr. Sem Bio. – estrututras sem 

bioestimulante aplicado. 

 

 

 

Figura 34. Actividade média da enzima GS nos diferentes órgãos ao longo do período estudado para 

a cultivar Galega. O comprimento das linhas de erro é 2x o erro padrão (n=3). Legenda: Folhas com 

bio - folhas com bioestimulante aplicado; Folhas sem bio. - Folhas sem bioestimulante aplicado; Repr. 

Com bio. – estruturas reprodutivas com bioestimulante aplicado; Repr. Sem Bio. – estrututras sem 

bioestimulante aplicado. 
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Antes de se iniciar a apreciação detalhada dos resultados obtidos, chama-se a 

atenção para o facto de não haver valores referentes à primeira data para a amostra 2, 

devido ao desaparecimento da mesma. Realça-se que, na quarta data de colheita, se 

verificou um aumento significativo da actividade das enzimas. Foram repetidos os ensaios 

para esta data, de forma a verificar a veracidade dos resultados e confirmou-se o mesmo 

comportamento. 

Passa-se, de seguida, a uma análise variedade a variedade, para cada uma das 

enzimas, órgão e tratamento. Os resultados das análises de variância e do teste de Tukey, 

quando se justifica, encontram-se em anexo (ANEXO I). 

a) Cobrançosa 

Para o caso da GS, na „Cobrançosa‟, a comparação das amostras foliares das duas 

modalidades, nas diferentes, datas só revelou diferenças significativas para a 3ª data, em 

que a modalidade tratada com bioestimulante apresentou uma actividade enzimática 

significativamente superior à outra. No caso das amostras derivadas dos órgãos 

reprodutivos, verifica-se que a amostra 3, correspondente à aplicação de bioestimulante, 

apresenta actividades enzimáticas tendencialmente superiores, surgindo diferenças 

significativas nas datas 2, 3 e 4, sendo estas a favor da modalidade em que o bioestimulante 

foi aplicado nas datas 3 e 4 (p-value: 0,0089; 0,0192; 0,002 respectivamente). Quando feita 

a análise da actividade enzimática da GS ao longo do tempo para cada uma das amostras, 

verificou-se em todas elas que a 4ª data apresentava valores significativamente superiores 

aos obtidos para as restantes datas. No caso da NR, a comparação das amostras foliares 

não revelou nenhuma tendência clara, na medida em que surgem diferenças significativas 

na 3ª e na 5ª datas, surgindo com maior actividade, na 3ª data, a amostra 2, e com maior 

actividade, na 5ª data, a amostra 1. Em relação às amostras derivadas das peças 

florais/pequenos frutos, à semelhança do que se observara com a GS, verifica-se que a 

amostra 3, correspondente à aplicação de bioestimulante, apresenta actividades 

enzimáticas tendencialmente superiores, tendo surgido diferenças significativas nas datas 3, 

4 e 5, a favor da modalidade em que o bioestimulante foi aplicado (p-value: 0,0342; 0,0433; 

0,0002 respectivamente). A análise da actividade da NR para cada uma das amostras, ao 

longo do tempo, revela também algumas diferenças significativas. No caso da amostra foliar 

com bioestimulante, verifica-se que, à 5ª data, a actividade de NR doseada é 

significativamente superior à das outras datas. Em relação às peças reprodutivas, a 

actividade doseada na 1ª data é significativamente superior àquela que foi aferida às 4ª e 2ª 

(por esta ordem) e estas, por sua vez, são significativamente superiores às actividades 

medidas nas 3ª e 5ª datas.  
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b) Galega 

Em relação à cultivar Galega, analisando a GS, verifica-se que não há uma 

tendência clara nem no comportamento das amostras foliares (à 1ª data a amostra 6 – sem 

bioestimulante – apresenta uma actividade significativamente superior à da amostra 5, 

invertendo-se este comportamento nas 3ª e 5ª datas) nem no das amostras das estruturas 

reprodutivas (à 2ª e 5ª datas, tem maior actividade a amostra 7 – com bioestimulante – e à 

3ª e 4ª datas, tem maior actividade a amostra 8. Analisando a actividade da GS para cada 

amostra, ao longo do tempo, constata-se a ocorrência de um comportamento semelhante ao 

descrito para a „Cobrançosa‟, isto é, observa-se que, à 4ª data, apresentou valores 

significativamente superiores aos obtidos para as restantes datas. Em relação à NR, não se 

observou uma tendência clara, pois numa data, a actividade de NR é significativamente 

superior na amostra foliar com bioestimulante mas inferior na amostra das peças 

reprodutivas com bioestimulante (3ª data); noutra data, é significativamente superior na 

amostra de peças reprodutivas sem bioestimulante (5ª data). O estudo da actividade da NR 

ao longo do tempo, revelou que, nas amostras foliares, não havia diferenças significativas 

entre datas, mas que estas surgiam nas amostras das estruturas reprodutivas, tanto nas 

amostras com bioestimulante como nas sem bioestimulante. Aqui, em ambos os casos, 

verificou-se maior actividade da NR na primeira data. 

