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Resumo 

Este trabalho realizou-se num olival em Santarém e visou a quantificação dos hidratos de 

carbono não estruturais nas raízes (R), tronco (T), ramos com mais de três anos (R+), ramos 

de três anos (R3) e ramos de dois anos (R2) da cultivar Cobrançosa, para posterior 

integração no modelo de crescimento e desenvolvimento da cultura. Colheu-se material em 

seis plantas escolhidas aleatoriamente, três em safra (CA) e três em contra-safra (CB) em 

quatro datas. Quantificou-se os açúcares solúveis por três métodos, 2-cianoacetamida 

(açúcares redutores), Somogyi-Nelson (açúcares redutores) e antrona (açúcares solúveis 

totais) em extractos de álcool (açúcares de baixo peso molecular) e de água (açúcares de 

elevado peso molecular).  

O efeito da alternância foi pouco significativo, concluindo-se que não havia diferenças 

significativas entre as árvores em safra e em contra-safra. Relativamente à quantificação de 

açúcares em cada órgão, constatou-se que R2 e R3 foram aqueles que apresentaram uma 

concentração superior (aproximadamente 2 mg/100 mg matéria seca), por sua vez o R+ foi 

o que apresentou concentrações inferiores (aproximadamente 1,7 mg/100 mg matéria seca). 

Os teores foram aumentando ao longo do tempo em todos os órgãos, apresentando valores 

mais elevados no endurecimento do endocarpo. O método da 2 - cianoacetamida foi o que 

conferiu melhores resultados. 

Palavras-chave: Açúcares redutores, açúcares solúveis totais, Antrona, 2 – 

cianoacetamida, Olea europaea L., Somogyi – Nelson.   
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Title: Analysis of non-structural carbohydrates in olive cv. Cobrançosa. 

Abstract 

This work was conducted in an olive grove near Santarém and its main objective was the 

determination of soluble carbohydrates content in roots (R), trunk (T), branches over three 

years (R+), branches of three years (R3) and branches of two years (R2) in cultivar 

Cobrançosa to integrate a model of olive growth and development. Samples were taken from 

six plants randomly chosen, three with high crop load (CA) and three with low crop load (CB) 

in four time points. Sugars contents were determined by three methods, 2- cyanoacetamide 

(reducing sugars), Somogyi-Nelson (reducing sugars) and anthrone (total soluble sugars) in 

samples derived from ethanolic extracts (low molecular weight carbohydrates) and from 

aqueous extracts (high molecular weight carbohydrates).  

Crop load effect showed weak influence. Regarding carbohydrates contents in each sample, 

R2 and R3 showed highest sugar content (aproximately 2 mg/100 mg dry weight), and R+ 

showed lowest content (approximately 1,7 mg/100 mg dry weight). Carbohydrate content 

increased during growth cycle in all organs, with highest values achieved at endocarp 

hardening. 2-cyanoacetamide detection showed best results. 

Keywords: Anthrone, 2 – cyanoacetamide, Olea europaea L., reducing sugars, Somogyi – 

Nelson and total soluble sugars.  
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Title: Analysis of non-structural carbohydrate in olive cv. Cobrançosa. 

Extended Abstract 

Olive production is a very important crop in Mediterranean regions. Crop growth and 

production models are a powerful tool to support and optimize farmers’ decision. This work 

was conducted in an olive grove near Santarém and its main objective was the determination 

of soluble carbohydrates contents in roots (R), trunk (T), branches over three years (R+), 

branches of three years (R3) and branches of two years (R2) in cultivar Cobrançosa to 

integrate a model of olive growth and production that is under development (project 

FUTUROLIVE - Effects of climate change on olive crop, yield and economics, PTDC/AGR-

AAM/104562/2008). Samples were taken from six plants randomly chosen, three with high 

crop load (CA) and three with low crop load (CB) in four time points (fruit-set, fruits with 10% 

final size/4-6 mm pepper grain, fruits with 50% final size/8-10mm and fruits with 90% final 

size/immature or green harvesting). Contents in soluble carbohydrates were determined by 

three colorimetric methods, 2- cyanoacetamide (determination of reducing sugars), Somogyi-

Nelson (determination of reducing sugars), without and with acidic hydrolysis (to degrade 

polysaccharides) and anthrone (determination of total soluble sugars) in samples derived 

from ethanolic extracts (presence of low molecular weight carbohydrates) and from aqueous 

extracts (presence of high molecular weight carbohydrates).  

Crop load effect showed weak influence, there was no clear distinction in the carbohydrates 

content in all organs between the trees with high crop load and the trees with low crop load. 

Regarding the total content in carbohydrates in each sample, R2 and R3 showed highest 

sugar content (aproximately 2 mg/100 mg dry weight), and R+ showed lowest content 

(approximately 1,7 mg/100 mg dry weight). These values resulted from the addition of the 

contents verified in the ethanolic and in the aqueous extracts after acid hydrolysis and 

Somogyi-Nelson determination.  Carbohydrate content increased during growth cycle in all 

organs, with highest values achieved at endocarp hardening. In the last harvest some organs 

showed a decrease in carbohydrate content, maybe due to the fact that carbohydrates are 

being consumed by the fruit. 2-cyanoacetamide detection showed best results.  

Future work may consider to use this method after an acidic hydrolysis and neutralization 

(this step is needed, since 2-cyanoacetamide method requires alkaline conditions). Anthrone 

method, which detects total soluble sugars, should give higher values than the other two 

methods, but this was not verified, maybe due to inhibition. The Somogyi-Nelson methods 

gives quite good results but is more time consuming and less specific than 2 – 

cyanoacetamide. 
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Keywords: Anthrone, 2 – cyanoacetamide, Olea europaea L., reducing sugars, Somogyi – 

Nelson and total soluble sugars.  
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1. INTRODUÇÃO 

A olivicultura nacional é, desde há muitos anos, um sector com grande interesse, quer do 

ponto de vista económico quer do ponto de vista agronómico. Observa-se que, nas últimas 

décadas, este sector tem vindo a ser alvo de grandes investimentos devido a diferentes 

factores, como ajudas comunitárias e aumento da procura do azeite, que impulsionaram a 

olivicultura. 

Todos estes factores conduziram a alterações profundas no sistema de cultivo, 

nomeadamente na forma como os olivais são instalados, nas fertilizações, sistemas de rega, 

podas, mobilizações e colheitas, por vezes totalmente mecanizadas. Todas estas 

tecnologias tiveram o objectivo de minimizar os custos de produção e obter produtividades 

superiores, tornando esta cultura mais competitiva a nível internacional.  

A par deste desenvolvimento tecnológico está a ser desenvolvido um modelo de 

crescimento e desenvolvimento da cultura no âmbito do projecto “FUTUROLIVE - Efeitos 

das alterações climáticas na cultura, produção e economia do olival” (PTDC/AGR-

AAM/104562/2008). A construção deste modelo necessita de informação acerca da 

acumulação, utilização e partição dos hidratos de carbono não estruturais nas árvores, 

inserindo-se neste âmbito o presente trabalho.  

Esta tese teve como principal objectivo avaliar o teor em diferentes hidratos de carbono não 

estruturais em órgãos permanentes (raiz, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de 

três anos e ramos de dois anos), ao longo do ciclo e em árvores com cargas diferentes. 

Para tal foi necessário realizar várias colheitas de material nos diferentes órgãos, para que 

depois se pudesse perceber o seu comportamento ao longo do tempo, o tipo e as 

quantidades de hidratos de carbono em cada órgão e observar se a alternância da cultivar 

influencia o teor de açúcares nos vários órgãos. O doseamento foi feito recorrendo a 

diferentes métodos colorimétricos focados para os diferentes grupos de carbohidratos, para 

avaliar da sua adequação à situação experimental, exequibilidade e rapidez e beneficiar da 

complementaridade de informação que proporcionam.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Características gerais da oliveira 
2.1.1. Taxonomia 

A oliveira é uma planta dicotiledónea (classe Magnoliopsida) que pertence à ordem 

Scrophulariales e à família botânica Oleaceae. O género Olea contém várias espécies e 

subespécies originárias de áreas com condições de crescimento relativamente difíceis 

(ZOHARY, 1973 referido por LAVEE, 1996). Dentro deste género existem várias espécies, 

no entanto apenas a O. europaea contém frutos comestíveis. Segundo RAPOPORT (2008) 

há diferenças de opinião sobre como classificar esta espécie, mas geralmente considera-se 

que as oliveiras cultivadas pertencem à O. europaea var. sativa e as oliveiras silvestres 

fazem parte da subespécie  O. europaea var. sylvestris.  

A subespécie sylvestris integra todas as oliveiras selvagens, nomeadamente arbustos ou 

árvores de ramos curtos, pequenas folhas arredondadas ou ligeiramente alongadas, 

normalmente de fruto pequeno e arredondado e caroço relativamente grande. A subespécie 

sativa engloba todas as oliveiras domésticas (a sua caracterização morfológica irá ser 

abordada no capítulo 2.1.3.). 

Segundo BANDINO et al. (2007) todas as espécies de Olea possuem 2n = 46 

cromossomas. 

2.1.2. Origem e expansão  

A oliveira antecede em muito e, mais tarde, atinge e acompanha a idade do Homem. Em 

vários estudos paleontológicos, há referências a fósseis (Era Cenozóica) de órgãos da O. 

europaea no Médio Oriente (BÖHM e ANTUNES, 2013). No entanto, a cultura da oliveira 

apenas teve origem há cerca de 6 mil anos na Ásia Menor (sul do Cáucaso, das planícies 

altas do Irão e do litoral mediterrâneo da Síria e Palestina) e foi inicialmente domesticada a 

partir da O. chrysophylla Lam. que deu primeiro origem à O. europaea var. sylvestris  e só 

depois à oliveira cultivada actualmente (BANDINO et al., 2007). Mais tarde expandiu-se para 

o Egipto e para toda a bacia mediterrânica, sendo actualmente cultivada, também, na África 

do Sul, China, Japão e Austrália (BARRANCO et al., 1999). 

2.1.3. Morfologia 

A oliveira é uma árvore de porte médio, em que a altura está dependente da cultivar, do 

meio ambiente e do sistema cultural (fertilização, rega, sistema de condução, intensidade de 

poda…) podendo chegar aos 8 metros de altura.  
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A raiz da oliveira varia consoante o meio de propagação e as características físicas do solo 

(textura). Quando uma árvore provém de uma semente, o sistema radicular é dominado por 

uma raiz principal central durante os primeiros 4-5 anos de vida e a partir daí forma raízes 

laterais, caso não seja transplantada durante a sua fase inicial. As plantas propagadas via 

assexuada apresentam um sistema radicular com várias raízes principais a partir do colo. 

Num solo que apresente bom arejamento, verifica-se que o ângulo do sistema radicular é 

estreito podendo atingir 6-7 m de profundidade, no entanto, quando os solos apresentam 

baixa capacidade de arejamento esse ângulo é maior e a profundidade diminui. 

FERNÁNDEZ et al. (1991) citados por SILVA (2008) observaram que as árvores em 

situação de rega localizada, mesmo as árvores adultas de sequeiro convertidas ao regadio, 

têm a capacidade de ajustar o seu sistema radicular, concentrando-o nas zonas próximas 

dos gotejadores, onde foi observado a maior densidade radicular e a 0,60 m de 

profundidade. LAVEE et al. (1996) verificaram que, em olivais regados, a maioria das raízes 

estão concentradas nas primeiras camadas de 70-80 cm de profundidade, podendo haver 

uma ou outra em camadas mais profundas (1,5 m). 

O tronco é um conglomerado de diferentes secções independentes e apresenta um diâmetro 

irregular, visto que a sua forma muda dinamicamente com o desenvolvimento dos ramos. A 

casca e a parte lenhosa varia consoante as plantas regadas e não regadas. Em plantas 

regadas, a madeira é branca e relativamente macia enquanto que nas plantas não regadas 

a casca é fina e a madeira é compacta e dura com depósitos fenólicos acastanhados. Em 

árvores velhas (200 - 300 anos), a camada mais interna da parte lenhosa dos troncos tende 

a apodrecer, no entanto, este facto não afecta o crescimento anual e a produtividade, 

apenas poderá encorajar a quebra. 

As folhas são persistentes e normalmente sobrevivem 2 a 3 anos. Apresentam um 

comprimento médio de 5 - 6 cm e 1-1,5 cm de largura na parte média. Apresentam margens 

lisas e pecíolos curtos. No entanto, o tamanho da folha de cada cultivar varia com a idade e 

o vigor da planta. A nervura central sobressai na página inferior ficando proeminente ou 

enterrada na página superior e as nervuras secundárias fazem um ângulo de 

aproximadamente 45 graus. A página superior é verde-escura e brilhante devido à presença 

de uma cutícula de cera segregada pelas células epidérmicas, enquanto que a página 

inferior é constituída pelos estomas e um número grande escamas sobrepostas funcionando 

como um dos mecanismos utilizados pela a oliveira para minimizar a perda de água (SILVA, 

2008). 

As flores encontram-se reunidas em inflorescências em que o seu número total, a sua 

distribuição no ráquis e o comprimento da inflorescência são geneticamente determinados e 

são variáveis de ano para ano, consoante o estado fenológico, e também com as condições 
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climáticas, no entanto, estas características variam muito dentro da mesma planta. As flores 

são pequenas, actinomórficas e com simetria regular, são geralmente hermafroditas ou 

perfeitas, apresentam 4 sépalas verdes, 4 pétalas brancas que caem no final da floração, 2 

estames com anteras bilobadas, grandes e amarelas e um ovário com 2 carpelos e 2 óvulos 

em cada um. O estilete é direito, curto e espesso com um estigma grande. 

O fruto é uma drupa (azeitona) com caroço revestido de polpa mole. Antes de estar madura 

apresenta uma cor verde; depois de estar madura torna-se preta ou violeta-acastanhada. A 

azeitona apresenta, em média, cerca de 50% de água, 22% de azeite, 19% de açúcar, 5,8% 

de celulose e 1,6% de proteínas. 

2.1.4. Características da cultivar Cobrançosa  

A cultivar Cobrançosa, utilizada neste trabalho, também designada por “Quebrançosa”, 

“Salgueira” ou “Madural Salgueira” é uma variedade portuguesa autóctone de Trás-os-

Montes (MONTEIRO, 1999) e actualmente encontra-se disseminada pela Beira Alta, 

Ribatejo e Alentejo.  

É uma cultivar com boas produções e bastante regular. Pelo facto de o fruto apresentar uma 

baixa resistência ao despreendimento, a colheita através de vibradores é facilitada, mas a 

queda natural é reduzida. É tolerante ao frio e adapta-se bem a solos calcários e alcalinos, 

no entanto é susceptível à seca e à salinidade. Relativamente à fitossanidade é pouco 

sensível à gafa e medianamente à mosca da azeitona, olho de pavão e tuberculose. 

Apresenta um rendimento médio de azeite (18-22%) e teores de ácido linoleico (vitamina A e 

E). O fruto é utilizado para conserva e para produção de azeite. 

No que diz respeito à caracterização morfológica (Figura 1) é uma árvore de vigor, 

arborescência e entre-nós médios, porte aberto e as ramificações são de cor esverdeada e 

quebradiças. As folhas apresentam uma forma elíptico-lanceolada, largura e comprimento 

médio, curvatura do limbo plana e de consistência média ou flácida. As inflorescências 

apresentam um comprimento médio ou curto (até 3,5 cm), tendo 18 a 25 flores por 

inflorescência (mediano). O fruto (Figura 2) é ovóide e assimétrico, em que a parte mediana 

é a de maior diâmetro, a parte apical pode ser pontiaguda ou arredondada de vértice 

saliente ou com mamilo e a parte basal é truncada ou arredondada. A cavidade peduncular 

é pequena, circular e medianamente profunda. O epicarpo tem uma cor vermelho escuro ou 

preto na maturação e tonalidade avermelhada na altura da viragem. O mesocarpo apresenta 

consistência rija e aderente ao endocarpo. O endocarpo é elipsoidal, o ápice e a base são 

agudos, superfície rugosa e o ápice tem mucrão.  
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Figura 1 - Morfologia geral da planta (Fotografia do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Morfologia do fruto na fase de 90% do tamanho final (Fotografia do autor). 

2.1.5. Condições edafo-climáticas ideais para o desenvolvimento da cultura 

A oliveira está bem adaptada ao clima mediterrânico e portanto a condições ambientais 

extremas deste clima subtropical de verões quentes e secos (LAVEE, 1996). As 

temperaturas óptimas para o desenvolvimento vegetativo estão compreendidas entre os 

10ºC e os 30ºC. Acima dos 35ºC os estomas fecham, impedindo portanto trocas gasosas 

com o meio exterior (LOUSSERT e BROUSSE, 1980). Temperaturas na ordem dos - 5ºC 

poderão impedir o seu cultivo e na ordem dos -10ºC levam à morte da planta. Normalmente, 

nas condições de clima mediterrânico, estas temperaturas ocorrem a altitude de 800 metros 

ou superiores. No repouso vegetativo, as temperaturas entre os 0ºC e os -5ºC provocam 

feridas nos rebentos e nos ramos do ano. A oliveira necessita do mínimo de 200 mm de 

água. Desenvolve-se em solos com características físicas, químicas e biológicas muito 

diversas, sendo portanto uma planta resistente à seca, sensível ao encharcamento 

prolongado e tolerante à salinidade (AGUSTÍ, 2004). 
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2011/2012 – Dados provisórios 
2012/2013 – Dados previsionais 

  

2.1.6. Olivicultura a nível mundial e nacional  

A partir de meados da década de noventa (Figura 3) assiste-se a uma expansão mundial do 

sector do azeite, expressa num crescimento da produção a uma média de 4,6 % ao ano 

entre as campanhas de 1994/95 a 2004/05 (MADRP-GPP, 2007). Constata-se também que 

nas campanhas 2003/04 e 2012/13 atinge-se um pico de produção, 3174 mil t e 3408,5 mil t, 

respectivamente. 

 

Figura 3 - Produção mundial de azeite durante o período de 1990/91 a 2012/13 (adaptado 
de COI, 2012). 

A Bacia do Mediterrâneo foi, na campanha 2011/12, responsável por cerca de 98% da 

produção mundial, equivalente a 3 328,5 mil t (COI, 2012). Na campanha 2011/12, os 

Estados membros da EU representaram 71% desse valor (2 444 mil t) e os países do 

Magreb (nomeadamente, Tunísia, Marrocos e Argélia), a Síria e a Turquia representam 

aproximadamente 22%. 

Através da Figura 4 constata-se que a Espanha, na campanha 2011/12, produziu 47% da 

produção mundial, reflectindo 1 613,4 mil toneladas. 

Itália e Grécia posicionam-se, respectivamente, como 2º (13%) e 3º (9%) maior produtor 

mundial. Portugal detém, actualmente, a 8ª posição no ranking da produção mundial, a par 

com a Argélia e a Jordânia. França, Chipre e Eslovénia são também países produtores, mas 

com valores pouco significativos. 
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Figura 4 - Principais países produtores de azeite a nível mundial na campanha 2011/12 – 
dados provisionais (adaptado de COI 2012). 

A União Europeia, para além de ser o principal produtor mundial de azeite, posiciona-se 

neste sector também como primeiro importador, secundada por um grupo de países 

tradicionalmente não produtores, EUA, Japão, Canadá, Austrália e Brasil. Estes países têm 

vindo a registar evoluções positivas do consumo, que os tornam mercados alvo de 

acentuado interesse. Como mercados emergentes de consumo destacam-se a 

China/Taiwan, a Rússia e a Coreia do Sul (MADRP-GPP, 2007). 

Em Portugal, tem-se assistido a uma recuperação da produção, após um acentuado 

decréscimo na década de 80. Actualmente a área de produção é de 338 562 ha (INE, 2013) 

estando distribuídas pelas cinco NUTS II: Alentejo, Centro, Norte, Algarve e Lisboa. 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 (MADRP-GPP, 2007). 

Através da Figura 5 constata-se que o Alentejo foi a principal região produtora de azeitona 

para azeite com 69% da produção nacional, seguindo-se Centro com 16% e Norte com 

15%. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Principais regiões produtores de azeitona para azeite em Portugal na campanha 
2011/12 por NUTS II (INE, 2013). 
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2.2. Ciclo vegetativo e reprodutivo da oliveira 

Uma oliveira tem a capacidade de durar milhares de anos e durante a sua vida passa por 

quatro fases: juvenil, produtividade crescente, maturidade e senescência. A fase juvenil tem 

uma duração de aproximadamente quatro anos em que se observa apenas crescimentos 

vegetativos. A partir dos 8 anos ocorre um crescimento muito significativo da árvore, 

atingindo o pico de produção aos 20 anos. Esta fase é caracterizada por uma forte 

expressão dos órgãos reprodutivos que dependem da cultivar, das técnicas culturais (rega, 

fertilização, poda, colheita, …) e das características edafo-climáticas. Passada a fase de 

produtividade crescente, atinge-se a plena maturidade. Esta fase tem a duração de 

aproximadamente 30 anos e é caracterizada por uma estabilização da área foliar e os 

órgãos reprodutivos tendem a predominar em relação aos órgãos vegetativos. No final desta 

fase começa-se a observar uma quebra de produtividade e portanto a entrada da árvore em 

senescência, em que se observa uma gradual quebra do potencial reprodutivo e vegetativo.  