 

 

Figura 35. Aspecto do resultado de uma reacção enzimática da NR. Em cima a identificação da 

amostra, a meio o seu resultado correspondente e em baixo a curva padrão. 

 

 

 

 

Figura 36. Aspecto do resultado de uma reacção enzimática da GS. Em cima a curva padrão, a meio 

o resultado da reacção e em baixo a identificação da amostra.
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V. Discussão 

De acordo com os resultados, deve começar-se por reflectirr que o ano durante o 

qual foi realizado este estudo não foi benéfico para a cultura da oliveira, em todo o território. 

De um modo geral, houve uma acentuada quebra na produção de frutos e, em 

particular, para a cultivar Cobrançosa. Notou-se, em explorações da região, que esta 

variedade não realizou o seu normal processo de floração, resultando num número reduzido 

de flores nos olivais. Uma das razões poderá residir no factor de alternância comum a esta 

cultura. No entanto, pensa-se que terão tido maior influência as condições climáticas do ano, 

que foram totalmente atípicas. Outra explicação poderá residir no facto de que sendo esta 

uma variedade com origem em regiões mais frescas, as elevadas temperaturas registadas 

nos meses de Abril e Maio podem ter sido um factor de inibição da floração. Outro factor que 

veio prejudicar ainda mais, foi a ocorrência de grandes chuvadas acompanhadas de vento 

forte, na altura da floração. A humidade e o vento excessivos provocaram a “lavagem” de 

pólen das flores e até mesmo a respectiva queda das mesmas. Foram estes mesmos 

acontecimentos meteorológicos que levaram à incapacidade de conclusão de alguns 

ensaios de polinização. Os sacos não resistiram à força do vento e, devido à oscilação dos 

ramos, rasgaram-se, deixando as inflorescências sujeitas à destruição ou à contaminação 

com pólen de outras variedades. Conseguiu-se repetir o ensaio da autopolinização da 

variedade Galega, pois esta ainda possuía inflorescências fechadas. Apesar das condições 

em que o ensaio foi realizado, os resultados sugerem dois factos: a cultivar Galega 

comporta-se como auto-incompatível e existe um efeito benéfico do bioestimulante aplicado 

sobre o número de frutos vingados, registando-se 6 x mais para a modalidade com 

bioestimulante (é de ressalvar que os valores considerados são 1 para a Cobrançosa e 6 

para a Galega – muito pouco expressivos para um estudo científico…). Relativamente aos 

resultados de polinização cruzada apenas se pode dizer que o pólen recolhido da cultivar 

Maçanilha exibia uma capacidade germinativa apreciável, com valores entre 60 e 75% de 

grãos de pólen germinados e uma coloração avermelhada quando corados com TTC, 

indicando boa viabilidade. Dos dois métodos utilizados para concluir sobre a qualidade do 

pólen, o método da coloração dos grãos com a solução TTC mostrou-se o mais expedito 

para a sua reprodução nas explorações. Relativamente ao ensaio de polinização livre, 

apenas na cultivar Galega se verificou uma diferença significativa no número de frutos 

vingados entre as modalidades, favorecendo aquela em que foi aplicado o bioestimulante. 

Uma possível explicação para estes resultados pode ter a ver com a resistência ao 

desprendimento do fruto. Esta cultivar tem um elevado poder de resistência à queda do 

fruto, ao contrário da cultivar Cobrançosa. Esta diferença pode ter sido crucial no momento 
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de manter os jovens-frutos agarrados à árvore aquando da forte precipitação e vento 

registados nas semanas seguintes à floração.  

Quanto ao resultado das análises foliares, verificou-se um decréscimo do status do 

azoto em ambas as variedades. Em particular, este decréscimo foi maior na modalidade em 

que foi aplicado o bioestimulante. No caso da Cobrançosa, o possível aumento da 

actividade das enzimas NR e GS nas estruturas reprodutivas provocado pela aplicação do 

bioestimulante poderá ter provocado a translocação do N, essencialmente dos nitratos, para 

as novas zonas sink, tais como as flores e o crescimento dos ramos. O fósforo teve um 

comportamente semelhante ao do azoto, que poderá dever-se ao facto de o fósforo poder 

ser também um indicador da actividade da NR, pois na a redução dos nitratos esta enzima 

consume NAD(P)H. Em relação aos restantes nutrientes, seria de esperar alguns efeitos 

sobre o Mg, S e B visto o produto veicular estes nutrientes. No entanto, os resultados não 

mostram nenhuma tendência coerente entre as modalidades, embora seja de frizar que se 

fez apenas uma análise a cada modalidade. A análise foliar teve como objectivo principal 

mostrar o bom estado nutritivo das árvores usadas no ensaio. 

Relativamente aos resultados enzimáticos, assinala-se a alteração feita no protocolo 

para a detecção da actividade da NR. Verificou-se que esta enzima, no caso da oliveira, 

necessitava de maiores períodos de incubação para facilitar a sua posterior quantificação. 

Foram ensaiados diferentes tempos de incubação, chegando-se à conclusão que os 

resultados só se obtinham passados longos períodos (> 6h). O período de 18 horas de 

incubação foi o escolhido, de forma a facilitar o trabalho laboratorial. Esta necessidade de 

incubação por periodos mais longos decorre do facto da actividade da NR ser muito baixa 

em condições de não fornecimento de N-NO3
-, pois esta enzima é activada pela presença 

destas formas azotadas. Neste caso, em que não houve aplicação directa de N-NO3
- 

durante os meses do ensaio, é expectável que as actividades da NR sejam baixas (função 

apenas das formas nítricas que existam no solo resultantes de fertilizações anteriores ou 

nitrificação das formas amoniacais). 

O objectivo da quantificação da enzima GS, a par da NR, foi verificar se o 

bioestimulante permitia um aumento da eficiência de utilização das formas azotadas, para 

além da disponibilização do manitol que activa a NR (potenciando a utilização da forma 

nítrica). 

Para a cultivar Cobrançosa, a análise estatística demonstrou uma diferença 

significativa da actividade de ambas as enzimas nos órgãos reprodutivos, na fase do 

desenvolvimento primordial do fruto (3ª e 4ª data essencialmente) na modalidade com 

bioestimulante. O facto de ter sido registado diferenças nos órgãos reprodutivos e não nas 
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amostras foliares vem reforçar o que foi dito anteriormente em relação às zonas sink. Após a 

germinação do tubo polínico e fecundação do óvulo, os tecidos florais começam a evoluir 

para a formação do fruto, tornando-se assim uma estrutura em constante consumo de 

nutrientes, entre os quais e, o mais importante, o N. Observou-se também que, à quarta 

data, houve um aumento bastante elevado da actividade das duas enzimas em todos os 

órgãos e modalidades. Ao verificar a oscilação térmica e de radiação dos dias anteriores à 

colheita das amostras correspondentes à 4ª data, observou-se que estas foram colhidas 

após um período de temperaturas e radiações relativamente elevadas, quando comparadas 

com as outras datas. A combinação dos factores atrás referidos poderá ter favorecido o 

metabolismo, levando a valores de actividades enzimáticas elevados. Por outro lado, o 

doseamento de proteínas revelou uma diminuição significativa da quantidade de proteínas 

presentes na amostra, eventualmente, por dificuldades no processamento das amostras. No 

entanto, outra análise seria necessária para averiguar o ocorrido em relação a estes valores. 

Outro registo interessante foi o facto da actividade da NR ter reflectido o processo de 

crescimento do fruto, diminuindo à medida que o fim da primeira fase de crescimento do 

fruto se aproximava, chegando o endurecimento do endocarpo. Contudo, a actividade da GS 

manteve-se semelhante ao longo do tempo (considerações feitas sem contar com os valores 

da 4ª data). 

Relativamente aos resultados da cultivar Galega, estes não sugerem nenhum efeito 

do bioestimulante sobre as actividades enzimáticas. Não foram encontradas diferenças 

significativas lógicas que se possam atribuir à aplicação do bioestimulante. De novo, foi 

verificada uma actividade enzimática bastante superior na quarta data, que pode ter por 

base a explicação dada para a Cobrançosa. Verificou-se, à semelhança da outra cultivar, 

que a actividade da NR nas estruturas reprodutivas para ambas as modalidades foi superior 

na primeira data, oscilando para valores menores até à última, o que sugere o 

acompanhamento do desenvolvimento do fruto até ao fim da primeira fase de crescimento. 

O facto de não terem sido detectados efeitos significativos do bioestimulante aplicado ao 

nível da actividade enzimática para a cultivar Galega, pode estar relacionado com o facto de 

esta ser uma planta altamente produtiva, não sentindo restrições à acção destas enzimas, 

factor este que pode ter origem genética. Para além deste factor, a variedade Galega 

apresenta um porte muito mais vigoroso quando comparado com a Cobrançosa. Deste 

modo, em termos de valores absolutos, a quantidade de substratos metabolizáveis nesta 

variedade é provavelmente, muito superior, não estando a planta em situação de carência 

que justificasse a resposta imediata ao fornecimento de nutrientes por parte do 

bioestimulante. 
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O facto das enzimas GS e NR mostrarem um comportamente diferente entre elas 

pode também estar relacionado com o plano de fertilização da exploração. Este compreende 

uma adubação azotada na forma de ureia, desde o início vegetativo até à floração. Deste 

modo, a enzima GS tem à sua disposição para catalizar o N proveniente não só da 

actividade da NR como também do N em forma não nitrica, disponibilizado por este tipo de 

adubo. 
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VI. Conclusão 

De acordo com as normais climatológicas verificou-se que o comportamento 

meteorológico registado durante os ensaios foi prejudicial ao ciclo cultural normal da oliveira. 