Os crescimentos vegetativos e desenvolvimento dos frutos da oliveira são anuais, no 

entanto, para que haja órgãos reprodutivos esta planta necessita de 2 anos, apresentando 

um ciclo reprodutivo bienal (Figura 6). No primeiro ano ocorre a formação dos gomos, a 

indução floral e a entrada em repouso vegetativo, no segundo ano ocorre o desenvolvimento 

das flores, a floração e o crescimento e desenvolvimento dos frutos que se conclui com a 

maturação (RALLO e CUEVAS, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Ciclo bienal da oliveira (RALLO, 1994, referido por RALLO e CUEVAS, 2008). 
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Durante o crescimento vegetativo e reprodutivo ocorrem diversos fenómenos de competição 

pelos assimilados por parte dos frutos e dos órgãos com crescimentos vegetativos, em que 

se verifica um elevado crescimento dos frutos e um baixo crescimento vegetativo e inibição 

provocada pelo desenvolvimento da semente, que leva à inibição da indução floral. Todos 

estes fenómenos levam com que a oliveira apresenta uma elevada alternância ano após ano 

(ano de safra – elevada produção – seguindo um ano de contra safra – baixa produção) 

(RALLO e CUEVAS, 2008).  

O abrolhamento na oliveira, nas condições climáticas da bacia mediterrânica, ocorre nos 

finais de Março, início de Abril. O crescimento destes lançamentos ocorre segundo um ou 

dois fluxos (CONNOR e FERERES, 2005; LAVEE, 1996). O primeiro fluxo, que é o mais 

importante, ocorre quando a temperatura é superior a 12ºC e dura até aproximadamente 

meados de Julho, altura em que o crescimento é inibido por temperatura superior a 30ºC. 

Quando ocorre precipitação no início do Outono ou o olival é regado verifica-se um segundo 

crescimento entre Setembro e Outubro. Em regiões situadas mais a norte ou em altitudes 

mais elevadas, em que as temperaturas no Verão são inferiores, o pico de crescimento dá-

se nesta estação (LAVEE, 1996; RALLO e CUEVAS, 2008). No final do Outono, início do 

Inverno verifica-se uma paragem do crescimento vegetativo, devido a uma diminuição da 

temperatura. Em anos de safra (elevada produção) a necessidade de assimilados pelos 

frutos em desenvolvimento limita o crescimento vegetativo, verificando-se uma paragem 

deste após o vingamento dos frutos (INGLESE et al., 1999, citado por SILVA, 2008). 

A indução floral consiste no processo de alteração fisiológica do meristema apical de um 

gomo que determina o seu carácter floral (MAIA, 2010). Esta alteração fisiológica ocorre no 

Verão, 7 a 8 semanas após a plena floração, na altura da esclerificação do endocarpo 

(SANZ-CORTÉZ et al., 2002). Segundo LAVEE et al., (1996), retirando todos os frutos 6 – 7 

semanas após a floração verifica-se que no ano seguinte a planta volta a produzir flores. 

STUTTE e MARTIN, 1986 citado por RALLO e CUEVAS (2008) dizem que durante o mesmo 

período se se retirar apenas a semente do fruto (endocarpo), no ano seguinte ocorria 

formação de flores. Isto sugere que a presença da semente no fruto inibe a indução floral e 

estudos posteriores comprovaram que as giberelinas sintetizadas durante este período são 

quem provocavam essa inibição (FERNÁNDEZ-ESCOBAR et al., 1992, citado por RALLO e 

CUEVAS, 2008). Este facto propicia a que, em anos de safra, a floração no ano seguinte 

seja menor (RALLO e CUEVAS, 2008).  

A iniciação floral ocorre aproximadamente em Novembro, altura em que se verifica a 

modificação da condição de um gomo, devido à indução floral, através de sinais 

histológicos, químicos ou morfológicos presentes nos meristemas (RALLO e CUEVAS, 

2008). Após este processo, a planta entra em repouso vegetativo, ou seja, em dormência. 
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Dormência consiste na ausência de qualquer crescimento visível em qualquer estrutura que 

apresente um meristema. A dormência na oliveira pode ser classificada em paradormência e 

endodormência. A paradormência refere-se a gomos foliares, ou seja, eles crescem durante 

o Outono e durante o Inverno são inibidos pelas folhas, enquanto que a endodormência 

refere-se a gomos florais, ou seja, consiste na incapacidade de que a própria estrutura tem 

de crescer embora as condições ambientais sejam favoráveis. Este processo permite às 

árvores fruteiras das zonas temperadas sobreviver às condições do Inverno (DENNEY et al., 

1985). Alguns autores referem que é necessário que a oliveira acumule algumas horas de 

frio para que ocorra a iniciação floral. Segundo RALLO e CUEVAS, 2008, temperaturas 

muito altas durante o Inverno pode levar à queda dos gomos no abrolhamento. Após o 

abrolhamento, ocorre o crescimento e desenvolvimento das inflorescências e 

consequentemente das flores. Durante este período é necessário ter em atenção dois 

aspectos: a) duração do período do abrolhamento-floração; b) desenvolvimento dos órgãos 

florais. A duração do período do abrolhamento-floração está directamente relacionada com a 

temperatura, caso esta seja elevada a floração é mais precoce, caso seja mais baixa a 

floração é mais tarde. O mesmo factor afecta a abertura das primeiras flores, temperaturas 

baixas conduzem a florações prolongadas, temperaturas altas levam a períodos de floração 

curtos. O desenvolvimento dos órgãos florais demora aproximadamente 4 a 6 semanas 

(LAVEE, 1996), tempo em que as peças florais estão sexualmente funcionais. Durante este 

desenvolvimento e crescimento há uma competição enorme pelos assimilados. Esta afecta 

o desenvolvimento dos órgãos florais e a sua capacidade reprodutiva. Desfoliações intensas 

durante o período invernal impedem o abrolhamento dos gomos florais. Segundo RALLO e 

CUEVAS, 1999 o stress hídrico e nutritivo desde o abrolhamento até seis semanas antes da 

floração reduz o número de flores por inflorescência e provoca aborto pistilar. O facto do 

aborto pistilar ou ovárico existir deve-se a uma competição de assimilados entre flores e 

gomos em crescimento activo durante o período de desenvolvimento do ovário. No entanto, 

existe também uma grande diferença entre variedades para a tendência para o aborto 

pistilar. 

Com a abertura das primeiras flores tem início a floração. Nesta, ocorre a polinização, que é 

preferencialmente realizada pelo vento (anemófila) e a fecundação. Durante a polinização a 

incidência da chuva, temperaturas elevadas e ventos secos diminuem a receptividade do 

estigma, a longevidade do óvulo e o crescimento do tubo polínico (CUEVAS e RALLO, 1988, 

citado por PAU, 2001). Por exemplo, a temperatura óptima para o crescimento dos tubos 

polínicos é de 25°C (CUEVAS et al., 1994, citado por PAU, 2001), a germinação e o 

crescimento do tubo polínico reduz-se com temperaturas superiores a 30°C (FERNÁNDEZ-

ESCOBAR et al., 1983, citado por PAU, 2001). A fecundação, compreendendo o percurso 
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do grão de pólen desde que é depositado no estigma até ao saco embrionário onde ocorre a 

fusão, pode não ocorrer caso não se verifique temperaturas óptimas. Em anos em que a 

oliveira apresenta uma floração normal, o vingamento pode variar entre 1-2% (LAVEE, 

1996).  

Após a floração, que ocorre entre Maio e Junho, verifica-se o vingamento e 

consequentemente o crescimento do fruto. A curva de crescimento é uma dupla sigmóide 

com três fases distintas, como se pode observar na Figura 6 (RALLO e CUEVAS, 2008). 

Durante a primeira fase verifica-se a divisão e expansão celular, observando-se um 

crescimento rápido e o endocarpo a ser o principal tecido em desenvolvimento. Esta fase 

termina aproximadamente 8 semanas após a floração (COSTALGI et al., 2003, citado por 

SILVA, 2008). Na segunda fase, o crescimento é lento e ocorre o endurecimento 

progressivo do endocarpo, em que o embrião alcança o tamanho final (BELTRÁN et al., 

2001, citado por SILVA, 2008). Na última fase, o crescimento é rápido e as células do 

parênquima do mesocarpo aumentam de tamanho. Dá-se início à biossíntese do azeite e o 

armazenamento nos vacúolos destas células. Durante este período, as disponibilidades 

hídricas do fruto determinam o seu tamanho e a acumulação de azeite (RAPOPORT, 2008). 

Dependendo da variedade, da região e do clima, a azeitona inicia a sua mudança de cor (de 

verde para tons de negro) a partir de Outubro.  

No início do inverno a oliveira entra novamente em repouso vegetativo (GARCÍA, 2005). 

2.3. Hidratos de carbono nas árvores  
2.3.1. Hidratos de carbono como produtos resultantes da fotossíntese 

Os hidratos de carbono são os compostos químicos mais abundantes nas plantas, 

representando valores superiores a 50% - 80% da matéria seca (MANESS e PERKINS-

VEAZIE, 2005). Estes compostos são produto directo da fotossíntese. Este processo 

(Figura 7) consiste na absorção de energia solar através de pigmentos fotossintéticos 

(clorofila) que estão presentes nas folhas, convertendo o dióxido de carbono (CO2) em 

hidratos de carbono e libertando oxigénio (O2) (RALLO e CUEVAS, 2008).  
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Figura 7 - Representação simplificada das fases da fotossíntese no interior do cloroplasto 

(http://www.mundoeducacao.com/biologia/fotossintese.htm, consultado a 29-08-13). 

Existem vários factores que afectam a fotossíntese. Os principais são o comprimento de 

onda/intensidade da luz, a concentração de CO2, a superfície foliar, a temperatura, a 

disponibilidade de água e nutrientes.  

Uma folha de oliveira atinge o máximo de actividade fotossintética quando lhe chega 30% da 

intensidade luminosa, que corresponde aproximadamente a um valor de PAR 900 µmol de 

quanta . m-2 . s-1. Este valor é conhecido como o ponto de saturação. Também é importante 

referir que durante a fase luminosa (Etapa I FOTOQUÍMICA) as clorofilas do Fotossistema II 

têm um máximo de absorção a 680 nm e as clorofilas do Fotossistema I têm um máximo de 

absorção a 700 nm. No entanto, quando se estabelece um equilíbrio entre a fotossíntese – 

respiração, a folha atinge o ponto de compensação, o que na oliveira corresponde a uma 

actividade fotossintética aproximadamente de 40 µmol de quanta . m-2 . s-1. Abaixo deste 

valor verifica-se que existe uma maior actividade respiratória e portanto um balanço 

energético negativo da planta (RALLO, 1999). 

A concentração de CO2 é sempre um factor limitante da fotossíntese para as plantas 

terrestres em geral, devido à sua baixa concentração na atmosfera, que é aproximadamente 

de 0,04%. 

O Índice de Área Foliar (IAF ou, em inglês, LAI) é a relação entre a superfície foliar total de 

uma árvore e o solo por ela ocupada. Portanto é necessário ter um IAF adequado para que 

todas as folhas estejam expostas ao sol e evitar que existam folhas ensombradas por 

outras, pois isto afectará negativamente a fotossíntese e portanto o número, peso, o 

rendimento e as qualidades organolépticas do fruto. O IAF na oliveira atinge um valor médio 

de 2,5. Este valor é baixo quando comparado com outras espécies fruteiras, mas segundo 

http://www.mundoeducacao.com/biologia/fotossintese.htm
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BONGI e PALLIOTTI (1994) citado por RALLO e CUEVAS (2008), deve-se ao facto de esta 

planta apresentar uma rápida redução da capacidade fotossintética. A produção em ramos 

frutíferos situadas em zonas bem iluminadas pode quadruplicar em relação às zonas mal 

iluminadas, por exemplo, na ‘Picual’ pode-se atingir 4,3 g/ramo no exterior da copa e 1,2 

g/ramo no interior da copa e na ‘Arbequina’ pode-se atingir 4,8 g/ramo no exterior da copa e 

1,8 g/ramo no interior da copa (ACEBEDO, 1998 citado por RALLO e CUEVAS, 2008). 

A temperatura óptima para a fotossíntese oscila entre os 15ºC e os 30ºC. Acima dos 45ºC 

começa-se a observar uma inibição, pois cessa a actividade enzimática.  

As necessidades de água são extremamente importantes, visto que, na ausência desta 

verifica-se um encerramento dos estomas e portanto limitação das trocas gasosas com o 

meio exterior (nomeadamente CO2 e O2), afectando directamente a actividade fotossintética. 

Relativamente às necessidades de nutrientes, a falta de um ou mais elementos na solução 

do solo irá também afectar negativamente a fotossíntese, por exemplo, o azoto entra na 

composição da molécula da clorofila e, na sua ausência, esta não poderá funcionar 

normalmente. 

Sendo a oliveira uma planta perene, ela apresenta algumas limitações ao longo do ano no 

clima mediterrânico, isto é, durante o Verão as temperaturas altas e a falta de água no solo 

(em olivais de sequeiro) são limitantes e durante o Inverno as temperaturas baixas reduzem 

a actividade fotossintética. 

Após a síntese dos hidratos de carbono, estes vão ser usados para o crescimento da planta 

ou armazenados nos órgãos de reserva para serem usados quando necessário. 

Normalmente as folhas funcionam como source e apresentam uma duração de 

aproximadamente de 2 – 3 anos, exportando tudo antes de cair. Elas consomem hidratos de 

carbono na sua fase inicial de crescimento e iniciam a sua actividade fotossintética quando 

atingem metade do tamanho definitivo. As folhas armazenam sob a forma de manitol 

(hidrato de carbono com grupo alcoólico) e este pode ser transportado para outras partes da 

planta para seu uso ou armazenamento. As principais sink são os frutos, rebentos e as 

raízes em crescimento. Esta relação source – sink tem como principal função estabelecer 

uma ideia da competição que existe pelos assimilados por parte das diferentes partes da 

planta. Apenas existem dados sobre a competição entre o crescimento das raízes, os 

rebentos e os frutos (RALLO, 1999). 

2.3.2. Definição 

Inicialmente estes compostos eram designados por hidratos de carbono ou carbohidratos, 

pois as moléculas inicialmente estudadas apresentavam a fórmula empírica Cx(H2O)y como 
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por exemplo a glucose e a frutose (C6H12O6 = C6(H2O)6), a sacarose e o amido. No entanto, 

com a descoberta de novos compostos constatou-se que a designação de glícidos era mais 

correcta, visto que estes novos compostos não respeitavam esta fórmula empírica (por 

exemplo, o manitol, de fórmula C6H14O6) e portanto um grande número de glícidos não são 

incluídos nos hidratos de carbono. 

Portanto, os glícidos são compostos orgânicos constituídos por carbono, hidrogénio e 

oxigénio e englobam as oses e os compostos formados por dois ou mais resíduos de oses, 

os diósidos e os poliósidos. No entanto, em agronomia continua a usar-se comummente a 

designação “hidratos de carbono”, pelo que esta será mantida neste trabalho. 

2.3.3. Tipos 
Os principais hidratos de carbono presentes nas plantas podem ser classificados em três 

grupos: hidratos de carbono solúveis, hidratos de carbono de reserva e os hidratos de 

carbono estruturais. 

Os hidratos de carbono solúveis (também designado simples) são, por definição, solúveis 

em água e podem ser encontrados em vários componentes celulares. Os mais comuns são 

a glucose, frutose, e a sacarose, dímero destes. Existem outros hidratos de carbono, 

embora em quantidade variável de planta para planta, como a galactose, manose (ambas 

hexoses), arabinose, xilose (ambas pentoses), maltose (dissacárido formado por 

degradação do amido) e muito raro a frucose, apiose e eritrose (tetrose). Todos estes 

hidratos de carbono são muito importantes para as características organolépticas do fruto 

bem como para estabilidade de determinados órgãos da planta. 

A glucose e a frutose (Figura 8) são monossacáridos ou oses que têm como grupo funcional 

principal (o grupo carbonilo C=O) o aldeído e cetona, respectivamente, e portanto é 

designado por uma aldohexose, no caso da glucose, e cetohexose, no caso da frutose 

(hexose porque apresenta 6 átomos de carbono). Estes dois compostos são açúcares 

redutores. 
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Figura 8 - Estrutura molecular da glucose, frutose e sacarose 

(http://cdavies.wordpress.com/2009/01/27/simple-sugars-fructose-glucose-and-sucrose/, 

consultado a 29-08-13). 

A sacarose, primeiro carbohidrato translocado nas plantas, é um dissacárido ou diósido, em 

que se observa a formação de uma ligação glicosídica entre o grupo OH do carbono 

anomérico da glucose e o grupo OH de um dos carbonos da frutose. Este composto é um 

açúcar não redutor, tal como a rafinose. 

Os enzimas importantes para a acumulação e degradação dos hidratos de carbono solúveis 

(frutose, glucose e sacarose) são: invertases, sacarose sintase e a sacarose fosfato sintase. 

O papel destes enzimas pode mudar, dependendo da espécie e do estado fenológico 

(MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005).  

As invertases (ácida, alcalina e neutra) catalisam uma reacção irreversível de quebra da 

sacarose em açúcares redutores (glucose e frutose). Esta enzima hidrolisa a sacarose em 

hexoses para serem utilizadas posteriormente na respiração, na síntese de hidratos de 

carbono de reserva ou outros processos metabólicos. A invertase alcalina é citosólica e 

pode fornecer carbono para a respiração. A sacarose é também hidrolisada pela invertase 

ácida localizada no apoplasto e no vacúolo. Níveis altos de invertase ácida estão associados 

à rápida expansão dos órgãos e/ou acumulação de hexoses durante o amadurecimento. 

Segundo IRVING et al. (1997) a invertase poderá duplicar o potencial osmótico na célula 

pela criação de duas hexoses a partir apenas de uma molécula de sacarose. Este aumento 

do potencial osmótico ajuda a rápida expansão celular. A Sacarose Sintase (SUSY) catalisa 

a conversão reversível  da sacarose em UDPglucose e frutose (UDP glicose + frutose ↔ 

Sacarose +  UDP) (HURST et al., 1993; HUBARD et al., 1989; HUBER et al., 1989; 

NIELSON et al., 1991; COBB e HANNAH, 1988; SCHAFFER et al., 1987; SEBKOVA, et al. 

1995, citados por MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005), tendo um papel menor na 

acumulação de sacarose nos frutos a partir de hexose. Esta enzima parece ter um papel 

http://cdavies.wordpress.com/2009/01/27/simple-sugars-fructose-glucose-and-sucrose/
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importante nos órgãos que acumulam amido e pode fornecer açúcares nucleótidos para a 

biossíntese de celulose durante a expansão celular (IRVING et al., 1997 citado por MANESS 

e PERKINS-VEAZIE, 2005). A sacarose fosfato sintase (SPS) encontra-se no citosol e e 

catalisa a reacção de conversão de UDP glicose e frutose 6P em Sacarose 6P  (MIRON E 

SCHAFFER, 1991; MORRIS E JESSUP, 1994; HUBER E HUBER, 1992; HANNAH et al., 

1993; WOODS et al., 1996, citados por MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005). A actividade 

deste enzima geralmente aumenta quando a actividade da invertase diminui. Este enzima é 

dominante em plantas em que a sacarose ou hexoses, em vez do amido, são acumulados 

como produto final da acumulação de hidratos de carbono nos órgãos de reserva. 

O amido (Figura 9) é um hidrato de carbono de reserva e é o mais abundante nas árvores, 

estando compartimentado no cloroplasto das folhas e no amiloplasto de órgãos de reserva, 

a partir da polimerização da glucose, resultante da fotossíntese. 

É constituído por dois polissacáridos: α-amilose e amilopectina. A α-amilose é um 

polímero linear com ligações glicosídicas α1→4 entre resíduos de D-glucose e apresenta 

200 a 1000 resíduos de glucose (MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005), conferindo à 

macromolécula um aspecto helicoidal. A amilopectina é um polímero constituído por um 

esqueleto de glucoses ligada entre si por ligações α1→4, do qual saem inúmeras 

ramificações, apresentando ligações em α1→6 nos pontos de ramificação. É uma 

macromolécula mais hidrossolúvel e maior que a amilose (segundo KAYS, 1991 citado por 

MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005 apresenta 2000 a 200 000 resíduos de glucose). 

Amilopectina é a forma dominante nos grãos de amido representado valores superiores a 

60% - 95% do amido armazenado (MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9 - Estrutura molecular do amido 

(http://carboidratosfarmfametro.blogspot.pt/2013/05/boa-noite-nesta-semana-iremos-

falar.html, consultado a 10-09-13). 

Os enzimas que catalisam a hidrólise da α-amilose e da amilopectina são, respectivamente, 

a α-amilase e da β-amilase. Ambos enzimas actuam nas ligações (α1→4), no entanto, da α-
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amilose resulta a glucose e a maltose e da β-amilase resulta apenas a maltose, visto que 

ataca apenas as cadeias dos extremos não redutores. Os enzimas que actuam nas ligações 

glucosídicas (α1→6) são designadas por (α1→6) - glucosidase. 

 

2.3.4. Factores que afectam a transformação dos hidratos de carbono 

Durante o ciclo cultural da planta os hidratos de carbono são sujeitos a diversas 

transformações, quer durante a síntese quer nos órgãos de reserva. Isto deve-se 

essencialmente a factores internos, como o pH, concentração de hidratos de carbono e 

hidratação das células e a factores externos como a temperatura. 

Todos os enzimas são sensíveis ao pH do meio, portanto, este vai afectar a velocidade dos 

enzimas bem como o sentido de reacção. Um exemplo bem conhecido deste facto ocorre 

nas células ostiolares dos estomas, onde uma diminuição do valor de pH leva à conversão 

do açúcar em amido e um aumento do valor de pH leva à conversão de amido em açúcar.  

Uma elevada concentração de açúcares nas células, devido à fotossíntese, favorece a 

síntese do amido e uma baixa concentração de açúcares leva a uma degradação do amido. 

Isto pode-se verificar na planta durante o dia e durante a noite. Durante o dia, em que há 

uma elevada taxa fotossintética e portanto um elevado teor de açúcares na célula, constata-

se que há síntese de amido. Durante a noite, em que não há fotossíntese e portanto o teor 

de açúcares é baixo, constata-se que o amido presente rapidamente é convertido em 

açúcares para posteriormente serem utilizados na respiração ou translocados para os 

órgãos de reserva. 