Este factor, além de ter condicionado a evolução ao longo do ciclo, comprometeu os ensaios 

relativos aos tipos de polinização das variedades em estudo, visto que os sacos utilizados 

não foram claramente os correctos. Como tal, não foi possível a obtenção dos resultados 

relativos à polinização cruzada das cultivares Cobrançosa e Galega com pólen proveniente 

da cultivar Maçanilha. No entanto, à luz dos resultados de germinação e coloração com 

TTC, verificou-se um considerável poder funcional do pólen de Maçanilha. É de salientar 

que se conseguiu desenvolver um método simples e prático para a análise da qualidade do 

pólen, de maneira a que, a sua recriação nas explorações agrícolas, por parte dos agricultor 

seja possível. Os dois métodos utilizados neste trabalho são ambos simples, mas o que 

envolve a coloração com a solução TTC mostrou ser o mais expedito. Os resultados 

relativos à auto-polinização da Galega não foram de forma alguma conclusivos, visto que as 

condições em que o ensaio foi montado já não foram as melhores. Relativamente aos 

ensaios da aplicação do bioestimulante, estes sugerem que, em condições subóptimas de 

produção, o produto poderá ter um efeito mais positivo sobre a cultura, nomeadamente, no 

aumento da eficiência de utilização de nutrientes (como foi o caso da Cobrançosa). Conclui- 

-se que, e à semelhança do que acontece nas fertilizações, as árvores debilitadas são 

aquelas que respondem melhor enzimaticamente à aplicação do produto, não abandonando 

a hipótese do património genético. Para averiguar este factor, dever-se-ia fazer um ensaio 

semelhante em árvores geneticamente iguais mas em situações de stress diferentes. As 

análises foliares não reflectiram claramente a aplicação do bioestimulante, nomeadamente, 

no que diz respeito ao N e B. O facto de se ter registado um aumento significativo no 

vingamento na cultivar Galega para a modalidade com bioestimulante aplicado e de este 

não ter sido acompanhado por aumento da actividade enzimática, sugere que o produto 

aplicado induz nas plantas outros factores envolvidos no vingamento de frutos 

(possivelmente ao nível hormonal). Assim, em caso de situações óptimas de produção, o 

contributo do produto em termos de potenciação da actividade enzimática poderia ser 

menos relevante, mantendo-se, eventualmente, o efeito significativo de promoção da síntese 

de poliaminas. Ensaios futuros envolvendo a regulação dos genes participantes no 

metabolismo das poliaminas em situações de presença e ausência de bioestimulante 

deverão elucidar-nos sobre este assunto. Uma reflexão a nível económico por parte da 

gestão da empresa agrícola deve ser realizada antes da decisão da aplicação do produto, 

visto que será necessário comparar os potenciais ganhos (aumento no vingamento levando 

a aumento de produção e aumento da eficiência de utilização de nutrientes, permitindo 
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diminuições ao nível das fertilizações) com o preço do produto no mercado, ainda com 

preços relativamente elevados. 
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VIII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

(Resultados da análise estatística efectuada)  
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Statistix 9.0                         dados_1_2_GS_2ªdata, 03-11-2011, 21:08:46 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.15159   0.15159    1.36   0.3083 

Error     4   0.44586   0.11147 

Total     5   0.59745 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Statistix 9.0                         dados_1_2_GS_3ªdata, 03-11-2011, 21:10:01 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.76982   0.76982   18.42   0.0127 

Error     4   0.16716   0.04179 

Total     5   0.93698 

 

Statistix 9.0                         dados_1_2_GS_3ªdata, 03-11-2011, 21:10:38 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      1  3.5611  A 



Anexos 
 

59 
 

      2  2.8447   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Statistix 9.0                         dados_1_2_GS_4ªdata, 03-11-2011, 21:12:37 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   3.24527   3.24527    5.59   0.0772 

Error     4   2.32028   0.58007 

Total     5   5.56556 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_1_2_GS_5ªdata, 03-11-2011, 21:13:22 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00337   0.00337    0.03   0.8608 

Error     4   0.38612   0.09653 

Total     5   0.38949 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_1ªdata, 03-11-2011, 21:27:49 
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Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.05752   0.05752    3.63   0.1295 

Error     4   0.06338   0.01585 

Total     5   0.12090 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_2ªdata, 03-11-2011, 21:29:00 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   2.33921   2.33921   22.68   0.0089 

Error     4   0.41254   0.10313 

Total     5   2.75174 

 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_2ªdata, 03-11-2011, 21:29:33 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      3  3.0139  A 

      4  1.7651   B 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_3ªdata, 03-11-2011, 21:30:31 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.08471   0.08471   14.40   0.0192 

Error     4   0.02352   0.00588 

Total     5   0.10823 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_3ªdata, 03-11-2011, 21:30:58 

 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      3  1.8044  A 

      4  1.5668   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_4ªdata, 03-11-2011, 21:31:45 
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Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   12.3352   12.3352   51.63   0.0020 

Error     4    0.9556    0.2389 

Total     5   13.2908 

 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_4ªdata, 03-11-2011, 21:32:20 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      3  8.3779  A 

      4  5.5102   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Statistix 9.0                         dados_3_4_GS_5ªdata, 03-11-2011, 21:33:00 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00989   0.00989    0.35   0.5835 

Error     4   0.11144   0.02786 
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Total     5   0.12132 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