A turgidez das células também influencia a transformação do amido. Alguns autores 

(AHRNS, 1924; SPOEHR e MILNER, 1939, citado por KRAMER e KOZLOWSKI, 1972) 

referem que, em algumas plantas, quando estas apresentam células com baixo teor em 

água, o amido é convertido em açúcar, por sua vez, quando estas se encontram com um 

elevado teor em água, verifica-se a síntese do amido. 

Para as nossas condições climáticas, a maioria das espécies realizam a acumulação de 

amido no final do Verão e no Outono (KRAMER e KOZLOWSKi, 1972). Quando as 

temperaturas baixam, ocorre uma degradação do amido em açúcar. Esta alteração está 

nitidamente relacionada com a temperatura, pois quando as plantas lenhosas são mantidas 

numa estufa quente não ocorre transformação de amido em açúcar (COVILLE, 1920 citado 

por KRAMER e KOZLOWSKI, 1972). EWART et al. (1954) citado por KRAMER 

KOZLOWSKI, 1972 referiam que, se armazenar toros de robínia a 3ºC contendo amido, este 

desaparecia e verificava-se um aumento de açúcar, apesar de não ser de esperar que, à 

temperatura próxima do ponto de congelação, se verificasse uma transformação do amido. 
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Fotoassimilados 

Respiração 
10% 

Crescimento 
Acumulação 

90% 

Parte Aérea 
81% 

Lenho do tronco 
36% 

Acréscimo em altura 
0,1% 

Acréscimo em diâmetro 
35,9% 

Ramos 
8% 

Folhas Novas 
1% 

Fruto 
1% 

Raízes 
9% 

Uma explicação possível é que se verifique a presença de algum inibidor da acção 

enzimática a elevadas temperaturas e o seu desaparecimento durante um período de baixas 

temperaturas (KRAMER e KOZLOWSKI, 1972). 

2.3.5. Utilizações dos hidratos de carbono pelas árvores 

Os hidratos de carbono formados nas folhas pela fotossíntese são utilizados na respiração, 

no crescimento e na constituição de reserva da planta. No entanto, a maior fracção é 

utilizada no crescimento, nomeadamente das raízes, dos lançamentos, dos frutos, de novas 

folhas, etc. O remanescente é acumulado e eventualmente utilizado no crescimento e na 

respiração durante os períodos em que haja pouca actividade fotossintética. 

Segundo BAKER (1950), referido por KRAMER e KOZLOWSKI (1972), apenas 10% dos 

produtos da fotossíntese era utilizado na respiração e o restante era assimilado e 

armazenado, podendo-se concluir que, segundo este autor, a respiração utiliza pequenas 

quantidades de fotoassimilados (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Utilização dos hidratos de carbono nos diferentes órgãos de uma árvore florestal 

(BAKER, 1950). 

No entanto, no trabalho realizado por HEINICKE e CHILDERS (1937), referido por KRAMER 

e KOZLOWSKI (1972), numa macieira McIntosh com 8 anos, altura ligeiramente superior a 3 

m e um diâmetro de copa superior a 1,8 m, os autores concluíram que as taxas de 

respiração eram de 45,40% (muito superior às referidas por BAKER, 1950).  



19 
 

Na reprodução de uma planta, ou seja, na formação de fruto ou semente são mobilizados 

grandes quantidades de hidratos de carbono. GAÜMANN, em 1935, referido por KRAMER e 

KOZLOWSKI (1972), verificou na faia que, durante um ano de safra houve uma elevada 

mobilidade de reservas. Calculou este autor que, ao longo de um ano de produção seminal, 

as partes reprodutivas necessitariam de 40 a 50 vezes mais de reservas de hidratos de 

carbono do que os ramos com folhas. Em 1939, MURNEEK, citado por KRAMER e 

KOZLOWSKI (1972), referiu que, nas plantas de carvalho e faias, o amido e o azoto eram 

completamente removidos dos 20 anéis exteriores em anos de elevada produção, enquanto 

que, nos anos de baixa produção, esse facto apenas se verificou em alguns anéis 

exteriores. Nos estudos realizados não foram só as reservas que foram mobilizadas mas 

também os fotoassimilados sintetizados durante o ciclo cultural. 

A glucose e a frutose são produtos primários da fotossíntese, principais constituintes 

energéticos para o funcionamento do metabolismo. São encontrados praticamente em todos 

os tecidos (incluindo o fruto), só não estando presentes no floema. Existe uma elevada 

concentração de glucose na folha de oliveira, verificando-se um importante papel de 

reserva, no entanto, a sua concentração é superior em folhas mais jovens. Segundo 

SANSAVINI et al. (2012) os produtos primários da fotossíntese são a glucose, frutose, 

sacarose e manitol. 

A frutose é mais rapidamente metabolizado em glucose, sacarose ou manitol mas a sua 

absorção é inferior à da glucose e igual à da sacarose e manitol. 

A sacarose é um dissacárido presente em elevada concentração na folha, fruto e no sistema 

vascular (floema) em muitas espécies lenhosas cultivadas (Actinidia sp, Vitis vinífera, …). É 

um açúcar importante de transporte na oliveira embora não seja muito abundante. Pode ser 

encontrado um pouco em todos os tecidos, onde pode também desempenhar funções de 

composto de reserva temporário. 

O manitol é um álcool, derivado da manose e está presente no sistema vascular da oliveira 

(floema) e nos tecidos. Este álcool está envolvido no transporte, na manutenção do 

equilíbrio osmótico celular, na resistência a stress abiótico e oxidativo (SANSAVINI et al. 

(2012)).    

2.3.6. Acumulação dos hidratos de carbono 

Têm sido realizados muitos estudos sobre a acumulação dos hidratos de carbono nos vários 

tecidos/órgãos e em diferentes épocas do ano. Há uma grande variação na quantidade de 

hidratos de carbono nos diferentes tecidos/órgãos, grandes oscilações ao longo do tempo e 

também no tipo de hidratos de carbono.  
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As folhas normalmente apresentam uma concentração bastante elevada de hidratos de 

carbono. HEPTING (1945) referido por KRAMER e KOZLOWSKI (1972) concluiu que na 

espécie Pinus echinata as agulhas continham cerca de 16,6% de hidratos de carbono, a 

casca do tronco 12,4% e o lenho do tronco 2,4%, tomando como base a matéria seca. No 

entanto, as folhas apresentam uma proporção muito pequena da reserva total de hidratos de 

carbono. 

JONES e BRADLE (1933) referido por KRAMER e KOZLOWSKI (1972), encontraram nas 

raízes da espécie Acer saccharum uma concentração de aproximadamente duas vezes 

superior à dos eixos (tronco). HEPTING (1945), referido por KRAMER e KOZLOWSKI 

(1972) observou uma concentração superior de hidratos de carbono nas raízes em relação 

ao tronco, na espécie Pinus echinata e em 1953 Wenger observou na espécie Liquidambar 

styraciflua uma concentração mais elevada nas raízes do que nos lançamentos. 

No caso da oliveira, existem diferentes hidratos de carbono em diferentes órgãos da planta. 

A folha e o fruto apresentam os mesmos, amido, sacarose, frutose, glucose e manitol. O 

floema apresenta diferentes tipos de oligossacáridos, tais como manitol, sacarose, rafinose, 

verbascose e estaquiose. SANSAVINI et al. (2012) referiram que a rafinose, verbascose e 

estaquiose apresentam baixas concentrações no floema. Estes autores referiram também 

que a rafinose, verbascose e estaquiose são mais viscosos que a sacarose e portanto o seu 

transporte é mais lento no floema. Segundo FLORA e MADORE (1993) referido por 

CHEHAB et al, (2009), a glucose é o hidrato de carbono mais abundante nas folhas 

maduras.  

Todos estes hidratos de carbono podem ser separados consoante o seu peso molecular 

variando entre o baixo e o alto peso molecular. A glucose (180,16 g/mol), frutose (180,12 

g/mol), sacarose (342,24 g/mol) e o manitol (182,172 g/mol) são considerados açúcares de 

baixo peso molecular. Por sua vez, o amido, a rafinose (504,42 g/mol), a verbascose 

(828,72 g/mol) e a estaquiose (666,58 g/mol) são açúcares de alto peso molecular. 

2.4. Métodos  

O doseamento de hidratos de carbono nos vários órgãos da planta da oliveira, 

nomeadamente, a raiz, tronco e nos ramos com diferentes idades é uma tarefa morosa, 

visto que é necessário dispor de aparelhos capazes de triturar madeira bem como 

metodologias especializados a extrair os hidratos de carbono contidos no lenho. 

A análise dos hidratos de carbono presentes num tecido poder ser feita segundo várias 

metodologias, tendo em atenção, entre outros aspectos, o peso molecular dos carbohidratos 

em análise.  
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 LATT et al. (2001) referiram que, para extrair açúcares solúveis totais (glucose, frutose e 

sacarose), seria necessário realizar quatro lavagens com álcool etílico quente, permitindo 

este procedimento extrair açúcares de baixo peso molecular, ficando no precipitado os 

hidratos de carbono de alto peso molecular (MANESS e PERKINS-VEAZIE, 2005). Estes 

mesmos autores referiram que, para extrair o amido, seria necessário utilizar o ácido 

perclórico. Por sua vez, segundo CARPITA et al., (1989) referido por TRETHEWEY e 

ROLSTON (2009) basta apenas a extracção de etanol a duas vezes para extrair hidratos de 

carbono solúveis de baixo peso molecular, predominantemente a sacarose e os 

monossacáridos. 

Segundo PRUDHOMME et al. (1992) referido por TRETHEWEY e ROLSTON (2009), a 

realização de uma a extracção com água destilada permite obter polímeros e hidratos de 

carbono de alto peso molecular, como as fructanas. Uma outra abordagem para decompor 

os açúcares de alto peso molecular envolve a hidrólise com ácido sulfúrico, que permite, 

segundo LATT et al. (2001) reduzir o amido a monómeros de glucose, produzindo uma cor 

verde. 

Existem vários métodos para a quantificação de hidratos de carbono, podendo-se distinguir 

uns dos outros pela rapidez, rigor, técnica e economia. Neste trabalho restringiu-se a 

detecção dos hidratos de carbono a métodos colorimétricos, apresentando-se de seguida os 

fundamentos dos métodos utilizados. 

2.4.1. Detecção com recurso à 2-cianoacetamida 
A detecção com recurso à 2-cianoacetamida tem como principal objectivo a determinação 

de açúcares redutores (glucose e frutose). HONDA et al. (1982) encontraram um novo 

agente para a medição dos hidratos de carbono redutores, a 2 – cianoacetamida. A fase 

inicial da reacção é em meio alcalino fraco e ocorre uma condensação de Knoevenagel 

(adição nucleofílica de um composto orgânico ionizado a um grupo carbonilo seguida de 

uma reacção de desidratação, na qual uma molécula de água é eliminada) entre o grupo 

aldeído do açúcar redutor e o grupo metileno da 2 – cianocetamida. A desidratação 

subsequente dá origem ao dienol que absorve a luz UV a 274 nm e pode ser 

electroquimicamente oxidado. Os referidos autores identificaram o composto intermédio 

activo na gama UV para a glucose como sendo o 4, 6, 7, 8 – tetrahidroxi – 2 – ciano – 2, 4 – 

octadienamida. Este método foi descrito para detectar a glucose mas pode ser aplicado a 

outros hidratos de carbono redutores. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbonila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_de_desidrata%C3%A7%C3%A3o
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2.4.2. Somogyi-Nelson 
 
O método de Somogyi-Nelson tem como principal objectivo a determinação de açúcares 

redutores (glucose e frutose), baseando-se a determinação nas suas propriedades. A 

solução de açúcar é fervida com uma solução cúprica alcalina (reagente de Somogyi), 

formando-se um precipitado de Cu2O que é detectado através da adição de um composto 

contendo arsenomolibdato (reagente de Nelson). O arsenomolibdato é reduzido a 

arsenomolibdito, de cor azul intensa, que é detectável espectrofotometricamente. Esta 

reacção não é específica, podendo sofrer interferência de outros componentes redutores 

(por exemplo, proteínas que também reduzam o Cu2+). Para minimizar interferências, o 

comprimento de onda usado nesta determinação é entre 500 e 520 nm (NELSON, 1944). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Reacção do método de Somogyi-Nelson 

(http://dc357.4shared.com/doc/mD4zQTwz/preview.html, consultado a 6-01-13). 

2.4.3. Antrona 

O método da antrona foi descrito em 1954 por YEMM e WILLIS e tem como principal 

objectivo a determinação de açúcares solúveis totais, como a glucose, frutose e a sacarose. 

Em 1895, LOBRY DE BRUYN e ALBERTA VAN ECKENSTEIN verificaram que soluções 

fracamente alcalinas de D-glucose continham ao fim de algum tempo D-manose e D-frutose 

em equilíbrio com o açúcar original, concluindo, portanto que os monossacáridos, de uma 

maneira geral, estão sujeitos a reacções de enolização. Os monossacáridos são estáveis 

quando tratados com soluções de ácidos minerais diluídos, mesmo sob aquecimento, mas 

as aldoses sofrem desidratação quando aquecidas na presença de ácidos fortes, formando 

furfural (pentoses) ou hidroximetilfurfural (hexoses) (NERY et al., 2004). Esta reacção 
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constitui a base de alguns testes qualitativos de açúcares, pois os furfurais reagem com 

determinados compostos aromáticos, formando produtos coloridos característicos. 

Para se obter uma coloração mais distinta pode-se adicionar outros compostos orgânicos, 

como por exemplo a antrona e fenol (existem outros, mas este são os mais utilizados porque 

não são tão selectivos quanto ao açúcar a ser doseado). 

A antrona (9,10-dihidro-9-oxiantraceno) é uma substância estável, sólida, incolor, com ponto 

de fusão a 154ºC e peso molecular de 194,23 g mol-1. A reacção é realizada em meio 

fortemente ácido (solução concentrada em ácido sulfúrico), onde há hidrólise dos 

dissacáridos e formação de furfurais, os quais reagem com a antrona formando um produto 

de coloração azul-esverdeada, que é quantificado através do espectrofotómetro (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Reacção da antrona (NERY et al., 2004). 

O método da 2-cianoacetamida apresenta algumas vantagens em relação ao método de 

Somogyi-Nelson, visto que este é demorado e não muito preciso ou reprodutível. Este 

método procura ser rápido e simples de efectuar, utilizando aparelhos mais vulgares 

(espectrofotómetro). 

A diferença entre o método de Somogyi-Nelson e outros métodos de determinação de 

açúcares redutores é a sensibilidade do método, cuja faixa de determinação situa-se entre 

25 e 500 mg/L. 

O método da Antrona fornece melhores resultados quando aplicada em soluções puras de 

hexoses ou seus polímeros. 

A reacção do reagente fenol (no caso deste trabalho foi efectuado com a antrona) com ácido 

sulfúrico é um método simples, rápido, sensível, exacto, específico e largamente aplicado 
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para praticamente todos os hidratos de carbono (monossacáridos, oligossacáridos e 

polissacáridos). A cor produzida é estável e os resultados são reprodutíveis. O método é 

excelente para determinação de açúcares separados por cromatografia, não apresentando 

problemas com interferentes. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os ensaios de campo foram realizados num olival situado na região de Santarém, 

propriedade do Engenheiro Agrónomo João Vítor Reis Gomes Mendes, situada em 

Comeiras de Baixo – Pernes. É uma parcela, com o nome de Quintinha, que apresenta duas 

cultivares, a ’Cobrançosa’ (cultivar estudada) e a ‘Picual’, instaladas no ano de 1991 a um 

compasso de 7m × 6m, totalizando uma área total de 5,6 ha. O olival encontra-se instalado 

num solo argilo-calcário e o sistema de condução é em vaso. 

É um olival orientado segundo o modo de produção convencional em que são realizados 

quatro tratamentos fitossanitários ao longo do ano (traça, olho de pavão, gafa e mosca da 

azeitona), o controlo das infestantes é feito de forma mecânica (destroçador) na entrelinha e 

de forma química (herbicida) na linha, é feita uma adubação com 80 kg N/ha/ano, 20 kg 

P2O5/ha/ano e 60 kg K2O/ha/ano e a dotação de água é de 1200 m3/ha/ano através dos 

tubos que se encontram enterrados no solo junto das plantas. 

3.1. Caracterização edafo-climática do ensaio 

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-Geiger (IMP e AEM, 2011) atribui-se o código 

Csa (Figura 13), que corresponde a um clima temperado húmido com Verão seco e quente 

(clima mediterrânico). Segundo esta classificação, a temperatura média do ar dos 3 meses 

mais frios está compreendida entre 0°C e 18°C, a temperatura média do mês mais quente é 

superior a 22°C e as estações de Verão e Inverno são bem definidas. 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 (IMP e AEM, 2011). 
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Figura 13 – Classificação climática de Köppen-Geiger na Península Ibérica e Ilhas Baleares 

(IMP e AEM, 2011). 

Pela classificação de Thornthwaite (IMP e AEM, 2011), 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%.  

Através da Figura 14 verifica-se que a temperatura média do ar do mês mais quente (Julho) 

é 22,6ºC e do mês mais frio (Janeiro) é 9,6ºC, verificando, portanto, a condição de Csa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Média das temperaturas em Santarém durante o período 1971-2000: TA – 

Temperatura Média das Máximas; TI – Temperatura Média das Mínimas; TMA – 

Temperatura Máxima Absoluta; TMI – Temperatura Mínima Absoluta (Atlas Climático 

Ibérico, 2011). 
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Na Figura 15 observa-se que a precipitação do mês mais seco é Agosto com apenas 6,2 

mm e a precipitação do mês mais chuvoso é Dezembro com 104 mm. Pode-se constatar 

também a condição de Csa, visto que, a precipitação do mês mais seco é inferior a um terço 

da precipitação do mês mais chuvoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Precipitação média mensal em Santarém durante o período 1971-2000: P – 

Média da quantidade de precipitação total; PM - Maior valor da quantidade de precipitação 

diária (Atlas Climático Ibérico, 2011). 

Segundo a Carta dos Solos de Portugal (CNROA, 1992), o solo desta exploração é Pcs + 

Pcs`, compreendendo solos calcários pardos dos climas de regime xérico. O primeiro refere-

se a solos normais de margas ou materiais afins (Pcs), o segundo a para-barros de margas 

ou materiais afins (Pcs`). Pode-se então constatar que, segundo a Classificação de Solos 

Portuguesa, correspondem a solos calcários e segundo a FAO a Cambissolos. 

Referente à capacidade de uso, estes solos são complexos Ce + De (CNROA, 1992). A 

classe C inclui solos com capacidade de uso mediana, limitações acentuadas, riscos de 

erosão e susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva. A classe D inclui solos com 

capacidade de uso baixa (limitações severas), com riscos de erosão e susceptíveis de 

utilização agrícola, salvo casos especiais. A sub-classe “e” define-se como solos com riscos 

de erosão e escorrimento superficial. 

3.2. Material Vegetal 

Este estudo incidiu apenas sobre a cultivar Cobrançosa.  

A escolha de plantas foi realizada de forma aleatória tendo atenção à uniformidade da 

árvore, nomeadamente, à estrutura da copa (o mais redonda possível), altura de inserção 

dos ramos ao tronco (aproximadamente a 80 cm) e o perímetro do tronco (aproximadamente 

72 cm a 20 cm do solo), o local da árvore na parcela, nomeadamente, no interior da parcela 
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para evitar o efeito da bordadura e portanto factores microclimáticos que aí poderiam ocorrer 

e ao estado fitossanitário das plantas (escolhendo-se plantas aparentemente sem gafa, olho 

de pavão e ronha). Este ensaio não interferiu em nenhuma prática cultural da exploração. 

Na Figura 16 pode-se constatar a localização das plantas na parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Localização das plantas na parcela que foram alvo de estudo (Google Earth, 

©2010). 

Foram seleccionadas 6 árvores, a 1, 2 e 3 encontravam-se em safra (carga alta) e a 4, 5 e 6 

encontravam-se em contra-safra (carga baixa) e marcadas com uma fita adesiva de cor 

laranja, como se pode verificar na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Árvore da variedade Cobrançosa que se encontrava em safra. 

 

Foram realizadas quatro colheitas de material durante o ciclo vegetativo/reprodutivo da 

planta: 23 de Maio, 20 de Junho, 25 de Julho e 27 de Agosto. Os estados fenológicos, 

segundo a escala de classificação BBCH de Sans-Cortés et al., 2002 (Anexo A) encontram-

se representados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Descrição e ilustração das diferentes datas de colheita das amostras. 

 

Data 
Estado 

fenológico 
Descrição Imagem Foto 

23 de 

Maio 
68 - 69 

A maioria das pétalas 

caiu ou estão 

emurchecidas. Fim da 

floração, vingamento 

dos frutos e abcisão 

dos ovários não 

fecundados.  

 

20 de 

Junho 

 

71 

 

Frutos com 

aproximadamente 10 

% do seu tamanho 

final (frutos com o 

tamanho de um grão 

de pimenta - diâmetro 

de 4 – 6 mm) 
 

 

25 de 

Julho 

75 

 

Frutos com 

aproximadamente 50 

% do seu tamanho 

final (8 - 10 mm). 

Inicia-se o 

endurecimento do 

endocarpo (o fruto 

apresenta resistência 

ao corte) 

 

 

27 de 

Agosto 
79 

Frutos com 

aproximadamente 90 

% do seu tamanho 

final e estão aptos 

para a colheita em 

verde   
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Em cada planta foi retirado amostras da raiz, tronco, ramos com mais de três anos, ramos 

de três anos e ramos de dois anos. As amostras de raízes foram retiradas com auxílio de 

uma enxada num ponto qualquer a um raio de aproximadamente 50 cm do tronco. As 

amostras do tronco foram retiradas com auxílio de uma Verruma de Pressler a uma altura de 

50 cm do solo e foi extraído um cilindro com um comprimento de 10 cm e um diâmetro de 2 

cm. As amostras de ramos com mais de três anos, ramos de 3 anos e ramos de dois anos 

foram retiradas aleatoriamente em toda a copa da árvore ao nível dos olhos. Nestas 

amostras foram retiradas todas as folhas e as inflorescências. 

Após a colheita, as amostras foram embrulhadas em papel de alumínio, com o respectivo 

código (Figura 18), e transportadas até ao laboratório numa caixa de esferovite cheia de 

gelo por forma a evitar ao máximo as oxidações (Anexo B). 

 

Figura 18 – Código de cada amostra colhida. 

No laboratório, as amostras foram todas cortadas em fracções de menor tamanho e 

pesadas. De seguida procedeu-se à secagem destas no liofilizador durante 3 dias a uma 

temperatura de -40ºC e a uma pressão de 8 × 10-2 mbar. Após a secagem efectuou-se a 

pesagem e subsequente trituração com um moinho de café e a peneiração, armazenando-

se por fim o material em tubos de reagentes de 50 ml (ver protocolo detalhado em Anexo 
B). 

3.3. Métodos 
3.3.1. Reagentes utilizados 

Adquiriu-se a 2-Cianoacetamida (99%) e o ácido D-glucurónico (98%) à empresa Acrós 

Organics (Geel, Belgium), a solução tampão – Tritisol H3BO3/KCl/NaOH – com pH 9 à 

empresa Merck e a Antrona, ACS reagent à empresa Acrós Organics (Geel, Belgium). 

Todos os outros químicos mencionados neste trabalho (reagentes de utilização laboratorial 

comum) estavam já disponíveis no laboratório. 
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3.3.2. Leitura no espectrofotómetro 
As leituras das densidades ópticas foram realizadas num espectrofotómetro Shimadzu 

modelo UV – Visible Recording Spectrophotometer UV-2100, acoplado a um computador 

modelo City Desk. As leituras referentes ao método da 2-cianoacetamida foram realizadas 

em cuvettes de quartzo de 1 cm, enquanto que no método de Somogyi-Nelson e antrona foi 

utilizado cuvettes de 1 cm de poliestireno comuns. 

 

3.3.3. Preparação das amostras 

Para a extracção com ETOH, pesou-se 100 mg de amostra liofilizada num tubo de 

eppendorf de 2 mL, adicionou-se 1000 µl de ETOH 80% e colocou-se em banho-maria a 

85ºC durante 30 min e com agitação automática a 120 rpm. De seguida, fez-se 

centrifugação a 13 000 rpm à temperatura ambiente durante 3 min com o objectivo de 

depositar o sedimento e recolher a fracção líquida para um novo tubo. Para se obter uma 

melhor extracção dos açúcares redutores voltou-se a repetir este passo, tendo-se no final 2 

mL de extracto alcoólico. Após a extracção dos açúcares redutores dissolvidos em ETOH 

80%, fez-se duas extracções em água destilada, adicionando-se 1000 µL de água destilada 

ao sedimento (precipitado) e colocação em banho-maria a 65ºC durante 30 min e com 

agitação automática a 120 rpm. Fez-se uma centrifugação a 13 000 rpm à temperatura 

ambiente e extraiu-se a fracção líquida para um novo tubo, obtendo-se aproximadamente 2 

mL de extracto aquoso. Após estas quatro extracções colocou-se as duas amostras 

(extracto alcoólico e extracto aquoso) no liofilizador durante aproximadamente 20 h (ver 

protocolo detalhado no Anexo C). Depois das amostras estarem liofilizadas, foram 

dissolvidas em 500 µL de água esterilizada em cada uma delas. 

3.3.4. 2-Cianoacetamida 

Fez-se a preparação de 7 amostras para a construção da curva padrão – 5 (0,9707 mg/L), 

25 (4,8535 mg/L), 50 (9,707 mg/L), 125 (24,2675 mg/L), 250 (48,535 mg/L), 500 97,07 mg/L) 

e 1000 (194,14 mg/L) µM de ácido D-glucurónico. De seguida, retirou-se 250 µL de cada 

solução de concentração conhecida e colocou-se em tubos de eppendorf de 1,5 mL. Nestes 

mesmos tubos adicionou-se 250 µL de 2-cianoacetamida a 1% e 500 µL de solução tampão 

de borato (a pH 9). Colocou-se a mistura a ferver durante 5 min a 100ºC, com o objectivo de 

promover a ligação do ácido D-glucurónico com a 2 – cianoacetamida, arrefecendo-se 

imediatamente em gelo (choque térmico) durante 30 s. No final, foi realizada a leitura da 

absorvância no espectrofotómetro no comprimento de onda de 274 nm (ver protocolo 

detalhado no Anexo D). A curva padrão foi determinada no Windows Excel com o uso do 
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gráfico de dispersão, sobre o qual se aplicou regressão linear. Como critério de qualidade de 

ajuste foi utilizado o coeficiente de determinação (R2). 

Após a construção da curva de calibração efectuou-se a leitura da absorvância das várias 

amostras (ETOH e H2O). Para tal, preparou-se uma solução de 1 mL de reacção em que se 

encontrava misturado 250 µL de extracto de H2O/ETOH + 250 µL de 2-cianoacetamida a 

1% + 500 µL de solução tampão de borato, sendo que nas amostras de H2O teve de se 

efectuar uma diluição de 1:10 (25 µL de H2O + 225 µL de água esterilizada) e nas amostras 

de ETOH teve de se fazer uma diluição de 1:50 (5 µL de ETOH + 245 µL de água 

esterilizada). Após a incubação 5 min a 100ºC e posterior arrefecimento, fez-se a leitura da 

absorvância (ver protocolo no Anexo D).  

3.3.5. Somogyi-Nelson 

Fez-se a preparação de 11 amostras para a construção da curva padrão – 0, 300, 600, 900, 

1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 e 3000 mg/L de glucose. Para a construção desta curva 

foi decidido que se usaria um volume total de 200 µL de amostra, no entanto foi necessário 

fazer uma diluição de 1:16, por exemplo, na concentração de 3000 mg/L, adiciona-se 12,5 

µL de solução padrão e 187,5 µL de água destilada. De seguida adicionou-se 400 µL de 

reagente SN I e colocou-se em banho-maria a 100ºC durante 6 min. Após a ebulição 

arrefeceu-se as amostras em gelo durante 5 min. De seguida adicionou-se 400 µL de 

reagente SN II, agitou-se e deixou-se repousar durante 5 min. Após a realização desta 

solução aquosa efectuou-se a leitura da absorvância no espectrofotómetro no comprimento 

de onda de 540 nm (ver protocolo detalhado no Anexo E). A curva padrão foi determinada 

no Windows Excel com o uso do gráfico de dispersão, sobre o qual aplicou-se regressão 

linear. Como critério de qualidade de ajuste foi utilizado o coeficiente de determinação (R2). 

Neste método efectuou-se duas observações, amostras com hidrólise e amostras sem 

hidrólise. Nas amostras com hidrólise, fez-se um tratamento prévio com ácido clorídrico. 

Num tubo de eppendorf adicionou-se 12,5 µL de amostra (ETOH ou H2O) e 12,5 µL de HCl 

2N. De seguida colocou-se em banho-maria em ebulição durante 10 min. Posteriormente 

deixou-se arrefecer e adicionou-se 12,5 µL de NaOH 2N, para neutralizar   

Todas as amostras (ETOH e H2O, com e sem hidrólise) foram preparadas numa reacção de 

1 mL em que se encontrava combinado 12,5 µL de H2O/ETOH com ou sem hidrólise + 

187,5 µL de água destilada + 400 µL de SN I + 400 µL de SN II. Procedeu-se à reacção e 

leitura de absorvâncias como explicitado para a curva de calibração (ver protocolo detalhado 

no Anexo E).  
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3.3.6. Antrona 

Fez-se a preparação de 11 amostras para a construção da curva padrão – 0, 300, 600, 900, 

1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 e 3000 mg/L de glucose. Para a construção desta curva 

foi decidido que se usaria um volume total de 20 µL de amostra, no entanto foi necessário 

fazer uma diluição de 1:10, por exemplo, na concentração de 3000 mg/L, adicionou-se 2 µL 

de solução padrão e 18 µL de água destilada. De seguida, adicionou-se 1000 µL de 

reagente de antrona e colocou-se em estufa a 80ºC durante 30 min agitando de 5 em 5 min. 

Após a incubação na estufa, deixa-se repousar durante 10 min a 25ºC (temperatura 

ambiente), efectuando-se de seguida a leitura da absorvância no espectrofotómetro no 

comprimento de onda de 540 nm (ver protocolo detalhado no Anexo F). A curva padrão foi 

determinada no Windows Excel com o uso do gráfico de dispersão, sobre o qual aplicou-se 

regressão polinomial. Como critério de qualidade de ajuste foi utilizado o coeficiente de 

determinação (R2). 

Após a construção da curva de calibração efectuou-se a leitura da absorvância das várias 

amostras (ETOH e H2O). Preparou-se uma reacção de 1,2 mL em que se encontrava 

combinado 2 µL de H2O/ETOH + 18 µL de água destilada + 1000 µL de reagente de 

antrona. Procedeu-se à incubação e leitura de absorvâncias como referido para as amostras 

da curva de calibração (ver protocolo detalhado no Anexo F).  

3.4. Tratamento de dados 
As quantificações de hidratos de carbono através dos diferentes métodos, foram tratados 

estatisticamente (n=3), recorrendo ao software Statistix 9, a um nível de significância α = 

0,05. Os dados foram inicialmente separados em carga alta e carga baixa (CA e CB, 

respectivamente) e na extracção etanol e água (ETOH e H2O, respectivamente). De 

seguida foi realizado diferentes análises de variância (ANOVA), com os objectivos de: 

comparar o efeito das cargas em cada órgão em cada data de colheita, comparar o teor de 

hidratos de carbono nos diferentes órgãos da planta em cada data de colheita, comparar o 

teor de hidratos de carbono em cada órgão ao longo do tempo e comparar diferenças entre 

os métodos. 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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4. Resultados 
4.1. Análise meteorológica no período de Outubro de 2012 a Setembro de 2013 

A análise meteorológica é de extrema importância para a discussão dos resultados obtidos. 

Através destes dados pode-se perceber melhor os factores que influenciaram a iniciação 

floral, o início da actividade fisiológica, o vingamento e a maturação dos frutos. 

Na Figura 19 verifica-se a evolução da temperatura máxima e mínima durante o ciclo 

vegetativo 2012-2013. Pode-se constatar que a temperatura máxima e mínima têm uma 

evolução muito semelhante, verificando-se uma diminuição gradual de Outubro a Fevereiro, 

atingindo-se no mês de Fevereiro o valor de temperatura mínima mais baixo (6,5ºC). A partir 

deste mês, observa-se uma evolução crescente de ambas as temperaturas atingindo-se um 

máximo no mês de Agosto, em que a temperatura máxima apresentou o valor de 32,7ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Evolução da temperatura máxima e mínima durante o ciclo vegetativo 2012-

2013 (de Outubro de 2012 a Setembro de 2013). 

Para melhor compreender estes valores, realizou-se uma comparação da temperatura 

máxima e mínima com o período 1971-2000 (Figura 20). Pode-se constatar que a 

temperatura máxima no ciclo vegetativo 2012-2013 foi sempre superior em relação ao 

período de 1971-2000, no entanto, o mês de Janeiro foi aquele em que se observou maior 

diferença (+3ºC). Relativamente à temperatura mínima, constata-se que o comportamento 

no período de Outubro de 2012 a Junho de 2013 foi muito semelhante ao verificado no 

período de 1971-2000, excepto nos meses de Novembro de 2012, Fevereiro de 2013 e 

Março de 2013 (mês em que se atingiu a maior diferença, -2,5ºC). A partir do mês de Julho 

observa-se que, no período de 2012-2013, há uma diferença positiva, atingindo-se um valor 

máximo no mês de Agosto (+2,2ºC). 
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Figura 20 – Diferença da temperatura máxima e mínima entre o ciclo vegetativo 2012-2013 

(de Outubro de 2012 a Setembro de 2013) e o período 1971-2000. 

Na Figura 21 pode-se constatar que a precipitação no período de Outubro de 2012 a 

Fevereiro de 2013 foi oscilando, apresentando uma diferença de aproximadamente de 50 

mm de mês para mês. O mês de Março foi o que apresentou o valor mais alto durante o 

período considerado (220,9 mm). A partir deste mês, houve um decréscimo abrupto, 

mantendo-se aproximadamente constante até ao mês de Agosto, no qual não se observou 

queda de precipitação. No mês de Setembro volta a constatar-se uma queda pluviométrica 

muito semelhante à do início do ciclo vegetativo (65,2 mm).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Evolução da precipitação total durante o ciclo vegetativo 2012-2013 (de Outubro 

de 2012 a Setembro de 2013). 
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Para melhor compreensão dos valores registados durante o ciclo vegetativo 2012-2013 foi 

realizado um segundo gráfico (Figura 22) para se poder constatar se há diferenças com o 

período de 1971-2000. Pode-se então verificar que há uma diferença de precipitação muito 

elevada no mês de Março (+ 170,9 mm). O mesmo acontece no mês de Novembro e de 

Janeiro com valores muito próximos, com + 72,2 mm e + 51,2 mm, respectivamente. Por 

sua vez, o mês de Maio e Abril foram menos pluviométricos do que a média dos 30 anos 

apresentando, respectivamente, - 42,1 mm e – 37,5 mm. Os restantes meses foram muito 

semelhantes ao período de 1971-2000, apresentando valores de diferença na ordem do - 

15,1 mm e + 29 mm.  

 

Figura 22 – Diferença da Precipitação total mensal entre o ciclo vegetativo 2012-2013 (de 

Outubro de 2012 a Setembro de 2013) e o período 1971-2000. 

4.2. Doseamento de hidratos de carbono 
4.2.1 Obtenção de curvas de calibração para os diferentes métodos 

O cálculo dos teores em hidratos de carbono em cada órgão e data de colheita nas 

diferentes árvores foi feito com auxílio de três curvas padrão que relacionam as 

absorvâncias medidas no espectrofotómetro com as concentrações de padrões conhecidos, 

uma para cada método. 

No método da 2-cianoacetamida utilizou-se como padrão o ácido D – glucurónico. Poder-se-

ia ter utilizado a glucose, no entanto por ser um protocolo já anteriormente estabelecido para 

outras análises e agora adaptado, optou-se por usar o padrão já anteriormente usado. Esta 
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opção por um padrão diferente não deverá inviabilizar a comparação de resultados entre 

métodos, porque a 2-cianoacetamida reage com o grupo aldeído dos açúcares redutores. 

Como a glucose e o ácido D – glucurónico apresentam o grupo aldeído na mesma posição 

(Figura 23) é de esperar que a reacção se dê de forma equivalente e portanto se obtenha 

resultados equivalentes, quer sejam reportados a glucose ou a ácido D - glucurónico. 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Diferenças na estrutura molecular entre a glucose e o ácido D – Glucurónico 

(Adaptado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glucuronic.png, consultado a 6-1-13). 

Como será de esperar, a massa molar também difere entre eles, no entanto a diferença é 

pouco significativa 180,16 g/mol para a glucose e 194,14 g/mol para o ácido D – 

glucurónico. 

Para a construção da curva padrão, foram feitos vários ensaios em que se utilizou duas 

concentrações de 2-cianoacetamida diferentes (1% e 2,5%) e intervalos de tempo de 

aquecimento diferentes (5 min, 10 min, e 15 min). Após a construção das curvas, chegou-se 

à conclusão que as diferenças eram mínimas, não apresentando significado, e portanto, por 

uma questão de economia de tempo e de material, optou-se utilizar a concentração 1% de 

2-cianoacetamida e um tempo de aquecimento de 5 min. Para se poder comparar com os 

restantes métodos, teve de converter-se os valores de µM para mg/L, ou seja, multiplicar 

pela massa molar do ácido D - glucurónico (194,14 g/mol). Na Figura 24 pode-se observar a 

recta de regressão linear ajustada e o R2, que é muito elevado (R2 = 0,9998). 
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Figura 24 – Curva padrão com soluções de concentração conhecida de ácido D – 

glucurónico obtido através da reacção com 2-cianoacetamida a 1% e um tempo de 

aquecimento de 5 min. 

Na Figura 25 apresenta-se a curva padrão a ser utilizada para o método de Somogyi-

Nelson, com glucose como padrão expressa em mg/L. Verifica-se que o ajustamento linear 

não é tão adequado como no caso anterior mas, no entanto, obteve-se um R2 aceitável 

(0,9645) 

 

 

Figura 25 – Curva padrão com soluções de glucose de concentração conhecida obtida 

através do método de Somogyi-Nelson. 
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O reagente utilizado possui uma coloração amarela quando a concentração de glucose 

é 0 g/mL, mas tornou-se esverdeada/azul à medida que a concentração de açúcares 

solúveis totais aumentou. Na Figura 26 estão apresentados as cuvettes com as 

diferentes concentrações e respectivas colorações. 

 

 

 

 

Figura 26 – Diferentes concentrações de glucose e respectivas colorações, após reacção 

de Somogyi-Nelson. 

Por fim, foi realizado uma última curva padrão para os valores obtidos através do método da 

antrona. Esta curva, tal como a do método de Somogyi-Nelson foi realizada com o reagente 

glucose e com as mesmas unidades (mg/L). As leituras experimentais sugeriram a 

adequação de um ajustamento polinomial (Figura 27). Outro aspecto a ter em conta neste 

ajustamento é o facto de se ter retirado o valor da absorvância da concentração de 900 

mg/L, por parecer um outlier e portanto afectar o coeficiente de determinação, uma vez que 

o tornaria significativamente inferior (R2 = 0,9632). Com esta regressão polinomial obteve-se 

um ajustamento mais adequado do que se fosse usado uma regressão linear, pois através 

desta obtinha-se um R2 muito inferior (R2 = 0,7868). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Curva padrão com soluções de glucose de concentrações conhecidas obtida 

através do método da antrona. 
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4.2.2 Quantificação dos açúcares nas amostras de material vegetal  

Para todos os órgãos analisados, em todas as datas de colheita e para árvores de carga alta 

e de carga baixa, foram preparados extractos alcoólicos e extractos aquosos. Nos primeiros 

encontram-se primordialmente os açúcares de baixo peso molecular, nomeadamente 

sacarose e monossacáridos, como glucose ou frutose. No extracto aquoso preparado 

subsequentemente, predominam os açúcares de mais alto peso molecular. Para cada um 

dos extractos preparados, realizou-se a quantificação recorrendo ao método da 2-

cianoacetamida (doseamento de açúcares redutores), ao método de Somogyi-Nelson sem 

hidrólise prévia das amostras (doseamento de açúcares redutores) e com hidrólise prévia 

das amostras (doseamento de açúcares redutores directos e resultantes da hidrólise de 

açúcares de mais alto peso molecular) e ao método da antrona, envolvendo hidrólise com 

H2SO4 previamente (doseamento de açúcares solúveis totais). Nos dois primeiros métodos, 

é expectável que os valores obtidos nos extractos alcoólicos sejam mais elevados que nos 

extractos aquosos, na medida em que estes métodos doseiam açúcares redutores e estes 

acumulam essencialmente no extracto alcoólico. 

No Anexo G (2-cianoacetamida), Anexo H (Somogyi-Nelson, com e sem hidrólise) e Anexo 
I (antrona) apresentam-se os resultados obtidos individualmente para cada amostra, carga, 

data e método. Neste capítulo apresentam-se apenas alguns resultados, mais ilustrativos 

das diferenças encontradas quer nas diferentes modalidades, quer nas diferentes datas, na 

perspectiva de avaliar a influência da carga na acumulação de açúcares nos diferentes 

órgãos em cada uma das datas (capítulo 4.3.), de avaliar a acumulação relativa nos 

diferentes órgãos em cada uma das datas (capítulo 4.4.) e de avaliar a evolução do teor de 

açúcares em cada órgão ao longo do tempo (capítulo 4.5.). Procede-se também a uma 

comparação dos resultados obtidos através dos diferentes métodos, sendo apenas 

comparáveis o método da 2- cianoacetamida com o método de Somogyi-Nelson sem 

hidrólise e o método de Somogyi-Nelson com hidrólise com o método da antrona. Compara-

se também os resultados obtidos pelo método de Somogyi-Nelson nas amostras com e sem 

hidrólise (seria de esperar que as amostras com hidrólise tivessem absorvâncias maiores, 

na medida em que ocorre hidrólise dos polissacáridos, libertando-se monossacáridos que 

vão juntar-se aos que já existiam na amostra sem hidrólise). 

4.3. Influência da carga na acumulação de açúcares nos diferentes órgãos  

Numa primeira abordagem, avaliou-se se havia diferenças entre as árvores consideradas de 

carga alta (CA) e as de carga baixa (CB). No método da 2-cianoacetamida (doseamento de 

açúcares redutores) constatou-se, apenas, diferenças significativas em R2 e R. No R2, 

como se pode verificar no Quadro 2, a carga alta apresenta valores sempre 
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significativamente superiores aos da carga baixa na 3ª colheita e nas duas extracções 

(etanol e água). Isto deve-se ao facto da 3ª colheita coincidir com o início do crescimento do 

fruto e portanto este órgão funciona como sink, acumulando os ramos de dois anos (mais 

próximos do fruto) maior quantidade de translocados. 

Quadro 2 - Comparação entre a carga alta e carga baixa nos ramos de dois anos na 

extracção etanol (ETOH) e água (H2O) ao longo do tempo (doseamento com 2-

cianoacetamida em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Alta 8038.7 a 1074 a 7206.7 a 1746 a 12 184 a 1425 a 8802.7 a 2051 a 

Baixa 7720.7 a 1008 a 7106 a 1472.3 a 8990 b 881.3 b 6735.7 a 1671.3 a 

p-value 0.6436 0.6499 0.8867 0.1141 0.0389 0.0117 0.1141 0.0737 

EPM 326.75 95.266 469.03 96.001 745.84 87.288 725.14 111.47 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Apesar de nem sempre configurarem diferenças significativas, através do Quadro 2 
constata-se que os valores da carga alta nos ramos de dois anos são tendencialmente 

superiores aos da carga baixa. 