Statistix 9.0                           dados_1_5datas_GS, 03-11-2011, 21:23:25 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   75.7417   18.9354  133.16   0.0000 

Error    10    1.4220    0.1422 

Total    14   77.1637 

Statistix 9.0                           dados_1_5datas_GS, 03-11-2011, 21:24:04 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  8.2353  A 

    1  3.7010   B 

    3  3.5611   B 

    2  2.1527    C 

    5  2.0954    C 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Statistix 9.0                           dados_2_4datas_GS, 03-11-2011, 21:25:05 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     3   127.041   42.3471  138.73   0.0000 

Error     8     2.442    0.3053 

Total    11   129.483 

 

Statistix 9.0                           dados_2_4datas_GS, 03-11-2011, 21:25:58 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  9.7062  A 

    3  2.8447   B 

    5  2.0479   B 

    2  1.8348   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Statistix 9.0                           dados_3_5datas_GS, 03-11-2011, 21:34:18 

 



Anexos 
 

65 
 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   96.6000   24.1500  221.12   0.0000 

Error    10    1.0921    0.1092 

Total    14   97.6922 

 

 

Statistix 9.0                           dados_3_5datas_GS, 03-11-2011, 21:34:48 

 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  8.3779  A 

    2  3.0139   B 

    1  2.2866   BC 

    3  1.8044    C 

    5  1.5329    C 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Statistix 9.0                           dados_4_5datas_GS, 03-11-2011, 21:35:32 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 
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Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   33.6574   8.41435  177.38   0.0000 

Error    10    0.4744   0.04744 

Total    14   34.1318 

Statistix 9.0                           dados_4_5datas_GS, 03-11-2011, 21:36:04 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  5.5102  A 

    1  2.4824   B 

    2  1.7651    C 

    5  1.6141    C 

    3  1.5668    C 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_2ªdata, 03-11-2011, 18:14:42 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 
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AMOSTRA   1   3.003E-06   3.003E-06    0.01   0.9336 

Error     4     0.00153   3.822E-04 

Total     5     0.00153 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_3ªdata, 03-11-2011, 18:18:59 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   3.856E-05   3.856E-05   17.46   0.0139 

Error     4   8.834E-06   2.209E-06 

Total     5   4.739E-05 

 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_3ªdata, 03-11-2011, 19:08:41 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      2  0.0301  A 

      1  0.0251   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_4ªdata, 03-11-2011, 18:21:16 
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Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   5.089E-08   5.089E-08    0.00   0.9970 

Error     4     0.01243     0.00311 

Total     5     0.01243 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_5ªdata, 03-11-2011, 18:22:27 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00578   0.00578   91.63   0.0007 

Error     4   0.00025   0.00006 

Total     5   0.00603 

Statistix 9.0                         dados_1_2_NR_5ªdata, 03-11-2011, 19:09:54 

 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      1  0.1166  A 



Anexos 
 

69 
 

      2  0.0546   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_1ªdata, 03-11-2011, 18:38:04 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00033   3.286E-04    0.83   0.4138 

Error     4   0.00158   3.960E-04 

Total     5   0.00191 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_2ªdata, 03-11-2011, 18:39:23 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00050   5.025E-04    1.78   0.2533 

Error     4   0.00113   2.827E-04 

Total     5   0.00163 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_3ªdata, 03-11-2011, 18:40:22 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   2.228E-05   2.228E-05    9.98   0.0342 

Error     4   8.929E-06   2.232E-06 

Total     5   3.121E-05 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_3ªdata, 03-11-2011, 19:14:55 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA      Mean  Homogeneous Groups 

      3    0.0110  A 

      4  7.18E-03   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_4ªdata, 03-11-2011, 18:41:22 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   2.677E-04   2.677E-04    8.51   0.0433 

Error     4   1.258E-04   3.144E-05 

Total     5   3.935E-04 
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Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_4ªdata, 03-11-2011, 19:15:40 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      3  0.0516  A 

      4  0.0383   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_5ªdata, 03-11-2011, 18:42:28 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   1.459E-05   1.459E-05  195.91   0.0002 

Error     4   2.980E-07   7.449E-08 

Total     5   1.489E-05 

 

Statistix 9.0                         dados_3_4_NR_5ªdata, 03-11-2011, 19:16:19 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA      Mean  Homogeneous Groups 

      4  7.35E-03  A 

      3  4.23E-03   B 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                           dados_1_NR_5datas, 03-11-2011, 18:34:35 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   0.01830   0.00458    6.48   0.0077 

Error    10   0.00706   0.00071 

Total    14   0.02537 

 

Statistix 9.0                           dados_1_NR_5datas, 03-11-2011, 19:13:24 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    5  0.1166  A 

    4  0.0497  AB 

    1  0.0417   B 

    3  0.0251   B 

    2  0.0188   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                           dados_2_NR_5datas, 03-11-2011, 18:35:50 

 



Anexos 
 

73 
 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

DATAS     3   0.00237   7.914E-04    0.88   0.4890 

Error     8   0.00716   8.946E-04 

Total    11   0.00953 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                           dados_3_NR_5datas, 03-11-2011, 18:43:31 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   0.02253   0.00563   21.63   0.0001 

Error    10   0.00260   0.00026 

Total    14   0.02514 

 

Statistix 9.0                           dados_3_NR_5datas, 03-11-2011, 19:17:10 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by DATAS 

 

DATAS      Mean  Homogeneous Groups 

    1    0.1131  A 

    4    0.0516   B 

    2    0.0493   B 
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    3    0.0110   BC 

    5  4.23E-03    C 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                           dados_4_NR_5datas, 03-11-2011, 18:44:36 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   0.01668   0.00417  169.76   0.0000 

Error    10   0.00025   0.00002 

Total    14   0.01693 

 

Statistix 9.0                           dados_4_NR_5datas, 03-11-2011, 19:18:02 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by DATAS 

 

DATAS      Mean  Homogeneous Groups 

    1    0.0983  A 

    4    0.0383   B 

    2    0.0310   B 

    5  7.35E-03    C 

    3  7.18E-03    C 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_1ªdata, 03-11-2011, 19:21:51 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   3.86877   3.86877   42.92   0.0028 

Error     4   0.36059   0.09015 

Total     5   4.22936 

 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_1ªdata, 03-11-2011, 19:23:10 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      6  3.9551  A 

      5  2.3492   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_2ªdata, 03-11-2011, 19:24:17 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 
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Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00056   0.00056    0.01   0.9435 

Error     4   0.39432   0.09858 

Total     5   0.39488 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_3ªdata, 03-11-2011, 19:25:10 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   1.08043   1.08043    8.03   0.0471 

Error     4   0.53796   0.13449 

Total     5   1.61839 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_3ªdata, 03-11-2011, 19:25:44 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      5  3.4503  A 

      6  2.6016   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_4ªdata, 03-11-2011, 19:26:19 
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Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.13034   0.13034    0.58   0.4874 

Error     4   0.89309   0.22327 

Total     5   1.02343 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_5ªdata, 03-11-2011, 19:27:16 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.09550   0.09550   12.92   0.0229 

Error     4   0.02957   0.00739 

Total     5   0.12507 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_GS_5ªdata, 03-11-2011, 19:27:50 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      5  1.6931  A 

      6  1.4408   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_1ªdata, 03-11-2011, 19:40:54 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.29261   0.29261    2.26   0.2070 

Error     4   0.51738   0.12935 

Total     5   0.81000 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_2ªdata, 03-11-2011, 19:42:05 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.65486   0.65486   17.50   0.0139 

Error     4   0.14970   0.03742 

Total     5   0.80456 
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Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_2ªdata, 03-11-2011, 19:43:03 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      7  1.9367  A 

      8  1.2760   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_3ªdata, 03-11-2011, 19:45:05 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.10521   0.10521   11.26   0.0284 

Error     4   0.03736   0.00934 

Total     5   0.14257 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_3ªdata, 03-11-2011, 19:46:10 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      8  1.7940  A 

      7  1.5291   B 
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Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0789 

Critical Q Value  3,930     Critical Value for Comparison  0.2193 

All 2 means are significantly different from one another. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_4ªdata, 03-11-2011, 19:47:08 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   10.2605   10.2605  118.28   0.0004 

Error     4    0.3470    0.0867 

Total     5   10.6075 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_4ªdata, 03-11-2011, 19:47:40 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      8  8.9724  A 

      7  6.3570   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_5ªdata, 03-11-2011, 19:48:44 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 
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Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.18457   0.18457    9.50   0.0368 

Error     4   0.07771   0.01943 

Total     5   0.26228 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_GS_5ªdata, 03-11-2011, 19:49:17 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      7  1.3154  A 

      8  0.9646   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_5_GS_5datas, 03-11-2011, 19:37:26 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   46.7903   11.6976   97.38   0.0000 

Error    10    1.2012    0.1201 

Total    14   47.9915 

Statistix 9.0                       dados_Gal_5_GS_5datas, 03-11-2011, 19:38:20 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 
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DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  6.3908  A 

    3  3.4503   B 

    1  2.3492    C 

    5  1.6931    C 

    2  1.6502    C 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_6_GS_5datas, 03-11-2011, 19:39:22 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   44.5712   11.1428  109.85   0.0000 

Error    10    1.0144    0.1014 

Total    14   45.5856 

Statistix 9.0                       dados_Gal_6_GS_5datas, 03-11-2011, 19:39:46 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  6.0960  A 

    1  3.9551   B 
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    3  2.6016    C 

    2  1.6309     D 

    5  1.4408     D 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_7_GS_5datas, 03-11-2011, 19:50:10 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   51.6563   12.9141  272.39   0.0000 

Error    10    0.4741    0.0474 

Total    14   52.1304 

 

Statistix 9.0                       dados_Gal_7_GS_5datas, 03-11-2011, 19:50:50 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  6.3570  A 

    1  2.7260   B 

    2  1.9367    C 

    3  1.5291    CD 

    5  1.3154     D 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_8_GS_5datas, 03-11-2011, 19:52:25 