Verificou-se também que, nas raízes do extracto etanólico, os dados obtidos para a carga 

alta eram significativamente superiores aos obtidos para a carga baixa, mas apenas na 

quarta colheita (Quadro 3). 

Quadro 3 – Comparação entre a carga alta e carga baixa na raiz na extracção etanol 

(ETOH) e água (H2O) ao longo do tempo (doseamento com 2-cianoacetamida em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Alta 8317.7 a   861 a 7134.7 a   1193.7 a 9133.7 a   749.33 a 9230.7 a   787.67 a 

Baixa 7323.3 a  562.67 a 7809 a 1060.3 a 10372 a 720.33 a 5917.7 b    784.33 a 

p-value 0.6436 0.0968 0.0996 0.4699 0.499 0.9196 0.0072 0.9776 

EPM 1407.2 97.608 223.3 118.24 1179.3 190.74 464.08 78.834 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 
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Estes resultados sugerem que a diferença entre cargas não é muito clara, o que se pode 

justificar por a “Cobrançosa” ser uma cultivar pouco alternante e bastante regular. Talvez se 

se aumentasse o número de plantas em cada carga, esta diferença se atenuasse ainda 

mais e provavelmente não haveria diferenças em nenhum órgão.  

No método de Somogyi-Nelson, nas amostras sem hidrólise (doseamento de açúcares 

redutores apenas) constatou-se diferenças no R3, em ambas as extracções mas em datas 

de colheita diferentes (Quadro 4) e no tronco apenas na extracção de etanol (Quadro 5). 

Através do Quadro 4 pode-se observar, como já foi referido, a existência de diferenças na 

extracção de etanol na segunda colheita, sendo que as árvores em safra apresentaram 

valores sempre mais elevados do que as árvores em contra-safra, excepto na quarta 

colheita. Na extracção de água, as árvores em contra-safra diferem estatisticamente das 

árvores em safra, podendo-se constatar que as árvores em contra-safra apresentam valores 

sempre superiores às árvores em safra, excepto na primeira colheita. 

Quadro 4 – Comparação entre a carga alta e carga baixa nos ramos de três anos na 

extracção etanol (ETOH) e água (H2O) nas amostras sem hidrólise ao longo do tempo 

(doseamento com Somogyi-Nelson em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Alta 2815.3 a 453.33 a 3269.3 a 684.67 a 3208 a 282 a 3132 a 470.67 b 

Baixa 2535.3 a 258.67 a 2726 b 799.33 a 2868 a 462 a 3656 a 631.33 a 

p-value 0.5046 0.3701 0.0405 0.3172 0.1221 0.3289 0.0557 0.0471 

EPM 270.41 136.44 128.65 71.005 122.92 114.57 138.81 40.072 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Relativamente ao tronco observou-se apenas diferenças significativas na extracção de 

etanol na terceira colheita, sendo os valores da carga alta significativamente superiores aos 

da carga baixa.  
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Quadro 5 - Comparação entre a carga alta e carga baixa no tronco na extracção etanol 

(ETOH) e água (H2O) nas amostras sem hidrólise ao longo do tempo (doseamento com 

Somogyi-Nelson em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Alta 2564 a 522 a 2144.7 a    609.33 a 3082 a 362 a 2764 a 245.33 a 

Baixa 2626.7 a   259.33 a 1761.3 a  425.33 a 2527.3 b    316 a 2638 a 260.67 a 

p-value 0.8265 0.2690 0.6879 0.5054 0.0425 0.5976 0.7923 0.9134 

EPM 189.45 144.84 627.17 178.05 133.52 56.804 316.51 93.594 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Nos restantes órgãos não há diferenças estatisticamente significativas, no entanto, é 

importante referir que existe uma grande heterogeneidade nos valores mais altos, ou seja, 

consoante a data de colheita e o tipo de extracção por vezes os valores mais altos 

pertencem às árvores em safra (CA) e outras vezes pertencem às árvores em contra-safra 

(CB). Estes aspectos reforçam mais uma vez a ideia de que não haverá no olival grande 

diferença entre cargas e que um delineamento mais robusto, com um número de plantas 

superior, revelará isso mesmo.  

Nas amostras com hidrólise, permitindo detectar os açúcares redutores já presentes no 

extracto e os obtidos da hidrólise de outros (Quadro 4), constata-se que apenas há 

diferença na extracção da água na terceira colheita em que as árvores em contra-safra 

apresentam valores superiores às árvores em safra. No Quadro 4 observa-se também que 

as árvores de carga baixa apresentam valores superiores às árvores de carga alta na quarta 

e na segunda colheita, observando-se o inverso na primeira colheita. 

Estes valores são superiores aos obtidos com o método de Somogyi-Nelson directo (ver 

Anexo G e Anexo H), o que se justifica pelo contributo adicional proveniente da hidrólise.  
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Quadro 6 – Comparação entre a carga alta e carga baixa nos ramos com mais de três anos 

na extracção de água (H2O) nas amostras com hidrólise ao longo do tempo (doseamento 

com Somogyi-Nelson em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

H2O H2O H2O H2O 

Alta 909.33 a 772 a 294.67 b 284 a 

Baixa 658.67 a 1081.3 a 716 a 644 a 

p-value 0.2795 0.1623 0.0129 0.1439 

EPM 141.82 127.85 69.744 140.33 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Nos restantes órgãos não se observaram diferenças entre cargas ao longo do tempo, no 

entanto, tal como nas amostras sem hidrólise existe um heterogeneidade de valores, no que 

diz respeito aos valores mais altos, ou seja, consoante o órgão e a data de colheita os 

valores mais altos de hidratos de carbono podem variar entre as árvores em safra e nas 

árvores em contra-safra. 

No método da antrona, constata-se que não existe diferenças estatisticamente significativas 

entre cargas na extracção de etanol. Por sua vez, na extracção de água apenas existe 

diferenças entre cargas no R2 e a carga baixa é superior à carga alta (Quadro 7), mais uma 

vez corroborando que o efeito da carga não é muito claro neste ensaio.  

Quadro 7 – Comparação entre a carga alta e carga baixa nos ramos com dois anos na 

extracção de água (H2O) ao longo do tempo (doseamento com antrona em mg/L). 

Carga 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

H2O H2O H2O H2O 

Alta 237.33 b    314.67 a 140.33 a - 

Baixa 415.33 a 158.67 a 97 a - 

p-value 0.0297 0.2366 0.6643 - 

EPM 38.054 79.306 65.496 - 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 
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Neste método pode-se verificar que existe uma grande heterogeneidade de valores, uma 

vez que os valores mais altos oscilam entre as árvores em safra e em árvores de contra-

safra, ou seja, consoante o órgão e a data de colheita verifica-se que por vezes os valores 

mais altos correspondem às árvores de carga alta e outras vezes correspondem às árvores 

de carga baixa. Os valores obtidos foram muito inferiores aos obtidos nos outros métodos, o 

que não era esperado, pois trata-se da detecção de açúcares totais (ver Anexo I) 

Os três métodos apontaram para não haver um claro efeito da carga sobre a acumulação de 

açúcares solúveis nos diferentes órgãos, o que se justifica, tratando-se da cultivar 

Cobrançosa, que não se verificam diferenças muito claras de carga.  

A opção por considerar cargas diferentes prendeu-se com um dos objectivos do trabalho, a 

obtenção de dados para inclusão no modelo de crescimento e desenvolvimento da oliveira. 

A alternância nas oliveiras é extremamente acentuada ano após ano, podendo-se 

denominar anos de safra e de contra-safra, com actividades fisiológicas e metabólicas muito 

distintas. No delineamento deste estudo teve-se em atenção esse aspecto, por forma tentar 

identificar teores de açúcares mais relacionados com safra e com contra-safra, e portanto 

separou-se árvores que estavam em safra (CA) e árvores que estavam em contra-safra 

(CB). Segundo GUARDIOLA (1992) referido por MONERRI et al. (2011) a alternância é 

causada por cargas excessivas e portanto uma inibição da floração do ano seguinte, sendo 

que a formação de flores está relacionada com os níveis de hidratos de carbono 

(GOLDSCHMIDT e GOLOMB, 1982; GARCÍA-LUIS et al.,1988, 1995 citado por MONERRI 

et al., 2011). No entanto, a cultivar “Cobrançosa” apresenta boas produções e é bastante 

regular ao longo dos anos, sendo essa regularidade ajudada pelas técnicas culturais 

adoptadas neste olival (podas pouco severas e uma boa gestão da rega e da fertilização), 

pelo que não se observaram resultados diferenciadores para cada uma das cargas.  

4.4. Análise comparativa da acumulação de açúcares entre os diferentes órgãos em 
cada data de colheita 
Os órgãos analisados compreenderam apenas raízes, tronco, ramos de mais de três anos, 

ramos de três anos e ramos de dois anos. Não se fizeram análises a ramos do ano, a folhas 

e a flores/frutos, por se considerar que apresentariam teores muito variáveis e este trabalho 

visa sobretudo determinar teores de açúcares nas estruturas mais permanentes da oliveira. 

Por outro lado, é de referir que neste trabalho, uma primeira abordagem ao tema, apenas se 

trabalharam os açúcares directamente solúveis ou solubilizados por hidrólise, não se tendo 

doseado hidratos de carbono estruturais. 

No método da 2-cianoacetamida, na extracção de etanol e na carga alta constatou-se que 

R3 apresentavam teores de açúcares mais elevados. Por sua vez, os valores mais baixos 
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verificaram-se em R+ e T. Pode-se verificar no Quadro 8 que R3 apresenta valores 

significativamente superiores aos de R+ na 1ª e 3ª colheita e do tronco na 2ª colheita. Na 4ª 

colheita, R apresenta valores significativamente superiores a R+.  

Em relação aos açúcares presentes no extracto de água, verifica-se pelos dados do Quadro 
8, que não existe diferenças entre os órgãos nas duas primeiras colheitas. Na 3ª colheita 

constata-se que os valores de R3 são significativamente superiores a R e na 4ª colheita há 

uma grande diferença entre os órgãos, uma vez que, os valores de R2 são 

significativamente superiores a todos os órgãos excepto a R3, este por sua vez é 

significativamente superior a R+ e R. Pode-se concluir que os órgãos que apresentam 

teores mais elevados de açúcares redutores são os ramos mais próximos das folhas (R2 e 

R3). Por sua vez os que apresentam valores mais baixos são o R+ e R.      

Quadro 8 – Comparação entre os órgãos na carga alta no extracto de etanol (ETOH) e de 

água (H2O) ao longo do tempo (doseamento com 2-cianoacetamida em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 8317.7 ab 861 a 7134.7 ab 1193.7 a 9134 ab 749.3 b 9230.7 a 787.7 c 

Tronco 6475 ab 1191 a 4912.7 b 1296 a 9042 ab 1145 ab 7753 ab 1239.7 bc 

R+ 5462.7 b 773 a 5581.7 ab 1295.3 a 8215 b 1374.3 ab 6635.3 b 1165.3 c 

R3 8802.7 a 1209 a 8087.7 a 1671 a 13076 a 1799.3 a 8634 ab 1665.7 ab 

R2 8038.7 ab 1074 a 7106 ab 1746 a 12184 ab 1425 ab 8802.7 ab 2051 a 

p-value 0.0314 0.5824 0.0125 0.1205 0.0236 0.0128 0.0388 0.0000 

EPM 688.31 227.3 544.11 161.58 1008.8 164.06 527.65 101.42 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Relativamente à carga baixa, pode-se constatar através do Quadro 9, que na extracção 

etanol não há diferenças entre os órgãos nas quatro colheitas, no entanto existe um órgão 

com maior teor de hidratos de carbono, R3, e dois órgãos com valores mais baixos nas 

quatro colheitas, R+ e T.  

Por sua vez na extracção de água há alguma diferença nas quatro colheitas. Na primeira 

colheita verifica-se que R3 difere significativamente da raiz, apresentando valores 

superiores, na segunda e terceira colheita não há diferenças entre os órgãos, embora o que 

apresenta maior valor é R3 e na quarta colheita há muita diferença entre órgãos, uma vez 
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que R2 é significativamente superior a todos excepto a R3 e este é significativamente 

superior à raiz e ao tronco. 

Com isto pode-se concluir que na extracção de água o R2 e R3 são os que apresentam 

teores mais elevados de açúcares redutores, enquanto que R e T são aqueles que 

apresentam valores mais baixos. 

Quadro 9 – Comparação entre os órgãos na carga baixa no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo (doseamento com 2-cianoacetamida em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 7323.3 a 562.7 b 7809 a 1060.3 a 10372 a 720.3 a 5917.7 a 784.3 c 

Tronco 6289.7 a 724 ab 4291 a 905.3 a 8510 a 895 a 7366.3 a 936.7 c 

R+ 4941.7 a 681 ab 6275.3 a 1403 a 7261 a 1164.3 a 5392.7 a 1063.7 bc 

R3 7927.3 a 1138.3 a 7875 a 1556.3 a 11194 a 1186 a 7851.7 a 1598.3 ab 

R2 7720.7 a 1008 ab 7206.7 a 1472.3 a 8990 a 881.3 a 6735.7 a 1671.3 a 

p-value 0.3762 0.0207 0.1418 0.2711 0.0618 0.1426 0.5454 0.0013 

EPM 1136 110.27 1002.1 229.02 866.46 135.03 1121 123.55 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

No método de Somogyi-Nelson, para as amostras sem hidrólise (doseamento de 

monossacáridos), árvores de carga alta e no extracto etanol (Quadro 10) constatou-se que 

apenas se observaram diferenças entre órgãos na segunda e na quarta colheita. Na 

segunda colheita R2 e R3 são significativamente superiores ao tronco e R+, por sua vez o 

tronco é estatisticamente inferior a todos os outros órgãos. Na quarta colheita verifica-se que 

a raiz é superior estatisticamente ao tronco e R+, no entanto é semelhante ao R2 e R3.  

Pode-se também constatar que os órgãos que apresentam maior teor de açúcares redutores 

são R2, R3 e R. Por sua vez, os que apresentam teores de açúcares mais baixos são o 

tronco e R+.  
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Quadro 10 – Comparação entre os órgãos na carga alta no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras sem hidrólise (doseamento com Somogyi-Nelson 

em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 2291.3 a 235.33 a 2908.7 ab 525.33 a 3014 a 168.67 a 3470.7 a 189.33 b 

Tronco 2564 a 522 a 2144.7 c 609.33 a 3082 a 362 a 2764 b 245.33 b 

R+ 1910 a 275.33 a 2407.3 bc 483.33 a 2517.3 a 324 a 2694.7 b 270.67 ab 

R3 2815.3 a 453.33 a 3269.3 a 684.67 a 3208 a 282 a 3132 ab 470.67 ab 

R2 2811.3 a 334 a 3159.3 a 753.33 a 3189.3 a 315.33 a 3001.3 ab 572 a 

p-value 0.1413 0.6397 0.0004 0.1274 0.3778 0.7661 0.0289 0.0118 

EPM 258.47 149.68 130.27 72.843 260.28 109.19 150.93 68.456 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Simultaneamente, no Quadro 10, os valores de hidratos de carbono nas amostras de água 

apenas apresentam um p-value inferior a 0,05 na quarta colheita. Nesta colheita pode-se 

então observar que os valores de R2 são estatisticamente superiores a T e R.  

No entanto, em todas as colheitas pode-se observar que há uma tendência para os valores 

mais altos de hidratos de carbono pertencerem a R2, R3 e T e os valores mais baixos 

estarem localizados na raiz e no R+. 

Relativamente às árvores de carga baixa (Quadro 11) as amostras de etanol não 

apresentaram diferenças entre os órgãos nas quatro colheitas, mas é de salientar que, tal 

como nas amostras das árvores de carga alta, os órgãos com maior teor de açúcares 

redutores foi o R2, R3 e R. Por sua vez R+ e T foram os que apresentaram valores mais 

baixos nas quatro observações. 
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Quadro 11 – Comparação entre os órgãos na carga baixa no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras sem hidrólise (doseamento com Somogyi-Nelson 

em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 2554 a 191.33 a   2964.7 a 424 a 3168 a 286.67 a   2553.3 a 
 

193.33 b    

Tronco 2626.7 a 259.33 a   1761.3 a 425.33 a 2527.3 a 316 a 2638 a 260.67 ab   

R+ 1856.7 a 110.67 a   2170 a 514.67 a   2370.7 a 298 a 2716 a 460 ab 

R3 2535.3 a 258.67 a   2726 a 799.33 a   2868 a 462 a 3656.7 a 631.33 a   

R2 3305.3 a 298.67 a   2984 a 820 a 2854 a 299.33 a   3308 a 644 a 

p-value 0.1130 0.1610 0.2555 0.1715 0.1068 0.7193 0.1035 0.0103 

EPM 327.17 51.559 428.25 140.24 197.07 100.91 301.73 84.922 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Relativamente às amostras de água pode-se constatar, através do Quadro 11 que apenas 

se verificou diferenças entre órgãos na quarta colheita, uma vez que R2 e R3 são 

estatisticamente superiores à raiz. Pode-se também observar que, e tal como nas amostras 

das árvores em carga alta, os órgãos que apresentaram teores de açúcares mais elevados 

foi R2 e R3. Por sua vez a raiz foi o órgão que apresentou valores mais baixos de hidratos 

de carbono nas quatro colheitas. 

O método de Somogyi-Nelson foi também aplicado a amostras sujeitas a hidrólise prévia, 

para dosear açúcares totais. Nas amostras resultantes do extracto etanólico hidrolisado 

(Quadro 12) nas árvores de carga alta verificou-se que apenas se observou diferenças 

entre órgãos na quarta colheita, uma vez que a raiz é superior estatisticamente a todos os 

outros órgãos analisados. Nestes resultados pode-se observar que há uma tendência para o 

R2, R3 e R terem maior teor de hidratos de carbono (podendo variar entre eles ao longo do 

tempo). Por sua vez, R+ é o órgão que doseia menor teor de hidratos de carbono nas quatro 

colheitas neste método.  
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Quadro 12 – Comparação entre os órgãos na carga alta no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras com hidrólise (doseamento com Somogyi-Nelson 

em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 2228 a 625.33 a 3207.3 a   989.33 ab   3748.7 a   366 a 4302 a 251.33 a   

Tronco 2633.3 a   1028.7 a 2563.3 a   535.33 b   3389.3 a   629.33 a  3312.7 b 330 a 

R+ 2700.7 a  909.33 a   2959.3 a   772 ab 2796.7 a   294.67 a  2783.3 b 284 a 

R3 2926.7 a  1132.7 a 3205.3 a   1083.3 a   3286 a 643.33 a  3370 b 417.33 a  

R2 3032.7 a  989.33 a 3387.3 a   1034 a 3117.3 a   758.67 a 2910 b 518.67 a  

p-value 0.3916 0.2522 0.5217 0.0137 0.2809 0.2130 0.0019 0.3457 

EPM 291.96 152.40 344.53 107 288.43 149.21 192.62 96.301 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Relativamente às amostras de água observou-se apenas que na segunda colheita o p-value 

era inferior a 0,05, sendo R2 e R3, estatisticamente superiores ao tronco. Também se pode 

observar no Quadro 12 que os órgãos que apresentam maior teor de açúcares redutores 

são o R2 e R3, por sua vez o R+ e R são os órgãos que apresentam valores mais baixos. 

Nas árvores em contra-safra, pode-se observar, através do Quadro 13, que as amostras de 

etanol apenas apresentam diferenças na terceira colheita, uma vez que a raiz apresenta 

uma acumulação significativamente superior a R+, com menor acumulação. Os órgãos com 

maior teor de hidratos de carbono são o R, R2 e R3, podendo oscilar entres eles ao longo 

do tempo. Por sua vez, o órgão que apresenta valores mais baixos nas quatro observações 

é R+. Estes resultados são coincidentes com os valores obtidos no Quadro 12.  
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Quadro 13 – Comparação entre os órgãos na carga baixa no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras com hidrólise (doseamento com Somogyi-Nelson 

em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 2782.7 a 517.33 b   3908.7 a   736.67 b    3777.3 a  671.33 a   3196.7 a   249.33 a   

Tronco 3032.7 a  766 ab 1994 a 344 c 3094 ab 404.67 a   3407.3 a   469.33 a   

R+ 2592.7 a  658.67 ab   2830.7 a   1081.3 ab 2591.3 b   716 a 3107.3 a   644 a 

R3 2770 a 988.67 a  3646 a 975.33 ab  3421.3 ab   646 a 3542.7 a   626 a 

R2 3500.7 a   956 a 2694 a 1294.7 a  3158.7 ab   394.67 a   3097.3 a   690 a 

p-value 0.4786 0.0211 0.1746 0.0020 0.0340 0.0555 0.7047 0.1075 

EPM 363.16 91.487 548.50 118.26 218.33 84.5 265.72 113.60 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Relativamente às amostras de água pode-se observar que apenas existe diferenças entre 

órgãos na primeira e segunda colheita. Na primeira colheita, R2 e R3 apresentam resultados 

significativamente superiores aos da raiz. Na segunda colheita o tronco é estatisticamente 

inferior a todos os órgãos e a raiz tem um comportamento intermédio entre o tronco e o R2, 

significativamente superiores a estes dois órgãos. Também se pode observar no Quadro 13 
que os órgãos com maior quantidade de açúcares redutores provenientes de hidratos de 

carbono de elevado peso molecular são o R2 e R3 (igual aos órgãos das árvores em safra). 

Por sua vez, R e T são os órgãos que apresentam valores de açúcares redutores mais 

baixo. Neste contexto, apenas a raiz é semelhante aos valores obtidos nas árvores em 

safra, sendo R+ substituídos pelo tronco. 