 

Completely Randomized AOV for GSPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   134.205   33.5511  512.19   0.0000 

Error    10     0.655    0.0655 

Total    14   134.860 

Statistix 9.0                       dados_Gal_8_GS_5datas, 03-11-2011, 19:52:55 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of GSPROT by DATAS 

 

DATAS    Mean  Homogeneous Groups 

    4  8.9724  A 

    1  2.2843   B 

    3  1.7940   BC 

    2  1.2760    CD 

    5  0.9646     D 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_1ªdata, 03-11-2011, 20:24:12 
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Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   1.115E-04   1.115E-04    3.83   0.1221 

Error     4   1.166E-04   2.916E-05 

Total     5   2.282E-04 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_2ªdata, 03-11-2011, 20:25:25 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   2.249E-04   2.249E-04    2.31   0.2031 

Error     4   3.893E-04   9.734E-05 

Total     5   6.143E-04 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_3ªdata, 03-11-2011, 20:26:50 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   4.958E-04   4.958E-04   57.26   0.0016 

Error     4   3.463E-05   8.658E-06 
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Total     5   5.304E-04 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_3ªdata, 03-11-2011, 20:27:18 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      5  0.0357  A 

      6  0.0175   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_4ªdata, 03-11-2011, 20:28:04 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00010   0.00010    0.04   0.8594 

Error     4   0.01116   0.00279 

Total     5   0.01126 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_5_6_NR_5ªdata, 03-11-2011, 20:29:36 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 
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AMOSTRA   1   0.00021   2.146E-04    0.92   0.3924 

Error     4   0.00094   2.339E-04 

Total     5   0.00115 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………  

 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_1ªdata, 03-11-2011, 20:47:42 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00091   9.120E-04    7.41   0.0529 

Error     4   0.00049   1.231E-04 

Total     5   0.00140 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_2ªdata, 03-11-2011, 20:48:51 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   2.252E-04   2.252E-04    1.73   0.2583 

Error     4   5.195E-04   1.299E-04 

Total     5   7.447E-04 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_3ªdata, 03-11-2011, 20:50:30 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   3.962E-05   3.962E-05   14.61   0.0187 

Error     4   1.084E-05   2.711E-06 

Total     5   5.046E-05 

 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_3ªdata, 03-11-2011, 20:51:02 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA    Mean  Homogeneous Groups 

      8  0.0165  A 

      7  0.0114   B 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_4ªdata, 03-11-2011, 20:52:05 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 
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Source   DF        SS        MS       F        P 

AMOSTRA   1   0.00107   0.00107    0.56   0.4944 

Error     4   0.00762   0.00190 

Total     5   0.00869 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_5ªdata, 03-11-2011, 20:53:00 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF          SS          MS       F        P 

AMOSTRA   1   1.283E-05   1.283E-05    8.12   0.0464 

Error     4   6.324E-06   1.581E-06 

Total     5   1.916E-05 

Statistix 9.0                     dados_Gal_7_8_NR_5ªdata, 03-11-2011, 20:53:29 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by AMOSTRA 

 

AMOSTRA      Mean  Homogeneous Groups 

      8  5.47E-03  A 

      7  2.55E-03   B 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_5_NR_5datas, 03-11-2011, 20:42:56 
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Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

DATAS     4   0.00094   2.347E-04    0.50   0.7341 

Error    10   0.00466   4.656E-04 

Total    14   0.00559 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_6_NR_5datas, 03-11-2011, 20:45:00 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS          MS       F        P 

DATAS     4   0.00203   5.084E-04    0.64   0.6476 

Error    10   0.00798   7.978E-04 

Total    14   0.01001 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Statistix 9.0                       dados_Gal_7_NR_5datas, 03-11-2011, 20:54:36 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   0.00935   0.00234   14.52   0.0004 

Error    10   0.00161   0.00016 
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Total    14   0.01096 

Statistix 9.0                       dados_Gal_7_NR_5datas, 03-11-2011, 20:55:22 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by DATAS 

 

DATAS      Mean  Homogeneous Groups 

    1    0.0743  A 

    4    0.0373   B 

    2    0.0341   BC 

    3    0.0114   BC 

    5  2.55E-03    C 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Statistix 9.0                       dados_Gal_8_NR_5datas, 03-11-2011, 20:57:12 

 

Completely Randomized AOV for NRPROT 

 

Source   DF        SS        MS       F        P 

DATAS     4   0.01837   0.00459    6.52   0.0075 

Error    10   0.00704   0.00070 

Total    14   0.02540 
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Statistix 9.0                       dados_Gal_8_NR_5datas, 03-11-2011, 20:57:44 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of NRPROT by DATAS 

 

DATAS      Mean  Homogeneous Groups 

    1    0.0990  A 

    4    0.0641  AB 

    2    0.0218   B 

    3    0.0165   B 

    5  5.47E-03   B 

 

  



Anexos 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

(Escala de classificação BBCH dos estados fenológicos da oliveira (adaptada por 

Sanz-Cortés et al., 2002) ) 
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Figura 37– Ilustração de alguns estados fenológicos da escala BBCH da oliveira (Olea 
europaea L.) (Sanz-Cortés et al., 2002). 

  



Anexos 
 

97 
 

 

Descrição dos estados fenológicos da escala BBCH da oliveira (Sanz-Cortés et al., 

2002): 

Estado principal de crescimento 0: desenvolvimento das gemas 

00 – As gemas situadas no ápice dos lançamentos do ano anterior estão 

completamente fechadas e são pontiagudas, sem pedúnculo e de cor ocre. 

01 – As gemas foliares começam a inchar e a abrir, sendo visíveis os novos 

primórdios foliares. 

03 – As gemas foliares alargam e separam-se da base. 

07 – As pequenas folhas exteriores abrem-se sem se separar do todo, 

permanecendo os extremos apicais unidos. 

09 – As pequenas folhas exteriores separam-se e as pontas ficam entre-cruzadas.  

Estado principal de crescimento 1: desenvolvimento das folhas 

11 – As primeiras folhas separam-se do todo e têm uma cor verde acinzentada. 

15 – Outras folhas se separam, mas sem alcançar o tamanho final. As primeiras 

folhas adquiram uma tonalidade verde nas pontas. 

19 – As folhas alcançam o tamanho e a forma típica da variedade. 

Estado principal de crescimento 3: desenvolvimento dos lançamentos 

31 – Os lançamentos alcançam 10 % do seu tamanho final. 

33 - Os lançamentos alcançam 30 % do seu tamanho final. 

37 – Os lançamentos alcançam 70 % do seu tamanho final. 

Estado principal de crescimento 5: desenvolvimento das inflorescências 

50 – As gemas florais, situadas nas axilas das folhas, estão completamente fechadas 

e são pontiagudas, sem pedúnculo e com brácteas de cor ocre. 

51 – As gemas florais começam a inchar e separam-se da base mediante um 

pedúnculo. 

53 – As gemas florais abrem e começa o desenvolvimento do rácimo floral. 
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54 – Os verticilos do rácimo floral começam a alargar-se. 

55 – Rácimo floral totalmente expandido e os botões florais começam a abrir. 

57 – A corola, de cor verde, é maior que o cálice. 

59 – A corola muda de cor verde para branco. 

Estado principal de crescimento 6: floração 

60 – Abertura das primeiras flores. 

61 – Começo da floração: cerca de 10 % das flores estão abertas. 

65 – Plena floração: pelo menos 50 % das flores estão abertas. 

67 – As pétalas brancas começam a cair. 

68 – A maioria das pétalas caiu ou estão manchadas. 

69 – Fim da floração, vingamento dos frutos e abcisão dos ovários não fecundados. 

Estado principal de crescimento 7: desenvolvimento dos frutos 

71 – Frutos com aproximadamente 10 % do seu tamanho final. 

75 – Frutos com aproximadamente 50 % do seu tamanho final. Inicia-se o 

endurecimento do endocarpo (o fruto apresenta resistência ao corte). 

79 – Frutos com aproximadamente 90 % do seu tamanho final e estão aptos para a 

colheita em verde.  

Estado principal de crescimento 8: Maturação dos frutos 

80 – O verde intenso dos frutos muda para verde claro ou amarelado. 

81 – Começa a coloração dos frutos.  

85 – Aumenta a coloração específica dos frutos. 

89 – Os frutos adquirem a cor específica da variedade, permanecendo túrgidos e 

estão aptos para a extracção de azeite. 

Estado principal de crescimento 9: Senescência 

92 – Os frutos perdem a turgescência e começam a cair.  
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ANEXO III 

(Imagens de folhas, flores e frutos das cultivares utilizadas neste estudo) 
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Figura 38. Aspecto das folhas, flores e frutos da cultivar Cobrançosa (Leitão, et 

al., 1986). 

Figura 39. Aspecto das folhas, flores e frutos da cultivar Galega (Leitão, et al., 

1986). 
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Figura 40. Aspecto das folhas, flores e frutos da cultivar Maçanilha (Leitão, et al., 

1986). 
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ANEXO IV 

(Análise foliar realizada em repouso invernal e intervalo de valores dos elementos 

nutritivos considerados óptimos para a cultura da oliveira) 
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  Repouso Invernal 

Nutriente Cobrançosa Galega 

AZOTO (N) g.kg-1 20,6 19,6 

FÓSFORO (P) g.kg-1 1,38 1,32 

POTÁSSIO (K) g.kg-1 8,55 8,26 

CÁLCIO (Ca) g.kg-1 15,2 18,2 

MAGNÉSIO (Mg) g.kg-1 0,57 0,56 

ENXOFRE (S) g.kg-1 3,48 3,58 

BORO (B) mg.kg-1 19,9 19,1 

COBRE (Cu) mg.kg-1 115 96 

FERRO (Fe) mg.kg-1 45,2 38,8 

MANGANÊS (Mn) mg.kg-1 27,6 23,3 

ZINCO (Zn) mg.kg-1 16,2 6,5 
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