No método da antrona, os valores obtidos foram muito baixos, como já referido 

anteriormente. Nas árvores de carga alta e no extracto etanol (Quadro 14), observa-se que 

não existe diferenças significativas entre órgãos nas quatro observações. No entanto, pode-

se constatar que existe órgãos com teores de açúcares solúveis totais variáveis nas 

diferentes datas de observações. Na primeira, segunda e terceira colheita R2 e R3 

predominam em relação aos outros órgãos. Por sua vez, na quarta colheita quem predomina 

é a raiz e o tronco. Na terceira e quarta colheita R3 é o que apresenta menor valor, na 

primeira colheita é a raiz e na segunda colheita é o tronco.  
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Quadro 14 – Comparação entre os órgãos na carga alta no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras (doseamento com antrona em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 220 a 337 a 303.33 a 272 a 723.67 a 73.67 a 693.33 a 255.67 a 

Tronco 439.67 a 251.67 a 205 a 191.33 a 759.67 a 335 a 695 a 68.667 a 

R+ 529.33 a 281 a 215.33 a 284.67 a 570.67 a 172 a 363.67 a 140.33 a 

R3 821.33 a 286.67 a 535.67 a 228.67 a 789.67 a 262.67 a 567 a 0 a 

R2 803 a 237.33 a 521.67 a 314.67 a 862 a 140.33 a 397 a 0 a 

p-value 0.1375 0.9049 0.2266 0.9632 0.5986 0.4175 0.1365 0.2963 

EPM 169.88 77.303 124.42 129.47 127.47 99.178 105.37 90.533 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

No Quadro 14 estão expostos os resultados do extracto de água e pode-se observar que 

não existe diferenças significativas entre os órgãos nas quatro colheitas. No entanto, o teor 

mais alto de açúcares solúveis totais varia de colheita para colheita. Na primeira e última 

colheita quem predomina é a raiz, na segunda colheita é oR2 e na terceira colheita é o 

tronco. Pode-se então constatar que existe alguma variação dos órgãos ao longo do tempo. 

Nas árvores em contra-safra pode-se observar através do Quadro 15 que os órgãos no 

extracto de etanol não apresentam diferenças estatisticamente significativas nas quatro 

colheitas. No entanto, tal como nos resultados obtidos no Quadro 14, verificam-se 

diferenças entre as amostras, podendo observar que na primeira, segunda e terceira 

colheita o órgão com maior teor de açúcares solúveis totais é o R3. Na quarta colheita o 

tronco é aquele que predomina. Relativamente aos órgãos com menor teor de hidratos de 

carbono na primeira e terceira colheita é o R+, na segunda colheita é o tronco e na quarta 

colheita é o R2.  

 

 

 

 



52 
 

Quadro 15 – Comparação entre os órgãos na carga baixa no extracto etanol (ETOH) e água 

(H2O) ao longo do tempo nas amostras (doseamento com antrona em mg/L). 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O ETOH H2O 

Raiz 493.67 a 295.67 a 339.67 a 129.33 a 1093.3 a 144.33 a 362.67 a 0 a 

Tronco 814.67 a 307.33 a 106.67 a 126.67 a 1092 a 317 a 545.33 a 0 a 

R+ 491.67 a 311 a 268.33 a 135 a 570 a 268.67 a 377.67 a 0 a 

R3 559 a 244 a 451.33 a 336.33 a 1178.7 a 347 a 537 a 84 

R2 844.67 a 415.33 499.67 a 158.67 a 696.3 a 97 a 217 a  0 a 

p-value 0.3220 0.4705 0.2581 0.5327 0.4667 0.1398 0.2674 0.4516 

EPM 151.27 63.672 124.75 98.293 277.95 73.281 110.83 37.566 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Em relação à extracção com água, pode-se observar no Quadro 15 que não existe 

diferenças significativas entre os órgãos nas quatro colheitas. No entanto, pode-se verificar 

que na segunda, terceira e quarta colheita R3 é o órgão que apresenta maior teor de 

açúcares solúveis totais e na primeira colheita esse valor corresponde ao tronco. Por sua 

vez, a raiz é que tendencialmente apresenta menores teores de açúcares nas três colheitas. 

Após esta análise entre órgãos, verifica-se que em todos os métodos há uma tendência para 

que os hidratos de carbono sejam mais abundantes nos ramos de dois anos e de três anos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por MURNEEK em 1942, referido por KRAMER e 

KOZLOWSKI (1972), num trabalho realizado em macieiras “Grimes”, tendo o autor 

concluído que a concentração do amido e do açúcar apresentou-se mais elevada no lenho 

com 1 a 3 anos do que no lenho com 4 a 18 anos. Por sua vez, o órgão que 

tendencialmente apresentou menor teor de hidratos de carbono foi R+, o que é coincidente 

com esse mesmo trabalho (MURNEEK (1942), referido por KRAMER e KOZLOWSKI 

(1972)). 

No entanto, alguns dos resultados obtidos apontaram também a raiz como um órgão que 

apresenta concentrações de hidratos de carbono relativamente baixas em relação aos 

restantes órgãos, o que podia parecer contraditório com o que KRAMER e KOZLOWSKI 

verificaram em 1972, uma vez que os referidos autores referem que a sua concentração é 

superior nas raízes do que nos restantes órgãos. Estes mais baixos doseamentos, 
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associados ao extracto de água, sugerem que este tem poucos açúcares redutores (já 

extraídos com etanol) e que a hidrólise não terá sido totalmente eficaz, não permitindo a 

libertação de monómeros, que depois foram doseados em baixa quantidade. Este aspecto é 

relevante na medida em que a raiz acumula essencialmente hidratos de carbono de reserva, 

de elevado peso molecular (GOLDSCHMIDT e GOLOMB em 1982, citado por MONERRI et 

al., 2011). Segundo LATT et al. (2001), para extrair o amido seria necessário utilizar o ácido 

perclórico, pelo que, para se perceber se realmente as raízes apresentam elevados teores 

de amido, teria de se fazer a extracção acima referida. Estes resultados do extracto de água 

têm o seu contraponto no extracto de etanol que, em ambas as cargas, é essencialmente 

constituído por açúcares redutores e sacarose. Neste extracto a raiz surgiu com 

concentrações altas.  

4.5. Análise comparativa dos açúcares em cada órgão ao longo do tempo 

No método da 2-cianoacetamida verifica-se que o teor de açúcares redutores nos órgãos ao 

longo do tempo (Figura 28 e Figura 29) tem uma evolução crescente até à terceira colheita, 

época em que se doseia um maior teor de hidratos de carbono em todos os órgãos. A partir 

desta data verifica-se um ligeiro decréscimo para a quarta colheita, talvez por estes serem 

translocados para os frutos, que estão sob intensa actividade metabólica (fase do 

endurecimento do endocarpo).  

Através destes dois gráficos verifica-se que as variações ao longo do tempo na raiz não são 

estatisticamente significativas. No tronco constata-se que só há diferenças significativas na 

carga alta entre a terceira e a segunda colheita. R+ é o órgão que apresenta menor teor de 

hidratos de carbono e não apresenta diferenças estatisticamente significativas entre datas. 

R3 é o órgão que apresenta maior teor de hidratos de carbono, tanto na carga alta como na 

carga baixa, sendo que a terceira colheita é superior estatisticamente de todas as outras 

colheitas. Isto poderá dever-se a uma maior actividade fisiológica da árvore (aumento de 

temperatura, frutos em intenso desenvolvimento - fase de endurecimento do caroço – 

aumentando as necessidades energéticas), o que envolve maior translocação para zonas 

próximas dos frutos. R2 é o segundo órgão com maior teor de hidratos de carbono, mas 

apenas há diferença na carga alta em que a terceira colheita supera significativamente todas 

as outras. 
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Figura 28 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da 2-cianoacetamida na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga alta em mg/L. 

 

Figura 29 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da 2-cianoacetamida na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga baixa em mg/L. 

Como já foi referido anteriormente, caso não houvesse distinção entre cargas, teríamos 

provavelmente resultados mais robustos, visto que, aumentaríamos o número de amostras 

diluindo a variabilidade intramodalidade.  

Nas Figura 30 e Figura 31 estão apresentados os valores dos hidratos de carbono 

doseados no extracto de água e pode-se constatar que são valores substancialmente mais 

baixos que os do extracto de ETOH (como já anteriormente mencionado) e apresentam um 

comportamento homogéneo ao longo do tempo. Pode-se verificar novamente que os órgãos 
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com maior teor de açúcares são o R2 e R3, e o órgão que apresenta menor teor de 

açúcares é a raiz. 

R, T e R3 não apresentam diferenças estatisticamente significativas ao longo das datas nas 

duas cargas. Por sua vez, R+ difere ao longo do tempo nas duas cargas. Na carga alta este 

órgão na segunda e terceira colheita supera significativamente a primeira e a quarta 

colheita, enquanto na carga baixa apenas a segunda colheita supera significativamente a 

primeira colheita. Isto deve-se ao facto de ocorrer fenómenos de mobilização. Relativamente 

a R2 verifica-se que existe uma enorme diferença tanto na carga alta como na carga baixa. 

Na carga alta constata-se que a quarta colheita supera significativamente a terceira e a 

primeira colheita e esta, por sua vez, supera significativamente a segunda colheita. Na carga 

baixa verifica-se que a segunda e a quarta colheita apresentam valores significativamente 

superiores à primeira e terceira colheita. Relativamente à raiz, não se observou qualquer 

pico na 3ª colheita. Este resultado pode dever-se ao facto de grande parte dos açúcares 

mobilizados serem de baixo peso molecular, não contribuindo para as amostras em que se 

detectava açúcares de alto peso molecular (extracção de água). 

 

Figura 30 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da 2-cianoacetamida na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga alta em mg/L. 
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Figura 31 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da 2-cianoacetamida na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga baixa em mg/L. 

Ao longo do tempo, no método da 2-cianoacetamida, observa-se que na terceira colheita há 

um acréscimo de açúcares redutores em todos os órgãos. A esta data o fruto encontra-se 

em divisão e expansão celular, observando-se um crescimento rápido e portanto há uma 

grande translocação de hidratos de carbono, provenientes dos tecidos de reserva (raiz e 

tronco) e das folhas. Este fenómeno fisiológico é referido por AKAO et al., (1981) citado por 

MONERRI et al. (2011), que mencionam que, durante a floração e o vingamento, uma parte 

das reservas é translocada para os órgãos reprodutivos. A raiz apresenta valores elevados a 

esta data devido ao facto do amido ter sido hidrolisado por enzimas em monómeros e 

dímeros para posteriormente serem translocados para o fruto. Estes resultados vêm ao 

encontro dos trabalhos de GARCIA-LUIS et al. (1995) e GOLDSCHMIDT e KOCH (1996) 

citado por MONERRI et al. (2011), que referiam que uma planta com uma carga excessiva 

de fruto reduz a acumulação de hidratos de carbono no sistema radicular. 

No método Somogyi-Nelson na extracção de etanol e nas amostras sem hidrólise (Figura 
32 e Figura 33) pode-se observar, de uma maneira geral, que ao longo do tempo não existe 

grandes oscilações. No entanto, na Figura 32 talvez haja um ligeiro acréscimo dos valores 

doseados até a terceira colheita e posteriormente uma estabilização. Na Figura 33 verifica-

se um comportamento constante ao longo do tempo. 

A raiz tem uma evolução crescente muito ténue ao longo do tempo nas árvores em safra, 

sendo que a quarta colheita é significativamente superior à primeira colheita. Por seu turno, 

nas árvores em contra-safra a evolução é mais homogénea e como tal estatisticamente não 

há diferenças. O tronco nas árvores de carga alta tem um decréscimo acentuado da primeira 

para a segunda colheita, voltando a aumentar na terceira colheita e tendo uma ligeira 

diminuição na última observação. Como tal, pode-se constatar que as duas últimas colheitas 
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são estatisticamente superiores à segunda colheita. Por sua vez, nas árvores de carga 

baixa, como o seu comportamento é constante, não existe diferenças estatisticamente 

significativas. R+ apresenta uma evolução crescente gradual ao longo do tempo, mas do 

ponto de vista estatístico não há diferenças entre colheitas. R3 nas árvores em safra 

apresenta um máximo na segunda colheita, mantendo-se estável até ao final do ensaio, não 

havendo diferenças significativas entre as colheitas, por sua vez, nas árvores em contra-

safra, apresentam uma evolução crescente, sendo a quarta colheita estatisticamente 

superior à primeira colheita. Por fim, o R2 nas árvores tanto na carga alta como na carga 

baixa apresentam uma evolução homogénea e portanto não existe diferenças entre 

colheitas. 

 

Figura 32 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga alta sem hidrólise em mg/L. 
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Figura 33 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga baixa sem hidrólise em mg/L. 

Nas amostras do extracto de água pode-se observar, através da Figura 34 e Figura 35, que 

os órgãos evoluem de forma positiva até à segunda colheita, apresentando uma diminuição 

abrupta para a terceira colheita, época em que todos os órgãos apresentam valores mais 

baixos. Após esta data, observa-se um ligeiro aumento para a última colheita. 

A raiz apenas apresenta diferenças significativas nas árvores de carga alta, em que 

apresenta o pico na segunda colheita, superando estatisticamente todas as outras colheitas. 

O tronco, em ambas as cargas, estatisticamente não difere entre colheitas, no entanto 

observa-se um máximo na segunda colheita. Todos os ramos (R+, R3 e R2) nas árvores em 

safra não apresentam diferenças de colheita para colheita, embora se observe um máximo 

na segunda colheita. Nas árvores em contra-safra, já existe diferenças ao longo do tempo, 

uma vez que os ramos apresentam diferenças estatísticas entre a segunda e a primeira 

colheita, sendo significativamente superiores na segunda; os ramos com dois anos 

apresentam também valores significativamente superiores aos da terceira colheita. 
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Figura 34 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga alta sem hidrólise em mg/L. 

 

 

Figura 35 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga baixa sem hidrólise em mg/L. 

Este mesmo método (Somogyi-Nelson) foi aplicado a amostras que foram hidrolisadas. 

Neste contexto, pode-se observar que na extracção de etanol (Figura 36 e Figura 37) os 

doseamentos nos órgãos ao longo do tempo, de uma maneira geral, têm uma evolução com 

poucas oscilações. 
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A raiz, nas árvores em safra, apresenta um ligeiro aumento ao longo do tempo, daí 

decorrendo que a quarta e a terceira colheita são significativamente superiores à primeira 

colheita. Por sua vez, nas árvores em contra-safra não se verifica qualquer diferença 

estatística, uma vez que a evolução é mais ou menos constante ao longo do tempo. R3 nas 

árvores de carga alta não apresenta diferenças entre colheitas, visto que na Figura 36 a sua 

evolução é homogénea ao longo do tempo; no entanto, nas árvores de carga baixa verifica-

se um pico na segunda e quarta colheita, sendo estas significativamente superiores à 

primeira colheita. Por último, os doseamentos no tronco, R+ e R2 não revelam diferenças 

entre colheitas, uma vez que, a evolução ao longo do tempo é relativamente homogénea.  

 

Figura 36 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga alta com hidrólise em mg/L. 
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Figura 37 - Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de etanol nas árvores de carga baixa com hidrólise em mg/L. 

Neste mesmo método, mas nas amostras do extracto de água (Figura 38 e Figura 39), 

pode-se observar que os órgãos apresentam uma tendência de diminuição ao longo do 

tempo, atingindo um valor mínimo na última colheita. 

Isto sugere, que os açúcares de alto peso molecular estão a ser degradados pelas enzimas 

em monómeros e dímeros e a ser consumidos pelos órgãos reprodutivos. As duas últimas 

colheitas são coincidentes com o pico do Verão e portanto há uma actividade respiratória 

bastante intensa e também um crescimento reprodutivo acelerado (crescimento do fruto e 

posteriormente a síntese do azeite) e segundo BAKER (1950) 10% dos hidratos de carbono 

são utilizados na respiração e o restante na acumulação e crescimento, principalmente na 

parte aérea.  

Nas árvores de carga alta (Figura 38) a raiz e R2 não apresentam diferenças ao longo do 

tempo, visto que apresentam uma diminuição mas ligeira. Por sua vez, T, R+ e R3 a 

diminuição é mais acentuada; assim, no caso do tronco a primeira colheita é 

significativamente superior à última e nos dois outros órgãos a primeira é significativamente 

superior às duas últimas colheitas.  
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Figura 38 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga alta com hidrólise em mg/L. 
Nas árvores de carga baixa (Figura 39) o cenário é completamente diferente. Continua a 

existir uma tendência de diminuição ao longo do tempo mas apenas existe diferenças 

significativas em R e R2. Nas raízes, a segunda e terceira colheita superam 

significativamente a última colheita, época em que se observa um baixo teor de hidratos de 

carbono. Por sua vez, R2 nas duas primeiras colheitas superam significativamente a terceira 

colheita, época em que se observa o valor mais baixo de hidratos de carbono. 

Figura 39 – Evolução dos açúcares doseados pelo método de Somogyi-Nelson na raiz, 

tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do 

tempo no extracto de água nas árvores de carga baixa com hidrólise em mg/L. 

No método da antrona, na extracção de etanol (Figura 40 e Figura 41) pode-se observar 

que ao longo do tempo existe algumas oscilações (sem significado estatístico, no entanto), 
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tendo um decréscimo da primeira para a segunda colheita e da terceira para a quarta 

colheita. Da segunda para a terceira colheita verifica-se um acréscimo no teor de hidratos de 

carbono detectados nos órgãos (época em que se atinge um máximo), sendo mais 

expressivo nas árvores em contra-safra. 

Nas árvores em safra, a raiz tem uma evolução crescente mantendo-se estável a partir da 

terceira colheita, sendo as duas últimas colheitas significativamente superiores à primeira. 

Por sua vez, nas árvores em contra-safra não existe diferenças entre colheitas, uma vez que 

o seu comportamento é homogéneo, atingindo apenas um ligeiro aumento na terceira 

colheita. O tronco apresenta o inverso da raiz, pois nas árvores em safra não há diferenças 

entre colheitas, embora se verifique a oscilação explicada anteriormente e nas árvores em 

contra-safra este órgão apresenta um máximo na terceira colheita que é significativamente 

superior à segunda colheita. Nos restantes órgãos não existe diferenças entre colheitas em 

ambas as cargas. 

Figura 40 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da antrona na raiz, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do tempo 

no extracto de etanol nas árvores de carga alta em mg/L. 
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Figura 41 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da antrona na raiz, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do tempo 

no extracto de etanol nas árvores de carga baixa em mg/L. 

No extracto de água (Figura 42) pode-se observar que a evolução ao longo do tempo é 

homogénea, verificando-se apenas uma diminuição na última colheita. Por sua vez, a 

Figura 43 mostra que existe uma maior oscilação, apresentando uma diminuição na 

segunda colheita e uma diminuição mais acentuada na quarta colheita. 

Em ambas as cargas pode-se constatar que não existe diferenças entre colheitas no R, T e 

R3. Nas árvores em safra, continua a não existir diferenças nos ramos com mais de três 

anos, no entanto nos ramos com dois anos verifica-se que a segunda colheita (época em 

que há um máximo de hidratos de carbono neste órgão) é significativamente superior a 

última. Por sua vez, nas árvores em contra-safra existe diferenças em ambos os órgãos. 

Nos ramos com mais de três anos a primeira colheita é significativamente superior à última 

(época em que se atinge o valor mínimo) e nos ramos com dois anos a primeira colheita 

supera significativamente todas as outras colheitas.  
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Figura 42 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da antrona na raiz, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do tempo 

no extracto de água nas árvores de carga alta em mg/L. 

Figura 43 – Evolução dos açúcares doseados pelo método da antrona na raiz, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos ao longo do tempo 

no extracto de água nas árvores de carga baixa em mg/L. 

No método da antrona doseiam-se açúcares solúveis totais e pode-se observar tanto no 

extracto de etanol como no extracto de água um pico na terceira colheita. É um pouco 

contraditório com o método de Somogyi-Nelson com hidrólise uma vez que foi referido que 

as duas últimas colheitas no extracto de água apresentam baixos teores de açúcares. Estes 

resultados decorrem provavelmente de se estar a dosear açúcares diferentes em cada um 

dos métodos e sugerem que durante o crescimento do fruto uma parte dos fotoassimilados é 

translocada directamente para o fruto e outra armazenada nos tecidos de reserva, tal como 

refere BAKER (1950) citado por KRAMER e KOZLOWSKI (1972). 
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A título de exercício, tanto na análise comparativa da acumulação de açúcares entre os 

diferentes órgãos em cada data de colheita como na dos açúcares doseados em cada órgão 

ao longo do tempo, refez-se o procedimento estatístico sem fazer distinção de cargas, 

concluindo-se que os principais resultados se mantêm (ex: maiores teores de açúcares 

redutores nos ramos de dois e de três anos), reforçando a ideia de que a distinção entre 

cargas (mencionada no capítulo 4.3.) não era muito clara. 

4.6. Breve comparação entre métodos 
Sistematizando e completando o que já foi dito anteriormente, procurar-se neste ponto 

perceber as diferenças de resultados obtidos em cada método. Para tal, compararam-se os 

resultados dos métodos da 2-cianoacetamida e de Somogyi-Nelson sem hidrólise (SNsem), 

do método de Somogyi-Nelson sem hidrólise (SNsem) e do método de Somogyi-Nelson com 

hidrólise (SNcom) e por último os resultados do método da antrona com os de Somogyi-

Nelson com hidrólise (SNcom). 

Após comparação entre o método da 2-cianoacetamida e o SNsem pode-se concluir que em 

todos os órgãos e em todas as colheitas o método da 2-cianoacetamida deu valores sempre 

muito superiores ao método do SNsem. Nas amostras de etanol, as diferenças foram 

estatisticamente significativas em todos os órgãos e em todas as colheitas, excepto nas 

raízes e no tronco nas árvores em contra-safra (Quadro 16), em que a raiz apresentou um 

p-value superior a 0,05 apenas na primeira colheita e o tronco na segunda e quarta colheita.    

Quadro 16 – Comparação entre o método da 2-cianoacetamida e o SN sem hidrólise 

(extracto alcoólico) na raiz e no tronco nas árvores de carga baixa ao longo do tempo em 

mg/L. 

Método 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

Raiz Tronco Raiz Tronco Raiz Tronco Raiz Tronco 

Cianoacetamida 7323.3 a 6289.7 a  7809 a 4291 a 10372 a 8509.7 a 5917.7 a 7366.3 a 

SN sem 2554 a 2626.7 b 2964.7 b 1761.3 a 3168 b 2527.3 b 2553.3 b 2638 a 

p-value 0.0755 0.0242 0 0.3371 0.0001 0.0054 0.0084 0.1013 

EPM 1413.8 733.2 164.03 1641.6 283.21 771.04 491.60 1576.5 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Na amostra de água (Quadro 17), verificou-se que existia diferenças estatisticamente 

significativas em todos os ramos e em todas as colheitas. Nas raízes e no tronco há 

colheitas em que não se observa diferenças significativas. Nas árvores em safra, a raiz 
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apresentou um p-value superior a 0,05 apenas na terceira colheita e o tronco nas duas 

primeiras colheitas. Nas árvores em contra-safra, a raiz apresentou um p-value superior a 

0,05 apenas na terceira colheita e o tronco apenas na segunda colheita. 

Quadro 17 – Comparação entre o método da 2-cianoacetamida e o método de Somogyi-

Nelson sem hidrólise na raiz e no tronco (extracto de água) nas árvores de carga alta ao 

longo do tempo em mg/L. 

Método 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

Raiz Tronco Raiz Tronco Raiz Tronco Raiz Tronco 

Cianoacetamida 861 a 1191 a 1193.7 a 1296 a 749.33 a 1145 a 787.67 a 1239.7 a 

SN sem 235.33 b 522 a 525.33 b 609.3 a 160 a 362 b 189.33 b 245.3 b 

p-value 0.0003 0.2631 0.0026 0.1153 0.0903 0.0047 0.0015 0.0006 

EPM 36.49 363.57 70.597 242.04 187.45 97.078 54.76 71.07 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Verifica-se assim que o doseamento com recurso à 2-cianoacetamida conferiu doseamentos 

tendencialmente mais elevados, o que poderá dever-se a uma maior especificidade da 

ligação açúcar- 2-cianoacetamida (é sabido que o método de Somogyi-Nelson não é muito 

específico). No entanto, é de referir que as tendências observadas para os conjuntos de 

dados são muito semelhantes nos dois métodos.  

Na comparação entre o método do SNsem (açúcares redutores directos) e o SNcom 

(açúcares redutores resultantes de açúcares totais), pode-se concluir que a diferença entre 

metodologias já não é assim tão significativa como a comparação anterior, uma vez que há 

órgãos que não apresentam diferenças e dentro de cada órgão apenas algumas colheitas 

apresentam diferenças. Nas amostras de etanol e árvores em safra, apenas há diferenças 

entre métodos na raiz, tronco e R+. No entanto, a diferença existente nestes órgãos é 

mínima, uma vez que, apenas tem significado estatístico numa colheita (doseamentos na 

raiz e tronco significativamente superiores na quarta colheita e R+ na primeira colheita, 

como se pode observar no Quadro 18). Nas árvores em contra-safra, não existe diferença 

estatística entre métodos no R+ e R2. Na raiz, o p-value é inferior a 0,05 na segunda e 

terceira colheita, no tronco apenas na terceira colheita e R3 apenas na segunda colheita. 

Nos três casos, os valores mais elevados foram obtidos com SNcom. 
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Quadro 18 – Comparação entre o método de Somogyi-Nelson com e sem hidrólise (extracto 

alcoólico) no tronco e nos ramos com mais de três anos nas árvores de carga alta ao longo 

do tempo em mg/L. 

Método 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

Tronco R + Tronco R + Tronco R + Tronco R + 

SN com 2633.3 a 2700.7 a 2563.3 a 2959.3 a 3389.3 a 2796.7 a 3312.7 a 2783.3 a 

SN sem 2564 a 1910 b 2144.7 a 2407.3 a 3082 a 2517.3 a 2764 b 2694.7 a 

p-value 0.7852 0.0085 0.4489 0.2743 0.2306 0.6447 0.0166 0.7366 

EPM 168.23 115.81 353 308.41 153.84 396.69 97.872 173.84 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Nas amostras de água (Quadro 19) e árvores em safra apenas o tronco não apresenta 

diferenças. A raiz, os ramos com mais de três anos e os ramos com dois anos apenas se 

verifica um p-value inferior a 0,05 na primeira colheita e os ramos de três anos nas duas 

primeiras colheitas. Nas árvores em contra-safra observa-se diferenças em todos os órgãos. 

A raiz e o tronco apresentam diferenças na primeira e terceira colheita, os ramos com mais 

de três anos nas três primeiras colheitas, os ramos de três anos apenas na primeira colheita 

(Quadro 19) e os ramos de dois anos nas duas primeiras colheitas (Quadro 19). 

Quadro 19 – Comparação entre o método de Somogyi-Nelson com e sem hidrólise nos 

ramos com três e dois anos nas árvores de carga baixa ao longo do tempo em mg/L. 

Método 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 3 R 2 R 3 R 2 R 3 R 2 R 3 R 2 

SN com 988.67 a   956 a 975.33 a   1294.7 646 a 394.67 a 631.33 a 690 a 

SN sem 258.67 b 298.67 b 799.33 a   820 462 a 299.33 a 626 a 644 a 

p-value 0.0090 0.0008 0.2003 0.0167 0.4033 0.5749 0.9575 0.7712 

EPM 108.89 50.447 81.239 84.827 139.33 110.54 66.45 104.5 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

No entanto, em qualquer caso, independentemente de existir diferenças significativas ou 

não, os valores obtidos são mais altos no SNcom, o que se justifica pela razão já 

mencionada (além do doseamento dos açúcares redutores directamente no extracto, há 
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doseamento dos que resultam da hidrólise dos outros açúcares, nomeadamente da 

sacarose no extracto de álcool).  

Na comparação entre o método de Somogyi-Nelson com hidrólise (SNcom) e antrona, 

ambos a dosearem açúcares solúveis totais, pode-se concluir que, em todos os órgãos e em 

todas as colheitas, o método SNcom deu valores sempre muito superiores ao método da 

Antrona. 

Na extracção com etanol e nas árvores em safra o SNcom é estatisticamente superior em 

todos os órgãos e em todas as colheitas. Por sua vez nas árvores em contra- safra apenas o 

tronco na segunda colheita não apresenta diferenças entre métodos, como se pode 

constatar no Quadro 20. 

Quadro 20 – Comparação entre o método de SNcom e antrona no tronco (extracto 

alcoólico) nas árvores de carga baixa ao longo do tempo em mg/L. 

Método 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

SN com 3032.7 a  1994 a 3094 a 3407.3 a 

Antrona 814.67 b   106.67 a 1092 b 545.33 b   

p-value 0.0027 0.1339 0.0035 0.0004 

EPM 237.95 711.39 230.21 188.24 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

Nas amostras do extracto de água e nas árvores em safra verificou-se que não existia 

diferenças significativas entre métodos nas raízes. No entanto, o tronco apresentava 

diferenças (valores significativamente superiores no SNcom) na primeira e última colheita, 

os ramos com mais de três anos nas três primeiras colheitas (Quadro 21), os ramos de três 

anos nas duas primeiras colheitas e última (Quadro 21) e os ramos de dois anos apresenta 

diferenças em todas as colheitas. Nas árvores em contra-safra, verificou-se que os ramos 

com mais de três anos e de dois anos apresentaram diferenças significativas entre métodos 

em todas as colheitas. Nas raízes a diferença significativa é apenas na primeira e duas 

últimas colheitas, no tronco é na primeira e última colheita e nos ramos com três anos é nas 

duas primeiras e última colheita. 
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Quadro 21 – Comparação entre o método do SNcom e Antrona nos ramos com mais de três 

anos e de três anos (extracto de água) nas árvores de carga alta ao longo do tempo em 

mg/L. 

Método 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R+ R3 R+ R3 R+ R3 R+ R3 

SN com 909.33 a   1132.7 a 772 a 1083.3 a 294.67 a   643.33 a   284 a 417.33 a   

Antrona 281 b 286.67 b 284.67 b 228.67 b 172 b 262.67 a   140.33 a   0 b 

p-value 0.0308 0.0033 0.0428 0.0047 0.0456 0.0828 0.3861 0.0114 

EPM 135.95 95.474 117.64 106.06 30.244 116.97 104.51 66.605 

Nota: Teste de comparação múltipla de médias de Tukey HSD para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores 

estatisticamente diferentes, EPM - Erro padrão da média. 

O facto de o método de Somogyi-Nelson com hidrólise dar muito consistentemente valores 

superiores ao da antrona, e este ter dado valores muito baixos, sugere que a reacção não 

correu de forma eficiente, talvez porque os extractos tivessem muitos interferentes, pois é 

sabido que o método da antrona fornece melhores resultados quando aplicado em soluções 

puras de hexoses ou seus polímeros. Um outro aspecto a considerar é haver um baixo teor 

de hidratos de carbono de elevado peso molecular. Segundo LATT et al.  (2001), quando é 

realizado a hidrólise com ácido sulfúrico, consegue-se reduzir o amido a monómeros de 

glucose produzindo uma cor verde. Pode-se deduzir daqui, também, que provavelmente 

estes órgãos apresentam teores baixos de amido visto que estão a ser mobilizados grandes 

quantidades para satisfazer as necessidades energéticas nos fenómenos reprodutivos e na 

respiração.  

5. Conclusões e perspectivas futuras 

Este trabalho focou-se na determinação dos teores de açúcares solúveis em órgãos 

permanentes de oliveira (raiz, tronco, ramos de mais de três anos, ramos de três anos e 

ramos de dois anos) com vista à obtenção de dados para incorporação no modelo de 

crescimento e desenvolvimento da oliveira, em preparação no âmbito do projecto 

“FUTUROLIVE - Efeitos das alterações climáticas na cultura, produção e economia do olival” 

(PTDC/AGR-AAM/104562/2008). Não se fizeram determinações em ramos do ano, folhas e 

estruturas reprodutivas porque são órgãos com teores muito variáveis, não sendo 

interessante para o modelo em preparação. As determinações foram feitas ao longo do ciclo 

vegetativo em árvores da variedade Cobrançosa, num olival na região de Santarém, tendo-

se escolhido árvores com carga alta e árvores com carga baixa. Sendo uma primeira 
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abordagem ao tema, utilizaram-se três métodos de quantificação de açúcares solúveis (2-

cianoacetamida, Somogyi-Nelson, antrona), todos eles colorimétricos, pois pretendia-se 

seleccionar um método simples, expedito, pouco exigente em termos de equipamento e 

infra-estrutura laboratorial e reprodutível que permita generalizar estas determinações a 

maior número de amostras. Procurava-se também beneficiar da complementaridade de 

informação que eles permitem obter, na medida em que uns são mais focados só para 

açúcares redutores (2-cianoacetamida, Somogyi-Nelson) e outro para açúcares totais 

(antrona). Para extrair açúcares de grupos diferentes, prepararam-se extractos em etanol 

(açúcares de baixo peso molecular) e extractos em água (açúcares de peso molecular mais 

elevado). 

Os resultados obtidos são ainda preliminares, dando uma primeira informação sobre como 

os hidratos de carbono se comportam ao longo do tempo na oliveira e tipo/quantidade de 

hidratos de carbono presentes em cada órgão. 

Este estudo, como foi dito ao longo do trabalho, deveria apresentar maior número de 

árvores em cada modalidade, porque três árvores é uma amostra reduzida, que retirou 

robustez aos resultados. A opção por três árvores prendeu-se com o facto de se tratar de 

um estudo preliminar, uma primeira abordagem de utilidade e validade ainda imprevisível e 

ser necessário ter um número não demasiado elevado de amostras, além de danificar 

menor número de árvores no olival. É importante referir que nestas condições de ensaio, ou 

seja, o tipo de olival (técnicas culturais com tecnologia) e o tipo de cultivar, poder-se-ia optar 

apenas por uma modalidade (CA) visto que as diferenças obtidas entre modalidades de 

carga, de uma maneira geral, nunca foram claramente significativas (para o conjunto dos 

órgãos).  

Os resultados obtidos revelaram que a maior acumulação de açúcares solúveis se verificou 

nos ramos mais jovens (ramos de dois anos e de três anos). Estes açúcares compreendem 

os açúcares redutores, a sacarose (doseada indirectamente após hidrólise do extracto 

alcoólico) e o amido e outros hidratos de carbono de elevado peso molecular (doseados 

indirectamente após hidrólise ácida do extracto aquoso). O polissacárido amido não está 

directamente expresso nestes resultados, numa abordagem futura será oportuno fazer uma 

extracção com ácido perclórico, para subsequente análise pelo método da antrona ou  outro 

que detectasse este hidrato de carbono. Os menores teores foram obtidos para os ramos 

com mais de três anos. 

Os três métodos estudados neste trabalho são bastantes expeditos e de simples execução; 

o método de Somogyi-Nelson revelou-se mais laborioso e talvez menos preciso; o método 

da antrona revelou-se ineficaz, talvez por se estar a trabalhar com extractos brutos, sem 

qualquer purificação. Assim, e apesar de não permitir determinar directamente açúcares 



72 
 

totais, ao contrário da antrona, o método que nos pareceu mais adequado foi o método da 2-

cianoacetamida. Este método tem a desvantagem de só quantificar os açúcares redutores 

em meio alcalino (recorrendo a um tampão borato para elevar o pH para 9,0), inviabilizando 

a hidrólise ácida como forma de degradação de hidratos de carbono de elevado peso 

molecular. Num futuro trabalho, será útil experimentar este método precedido de uma 

hidrólise ácida e um passo intermédio de neutralização. A partir dos resultados obtidos, e 

atendendo a que o doseamento de açúcares totais implica a hidrólise ácida para 

degradação de polissacáridos, o teor total aproximado de açúcares em cada órgão poderia 

ser dado pela soma dos teores obtidos nos extractos de etanol e de água, após hidrólise 

ácida, com o método de Somogyi-Nelson. Assim, e atendendo a que os açúcares contidos 

nos extractos de etanol e de água referem-se a 100 mg de matéria seca e foram no final 

dissolvidos em 0,5mL de água esterilizada para as determinações, poder-se-ia reportar os 

teores obtidos da seguinte forma (Quadro 22) 

Quadro 22 – Valores médios de açúcares totais nos órgãos nas seis árvores (mg de 

açúcares totais/100 mg de matéria seca) determinados pelo método de Somogyi-Nelson 

após hidrólise ácida. 

Órgão 
1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

ETOH H2O TOTAL ETOH H2O TOTAL ETOH H2O TOTAL ETOH H2O TOTAL 

Raiz 1,25 0,29 1,54 1,78 0,33 2,11 1,88 0,26 2,14 1,87 0,13 2,00 

Tronco 1,42 0,45 1,86 1,14 0,22 1,36 1,62 0,26 1,88 1,68 0,20 1,88 

R+ 1,32 0,39 1,72 1,45 0,46 1,91 1,35 0,25 1,60 1,47 0,23 1,70 

R3 1,42 0,53 1,95 1,71 0,51 2,22 1,68 0,32 2,00 1,73 0,26 1,99 

R2 1,63 0,49 2,12 1,52 0,58 2,10 1,57 0,29 1,86 1,50 0,30 1,80 

 

O teor de hidratos de carbono na planta foi, de uma maneira geral, crescente ao longo do 

tempo, atingindo-se um máximo na fase dos frutos em crescimento em que os frutos mais 

desenvolvidos atingiam 8 a 10 mm de comprimento/início do endurecimento do endocarpo. 

Futuramente, deverá antecipar-se a análise ao início do desenvolvimento vegetativo e 

prolongá-la até à fase posterior à colheita da azeitona, por forma a ter informação sobre a 

mobilização e translocação durante a fase de síntese do azeite e maturação do fruto e a 

entrada em repouso vegetativo.  
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Anexo A – Escala de classificação BBCH dos estados fenológicos da oliveira (Sanz-Cortés 

et al., 2002) 
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Figura A1 – Ilustração de alguns estados fenológicos da escala BBCH da oliveira (Olea 

europaea L.) (Sanz-Cortés et al., 2002). 
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Descrição dos estados fenológicos da escala BBCH da oliveira (Sanz-Cortés et al., 
2002):  
Estado principal de crescimento 0: desenvolvimento dos gomos  

00 – Os gomos situados no ápice dos lançamentos do ano anterior estão completamente 

fechados e são pontiagudos, sem pedúnculo e de cor ocre.  

01 – Os gomos foliares começam a inchar e a abrir, sendo visíveis os novos primórdios 

foliares.  

03 – Os gomos 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 – Os gomos florais, situados nas axilas das folhas, estão completamente fechados e são 

pontiagudos, sem pedúnculo e com brácteas de cor ocre.  

51 – Os gomos florais começam a inchar e separam-se da base mediante um pedúnculo.  

53 – Os gomos florais abrem e começa o desenvolvimento do rácimo floral.  

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.  
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67 – As pétalas brancas começam a cair.  

68 – A maioria das pétalas caiu ou estão emurchecidas.  

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 B – Protocolo para realização da amostragem. 

Amostras 
Foram escolhidas aleatoriamente 6 plantas no olival (todas com o diâmetro do tronco 

semelhante), 3 encontram-se em safra (elevada produção) e as outras 3 encontram-se em 

contra-safra (baixa produção). Em cada planta foi retirado material da raiz, tronco, ramos 

com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos. 

1. Com auxílio de uma enxada foi aberto um buraco a 50 cm do tronco (num ponto 

qualquer). 

 

 

 

 

 

 

2. Com auxílio de uma “Verruma de Pressler” foi retirado no tronco a 50 cm do solo um 

cilindro de 10 cm; 

 

3. Corte de um ramo com mais de três anos com auxílio de uma tesoura de poda; 

 

 

 

 

 

 

4. Os ramos de 3 e de 2 anos foram foram cortados à volta da árvore, e remoção de 

folhas/inflorescências; 
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5. Colocação do material vegetal embrulhado em alumínio e transporte até ao 

laboratório numa caixa de esferovite cheia de gelo (evitar oxidações); 

 

Laboratório 
1. Corte do material vegetal para uns gobelés de 50 ml em fracções menores e 

pesagem; 

 

 

2.  Colocação das amostras no liofilizador durante 3 dias a -40ºC e a uma pressão de 8 

× 10-2 mbar; 

 

 

 

 

 

 

3. Trituração das amostras com auxílio de um moinho de café, peneiração do material e 

colocação nos tubos de reagente de 50 ml; 
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Anexo C – Protocolo para a preparação das amostras para realizar a extracção com etanol. 
 
Preparação das Amostras 
Extracção Etanol 
 
Material  

• 30 tubos de eppendorf de 2 mL; 

• 60 tubos de reagentes de 14 mL; 

• 1 micropipeta de 1000 µL; 

• 1 pipetador automático; 

• 1 pipeta de 10 mL;  

• 1 pipeta de 50 mL; 

• Balança milimétrica Kern 770; 

• Banho-maria Julabo Shake Temp SW 22; 

• Centrifugadora Hettich Zentrifugen – MIKRO 20; 

• Liofilizador 

 

Reagentes  

• ETOH 96% (V/V); 

• Água destilada 
 
Procedimento 

1. Preparação do ETOH (etanol) a 80% (V/V) 

Tenho ETOH 96% (V/V) e quero preparar, por exemplo, 30 ml de solução 

 
n1 = n2 

C1 × V1 = C2 × V2 

80 × 30 = 96 × V2 

V2 = 80 × 30
96

 

V2 = 25 ml de ETOH 96% (V/V) 

 

Logo, tem-se de adicionar 30 – 25 = 5 mL de água destilada 

 

2. Com auxílio de um pipetador automático e uma pipeta de 50 mL retira-se 25 mL de 

ETOH 96% e coloca-se num tubo de reagentes de 50 mL; 
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3. Com uma pipeta de 10 mL adiciona-se 5 mL de água destilada no tubo de reagentes 

de 50 mL e mistura-se as duas soluções; 

4. Pesagem de 100 mg (0,1 g) das amostras num tubo de eppendorf de 2 mL; 

5. Com auxílio de uma micropipeta colocação de 1 mL (1000 µL) de ETOH 80% no tubo 

de eppendorf de 2 mL; 

6. Colocação em banho-maria a 85ºC com agitação automática a 120 rpm durante 30 

minutos; 

7. Retirar do banho-maria e centrifugar a 13 000 rpm durante 3 minutos; 

 

 

 

 

 

 

 

8. Com auxílio de uma micropipeta de 1000 µL retirar a fracção líquida e colocação 

num tubo de reagentes de 14 mL; 

9. Repetição do passo 5., 6., 7. e 8.;   
10. Na fracção sólida adiciona-se 1 mL (1000 µL) de água destilada, agita-se e coloca-se 

em banho-maria a 65ºC, com agitação automática a 120 rpm, durante 30 minutos; 

11. Centrifugação a 13 000 rpm durante 3 minutos; 

12. Retirar a fracção líquida e colocar num tubo de reagentes de 14 mL; 

13. Repetir os passos 10., 11. e 12.; 
14. Colocação dos tubos de regente no liofilizador a -40ºC e a uma pressão de 0.100 

mbar durante aproximadamente 20 h. 
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Anexo D – Protocolo para a realização do método da 2-cianoacetamida 

 
Método da Cianoacetamida 
Material  

• 60 tubos de eppendorf de 1,5 mL; 

• 2 tubos de reagentes de 14 mL; 

• Balão volumétrico de 500 mL; 

• 1 micropipeta de 1000 µL; 

• 1 micropipeta de 200 µL; 

• 1 micropipeta de 10 µL; 

• 1 pipetador automático; 

• 1 pipeta de 10 mL; 

• Balança milimétrica Kern 770; 

• Placa de aquecimento Velp Scientifica; 

• Centrifugadora HERMLE Z 383 K; 

• Liofilizador 

• Epectrofotómetro Shimadzu, UV-2100. 

 

Reagentes  

• Ácido D-glucurónico; 

• 2-cianoacetamida; 

• Solução tampão borato; 

• Água esterilizada; 

• Água destilada. 
 
Procedimento 

1. Pesagem de 194,14 mg de ácido D-glucurónico num tubo de reagentes e adicionar 

10 mL de água destilada – solução X; 

 

Preparação das concentrações – 5 mL cada (5, 25, 50, 125, 250, 500 e 1000 µM) 

• Solução A – 1000 µM 
Num tubo de regente adicionar 50 µL da solução X e 4,95 mL de água destilada;  

• Solução B – 500 µM 
Num tubo de reagente adicionar 2,5 mL da solução A e 2,5 mL de água destilada; 

• Solução C – 250 µM 
Num tubo de reagente adicionar 2,5 mL da solução B e 2,5 mL de água destilada; 
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• Solução D – 125 µM 
Num tubo de regente adicionar 2,5 mL da solução C e 2,5 mL de água destilada;  

• Solução E – 50 µM 
Num tubo de reagente adicionar 2 mL da solução D e 3 mL de água destilada; 

• Solução F – 25 µM 
Num tubo de reagente adicionar 2,5 mL da solução E e 2,5 mL de água destilada; 

• Solução G – 5 µM 
Num tubo de reagente adicionar 1 mL da solução F e 4 mL de água destilada; 

 

2. Pesagem de 0,1 g de 2-cianocetamida num tubo de reagente e adicionar 10 mL de 

água destilada 

3. Colocação da solução tampão borato num balão volumétrico de 500 mL e adicionar 

água destilada até perfazer o volume referido 

 

Leitura no espectrofotómetro – Curva de calibração 
4. Num tubo de eppendorf de 1,5 mL adicionar 500 µL de solução tampão, 250 µL de 2-

cianoacetamida e 250 µL de cada solução de concentração pré-estabelecida; 

5. Colocar os tubos em água a ferver a 100ºC durante 5 min; 

6. Provocar choque térmico, colocando os tubos durante 30 s em gelo; 

7. Ligar o espectrofotómetro e colocar a 274 nm; 

8. Colocar as cuvettes de quartzo de 1cm com água destilada e carregar no “Auto Zero” 

para colocar os valores da absorvância a zero; 

9. Deixar uma cuvette com a água destilada e realizar as leituras com o outro. 

 
Leitura dos açúcares redutores 

10. Retira-se as amostras do liofilizador; 

 

 

 

 

 

 

11. Adiciona-se 500 µL de água esterilizada às amostras liofilizadas (ETOH e H2O); 

12. Dissolve-se bem retirando ao máximo todas as partículas agregadas à parede do 

tubo de reagentes; 

13. Realização de uma centrifugação a 3000 rpm durante 2 min a 23 ºC; 
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14. Num tubo de eppendorf de 1,5 mL adicionar 500 µL de solução tampão, 250 µL de 2-

cianoacetamida e 250 µL de cada amostra – nas amostras de ETOH fazer uma 

diluição de 1:50 (5 µL da amostra + 245 µL de água esterilizada); nas amostras de 

H2O fazer uma diluição de 1:10 (25 µL da amostra + 225 µL de água esterilizada); 

15. Colocar os tubos em água a ferver a 100ºC durante 5 min; 

16. Provocar choque térmico, colocando os tubos durante 30 s em gelo; 

17. Ligar o espectrofotómetro e colocar a 274 nm; 

 

 

 

 

 

 

18. Colocar as cuvettes de quartzo de 1cm com água destilada e carregar no “Auto Zero” 

para colocar os valores da absorvância a zero; 

19. Deixar uma cuvette com a água destilada e realizar as leituras com o outro. 

20. Cálculo das concentrações de açúcares redutores. 
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Anexo E – Protocolo para a realização do método do Somogyi-Nelson 

 

Método do Somogyi-Nelson 
Material  

• 60 tubos de eppendorf de 1,5 mL;  

• 60 tubos de eppendorf de 0,5 mL; 

• 2 Balões volumétricos de 100 mL; 

• 1 micropipeta de 1000 µL; 

• 1 micropipeta de 20 µL; 

• 1 pipetador automático; 

• 1 pipeta de 10 mL; 

• Balança milimétrica Kern 770; 

• Placa de aquecimento Velp Scientifica; 

• Centrifugadora HERMLE Z 383 K; 

• Liofilizador 

• Epectrofotómetro Shimadzu, UV-2100. 

 

Reagentes  

• Glicose; 

• Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O); 

• Carbonato de sódio (Na2CO3); 

• Hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3); 

• Tartarato duplo de sódio e de potássio tetrahidratado (KNaC4H4O6.4H2O); 

• Sulfato de sódio (Na2SO4); 

• Molibdato de amónio anidro; 

• Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 

• Arseniato dibásico de sódio anidro (Na2HAsO4); 

• Água esterilizada; 

• Água destilada. 
 
Procedimento 
Reagente de Somogyi-Nelson I (SN-I) 

1. Pesar:  

• 0,625 g de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O);  

• 2,4 g de carbonato de sódio (Na2CO3);  

• 1,6 g de hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3); 
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• 1,2 g de tartarato duplo de potássio (KNaC4H4O6.4H2O); 

• 1,8 g de sulfato de sódio (Na2SO4). 

 

2. Dissolver, na ordem descrita, em 60 mL de água destilada; 

3. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e completar; 

4. Deixar em repouso por um dia, em ambiente escuro; 

5. Filtrar a solução com papel de filtro e colocar em frasco escuro, identificado. 

 

Reagente de Somogyi-Nelson II (SN-II)  
Solução A:  

6. Pesar 5 g de molibdato de amónio anidro; 

7. Dissolver em 90 mL de água destilada; 

8. Adicionar 4,2 mL de H2SO4 concentrado lentamente na hotte; 

  

Solução B:  
9. Pesar 0,6 g de arseniato dibásico de sódio anidro; 

10. Dissolver em 5 mL de água destilada; 

11. Misturar as soluções A e B e deixar em repouso por 24 horas a 37 °C, em estufa; 

12. Armazenar esta solução em frasco âmbar por até 30 dias a 20-25°C; 

 

Preparação da Solução Padrão da glicose e diluições 
13. Pesagem de 0,030 g de glicose num gobelé e dissolver em 10 mL de água destilada 

sob agitação constante; 
14. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e homogeneizar vigorosamente 

(Solução Padrão). Esta solução deve ser preparada e observar no dia da análise; 
15. Fazer diluições da solução padrão de glicose (3000 mg/L) com água destilada em 

tubos de eppendorf de 1,5 mL (Quadro 1); 
16. Agitar os tubos de eppendorf para homogeneização e retirar uma amostra de 12,5 µL 

para o teste de SN; 
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Quadro 1 – Diluições da solução padrão para a realização da curva padrão 

 

Concentração Glicose 
(mg/L) 

Solução Padrão 
(µL) 

Água 
(µL) 

0 0 50 

300 5 45 

600 10 40 

900 15 35 

1200 20 30 

1500 25 25 

1800 30 20 

2100 35 15 

2400 40 10 

2700 45 5 

3000 50 0 

 

Caso as amostras contenham outros açúcares (Sacarose, p.e.) 
17. Pipetar 12,5 µL de cada amostra (ETOH e H2O) para um tubo de eppendorf de 1,5 

mL; 
18. Adicionar 12,5 µL de HCl 2 N – hidrólise dos açucares; 
19. Aquecer em banho-maria (em ebulição) durante 10 minutos; 
20. Arrefecer a amostra em gelo; 
21. Adicionar 12,5 µL de NaOH 2 N e agitar – neutralizar a solução; 
22. Retirar 12,5 µL da amostra e fazer o teste de SN; 

 

Leitura dos açúcares redutores – Teste SN 
23. Pipetar 12,5 µL da amostra para um tubo de eppendorf de 1,5 mL; 

24. Adicionar 187,5 µL de água destilada; 

25. Adicionar 400 µL do reagente SN-I; 

26. Agitar e aquecer em banho-maria (em ebulição) por 6 minutos; 

27. Arrefecer o tubo em gelo durante 5 minutos; 

28. Adicionar 400 µL de SN-II, agitar e deixar em repouso durante 5 minutos à 

temperatura ambiente (libertar as bolhas de ar).  
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Leitura no espectrofotómetro 
29. Ligar o espectrofotómetro e colocar a 540 nm; 
30. Colocar as cuvettes de 1cm com água destilada e carregar no “Auto Zero” para 

colocar os valores da absorvância a zero; 
31. Deixar uma cuvette com a água destilada e realizar as leituras com o outro. 
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Anexo F – Protocolo para a realização do método da Antrona 

 

Método Antrona  
Material  

• 60 tubos de eppendorf de 1,5 mL; 

• 1 micropipeta de 1000 µL; 

• 1 micropipeta de 100 µL; 

• 1 micropipeta de 10 µL; 

• 1 pipetador automático; 

• 1 pipeta de 10 mL; 

• Balança milimétrica Kern 770; 

• Estufa memmert 854 Schwabach; 

• Agitador KS 125 basic IKA LABORTECHNIK; 

• Centrifugadora HERMLE Z 383 K; 

• Hotte: 

• Epectrofotómetro Shimadzu, UV-2100. 

 

Reagentes  

• Glicose; 

• Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 

• Antrona; 

• Água esterilizada; 

• Água destilada. 
 
Procedimento 
Reagente Antrona 

1. Pesar 0,04 g de Antrona; 

2. Adicionar a Antrona a 20 mL de H2SO4 concentrado; 

3. Agitar durante 30 a 40 min a 150 rpm até ficar límpido; 

 

Preparação da Solução Padrão da glicose e diluições  
4. Pesagem de 0,030 g de glicose num gobelé e dissolver em 10 mL de água 

destilada sob agitação constante; 
5. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e homogeneizar 

vigorosamente (Solução Padrão). Esta solução deve ser preparada e observar 

no dia da análise; 
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6. Fazer diluições da solução padrão de glicose (3000 mg/L) com água destilada 

em tubos de eppendorf de 1,5 mL (Quadro 1); 
 

Quadro 1 – Diluições da solução padrão para a realização da curva padrão 

 

Concentração Glicose 
(mg/L) 

Solução Padrão 
(µL) 

Água 
(µL) 

0 0 20 

300 2 18 

600 4 16 

900 6 14 

1200 8 12 

1500 10 10 

1800 12 8 

2100 14 6 

2400 16 4 

2700 18 2 

3000 20 0 

 

 

Leitura dos açúcares solúveis totais 
7. Pipetar 2 µL da amostra (ETOH e H2O) para um tubo de eppendorf de 1,5 mL; 
8. Pipetar 18 µL de água destilada; 
9. Adicionar 1000 µL de reagente antrona; 
10. Colocar na Estufa a 80ºC durante 30 min, e agitar de 5 em 5 min; 
11. Colocar a 25ºC durante 10 min; 
 

Leitura no espectrofotómetro 
12. Ligar o espectrofotómetro e colocar a 560 nm; 

13. Colocar as cuvettes de 1 cm com água destilada e carregar no “Auto Zero” 

para colocar os valores da absorvância a zero; 

14. Deixar uma cuvette com a água destilada e realizar as leituras com o outro. 
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Anexo G – Resultados obtidos pelo método 2-cianoacetamida ao longo do tempo nas 

raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos em 

ambos os extractos (etanol e água). 

 

Extracto Etanol 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 7539 7129 6337 9443 
CA 9125 6757 11961 8752 
CA 8289 7518 9103 9497 
CB 3451 7356 10370 6574 
CB 9189 8057 9712 6482 
CB 9330 8014 11034 4697 

T 

CA 4902 3624 8914 8483 
CA 6919 4276 8903 7976 
CA 7604 6838 9308 6800 
CB 4627 6477 6703 5441 
CB 6115 0 10467 4929 
CB 8127 6396 8359 11729 

R+ 

CA 5759 5824 8024 7286 
CA 5296 5695 10791 5253 
CA 5333 5226 5830 7367 
CB 6196 5479 7625 6191 
CB 4897 6719 8877 4298 
CB 3732 6628 5280 5689 

R3 

CA 7420 7944 11961 8903 
CA 11093 7496 13428 9179 
CA 7895 8823 13838 7820 
CB 9993 7582 10392 7291 
CB 7221 8321 11082 8720 
CB 6568 7722 12107 7544 

R2 

CA 7269 7534 11740 9103 
CA 8370 7739 12349 9766 
CA 8477 6045 12463 7539 
CB 7291 6482 10786 7205 
CB 8170 7302 8968 7798 
CB 7701 7836 7216 5204 
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Anexo G – Resultados obtidos pelo método 2-cianoacetamida ao longo do tempo nas 

raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos em 

ambos os extractos (etanol e água). (Continuação) 

 

Extracto de Água 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 929 1314 356 706 
CA 843 1240 1207 768 
CA 811 1027 685 889 
CB 414 1245 884 944 
CB 445 778 757 802 
CB 829 1158 520 607 

T 

CA 2095 1710 1190 1324 
CA 1000 673 1316 1323 
CA 478 1505 929 1072 
CB 582 1412 866 949 
CB 669 0 1099 621 
CB 921 1304 720 1240 

R+ 

CA 890 1330 1471 1024 
CA 739 1091 1444 1103 
CA 690 1465 1208 1369 
CB 908 1649 1276 1076 
CB 518 1126 1329 973 
CB 617 1434 888 1142 

R3 

CA 1365 1617 2173 1801 
CA 1293 1712 1772 1808 
CA 969 1684 1453 1388 
CB 1316 1620 1017 1767 
CB 933 1427 1598 1702 
CB 1166 1622 943 1326 

R2 

CA 1065 1766 1364 1843 
CA 1265 1565 1292 2115 
CA 892 1907 1619 2195 
CB 1113 1288 981 1455 
CB 849 1548 925 1853 
CB 1062 1581 738 1706 

 



99 
 

Anexo H – Resultados obtidos pelo método Somogyi-Nelson (sem e com hidrólise) ao longo 

do tempo nas raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de 

dois anos em ambos os extractos (etanol e água). 

 

Extracto etanol sem hidrólise 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 1864 3056 2772 3612 
CA 2738 3082 3720 3464 
CA 2272 2588 2550 3336 
CB 1716 3020 3342 3100 
CB 3436 3006 2934 2606 
CB 2510 2868 3228 1954 

T 

CA 2276 2108 2956 2850 
CA 2822 2188 3440 2872 
CA 2594 2138 2850 2570 
CB 2200 2820 2498 2804 
CB 2780 0  2628 1812 
CB 2900 2464 2456 3298 

R+ 

CA 2048 2712 2482 2644 
CA 1924 2330 3076 2350 
CA 1758 2180 1994 3090 
CB 2254 2168 2660 3184 
CB 1952 1938 2884 2236 
CB 1364 2404 1568 2728 

R3 

CA 3400 3584 2920 2888 
CA 2856 2962 3492 3026 
CA 2190 3262 3212 3482 
CB 2828 2684 2912 3508 
CB 2474 2782 2932 3780 
CB 2304 2712 2760 3682 

R2 

CA 3410 3178 3120 2886 
CA 2792 3208 2834 3280 
CA 2232 3092 3614 2838 
CB 2806 2322 3032 3574 
CB 3044 3318 2808 3582 
CB 4066 3312 2722 2768 

 



100 
 

Anexo H – Resultados obtidos pelo método Somogyi-Nelson (sem e com hidrólise) ao longo 

do tempo nas raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de 

dois anos em ambos os extractos (etanol e água). (Continuação) 

 

Extracto de água sem hidrólise 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 276 496 -26 122 
CA 270 624 280 146 
CA 160 456 226 300 
CB 130 670 400 266 
CB 180 172 300 248 
CB 264 430 160 66 

T 

CA 882 840 270 328 
CA 464 394 302 140 
CA 220 594 514 268 
CB 158 706 276 226 
CB 232 0 360 72 
CB 388 570 312 484 

R+ 

CA 472 492 136 194 
CA 276 398 278 230 
CA 78 560 558 388 
CB 152 772 320 418 
CB 160 328 444 386 
CB 20 444 130 576 

R3 

CA 826 678 110 484 
CA 310 722 328 406 
CA 224 654 408 522 
CB 338 814 614 700 
CB 188 962 580 546 
CB 250 622 192 648 

R2 

CA 644 698 98 408 
CA 232 672 240 522 
CA 126 890 608 786 
CB 218 772 340 676 
CB 270 938 514 440 
CB 408 750 44 816 
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Anexo H – Resultados obtidos pelo método Somogyi-Nelson (sem e com hidrólise) ao longo 

do tempo nas raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de 

dois anos em ambos os extractos (etanol e água). (Continuação) 

 

Extracto de etanol com hidrólise 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 1980 2874 3510 4246 
CA 2672 3024 4464 3952 
CA 2032 3724 3272 4708 
CB 1642 3852 3922 3718 
CB 3980 4022 3592 3310 
CB 2726 3852 3818 2562 

T 

CA 2282 1784 3230 3330 
CA 2854 2414 3624 3474 
CA 2764 3492 3314 3134 
CB 2540 2786 2958 3576 
CB 3338 0 3304 2908 
CB 3220 3196 3020 3738 

R+ 

CA 2970 2564 2762 2932 
CA 2496 3772 3620 2548 
CA 2636 2542 2008 2870 
CB 2734 1512 2762 3542 
CB 3048 3718 3098 2474 
CB 1996 3262 1914 3306 

R3 

CA 3500 2940 3172 3490 
CA 3400 3616 3152 3458 
CA 1880 3060 3534 3162 
CB 2718 3604 2992 3208 
CB 2712 3746 3438 3704 
CB 2880 3588 3834 3716 

R2 

CA 3224 3000 2910 2404 
CA 3290 3280 2942 3502 
CA 2584 3882 3500 2824 
CB 3100 2486 3522 3364 
CB 3650 3086 2916 3228 
CB 3752 2510 3038 2700 
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Anexo H – Resultados obtidos pelo método Somogyi-Nelson (sem e com hidrólise) ao longo 

do tempo nas raízes, tronco, ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de 

dois anos em ambos os extractos (etanol e água). (Continuação) 

 

Extracto de água com hidrólise 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 680 642 86 146 
CA 684 724 834 300 
CA 512 408 178 308 
CB 340 854 654 234 
CB 570 626 708 374 
CB 642 730 652 140 

T 

CA 1412 692 764 266 
CA 980 312 760 436 
CA 694 602 364 288 
CB 740 464 444 442 
CB 704 0 390 350 
CB 854 568 380 616 

R+ 

CA 1250 570 240 276 
CA 840 800 302 208 
CA 638 946 342 368 
CB 828 1052 616 554 
CB 618 1344 904 364 
CB 530 848 628 1014 

R3 

CA 1312 1000 558 302 
CA 1154 1142 934 346 
CA 932 1108 438 604 
CB 1170 892 360 580 
CB 696 1090 802 786 
CB 1100 944 776 512 

R2 

CA 866 1314 950 200 
CA 800 966 530 792 
CA 1302 822 796 564 
CB 922 1142 532 498 
CB 904 1494 378 744 
CB 1042 1248 274 828 
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Anexo I – Resultados obtidos pelo método da antrona ao longo do tempo nas raízes, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos em ambos os 

extractos (etanol e água). 

 

Extracto de etanol 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 263 186 949 575 
CA 327 140 668 786 
CA 70 584 554 719 
CB 215 304 474 425 
CB 776 161 1566 610 
CB 490 554 1240 53 

T 

CA 237 0 562 597 
CA 567 385 719 993 
CA 515 230 998 495 
CB 495 98 641 515 
CB 696 0 1680 696 
CB 1253 222 955 425 

R+ 

CA 429 358 641 378 
CA 354 215 771 308 
CA 805 73 300 405 
CB 537 16 835 549 
CB 545 157 470 230 
CB 393 632 405 354 

R3 

CA 902 615 575 610 
CA 1188 567 944 445 
CA 374 425 850 646 
CB 597 495 1979 495 
CB 474 466 805 691 
CB 606 393 752 425 

R2 

CA 1055 891 593 219 
CA 1004 389 1055 267 
CA 350 285 938 705 
CB 1175 342 876 22 
CB 554 342 646 208 
CB 805 815 567 421 
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Anexo I – Resultados obtidos pelo método da antrona ao longo do tempo nas raízes, tronco, 

ramos com mais de três anos, ramos de três anos e ramos de dois anos em ambos os 

extractos (etanol e água). (Continuação) 

 

Extracto de água 
mg/L 

Órgão Carga 1ª Colheita 2ª Colheita 3ª Colheita 4ª Colheita 

R 

CA 297 186 0 0 
CA 571 628 60 285 
CA 143 2 161 482 
CB 186 304 0 0 
CB 312 84 129 0 
CB 389 0 304 0 

T 

CA 350 285 98 143 
CA 215 289 211 0 
CA 190 0 696 63 
CB 507 98 179 0 
CB 293 0 244 0 
CB 122 282 528 0 

R+ 

CA 389 515 125 0 
CA 297 84 161 421 
CA 157 255 230 0 
CB 267 16 219 0 
CB 331 0 233 0 
CB 335 389 354 0 

R3 

CA 397 515 316 0 
CA 136 108 350 0 
CA 327 63 122 0 
CB 319 495 342 0 
CB 161 335 466 252 
CB 252 179 233 0 

R2 

CA 289 433 308 0 
CA 248 226 26 0 
CA 175 285 87 0 
CB 453 342 115 0 
CB 462 101 29 0 

CB 331 33 147 0 
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