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Resumo 
 

Com a realização deste estudo pretendeu-se analisar a resposta de diferentes cultivares de 
oliveira à aplicação de um piretróide (s.a. deltametrina) versus um biopesticida (s.a. 
spinosade) no combate à mosca da azeitona, comparando também com árvores testemunha. 
As cultivares estudadas foram a ‘Galega’, ‘Cordovil de Serpa’, ‘Cobrançosa’, ‘Verdeal de Trás-
os-Montes’, ‘Azeiteira’ e ‘Redondil’, situadas num olival em Beja. 

Procedeu-se ao acompanhamento semanal das oliveiras em estudo, a fim de monitorizar a 
evolução dos efeitos da mosca da azeitona nas cultivares, consoante o tratamento efetuado. 

Realizaram-se análises laboratoriais às amostras retiradas por tratamento e cultivar, 
estudando-se efeitos da praga em parâmetros de qualidade (humidade, acidez e teor de 
gordura) e de intensidade de ataque (frutos atacados, frutos só com picadas e frutos com 
larvas vivas). 

Concluiu-se através da análise estatística realizada às percentagens de: acidez - no tratamento 
T2 reduziu significativamente na ‘Galega’; teor de gordura (matéria seca) - aumentou na 
‘Redondil’ com os tratamentos T2 e T3; frutos atacados - reduziram significativamente na 
‘Azeiteira’ com os tratamentos T2 e T3; finalmente os frutos só com picada diminuíram na 
‘Azeiteira’ com o tratamento T2, contrariamente ao aumento significativo obtido na ‘Verdeal’ 
com o tratamento T3. 

 

Palavras-chave: mosca da azeitona, deltametrina, spinosade, oliveiras, cultivares, teor de 
gordura, acidez, humidade e intensidade de ataque. 
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Abstract 
 

This study aims to analyze the response of different olive varieties on the application of a 
pyrethroid (s.a. deltamethrin) versus a biopesticide (s.a. spinosad) against the olive fly, also 
comparing with control trees. The varieties under study are ‘Galega’, ‘Cordovil de Serpa’, 
‘Cobrançosa’, ‘Verdeal de Trás-os-Montes’, ‘Azeiteira’ and ‘Redondil’, located in an olive grove 
in Beja. 

The olive trees under study were monitored weekly, in order to understand the evolution of 
the effects of the olive fly, in the various varieties and according to the treatment performed. 

Laboratory analyzes were carried out on samples taken by treatment and variety, studying the 
effects of the pest on quality parameters (moisture, acidity and fat content) and attack 
intensity (fruits attacked, fruits only with bites and fruits with live larvae). 

It was concluded through the statistical analysis performed at %: acidity, in treatment T2 
significantly reduced in ‘Galega’; fat content (dry matter) increased in ‘Redondil’ with 
treatments T2 and T3; attacked fruits significantly reduced with the treatments T2 and T3, 
finally the minced fruits decreased with the T2 treatment, contrary to the significant increase 
obtained in the ‘Verdeal’ with the T3 treatment. 

 

Keywords: olive fly, deltamethrin, spinosad, olive trees, varieties, fat content, acidity, moisture 
and attack intensity.  
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Introdução 
 

A Síria e o Irão foram os países onde se iniciou o cultivo da oliveira, estendendo-se ao 
Ocidente pelo Mediterrâneo. Recentemente a área desta cultura alargou-se a outras zonas, 
tais como a América, Austrália, China e África do Sul. É uma das plantas cultivadas mais 
antigas. Considera-se datada de 4000-3000 anos a.C. Atualmente 95% da área mundial 
cultivada encontra-se na área mediterrânea (Guerrero García, 2005).  

A proteção contra pragas baseia-se cada vez mais na compreensão das interações que se 
estabelecem entre os diferentes componentes do agroecossistema (interações entre a oliveira 
e as respetivas pragas, os seus organismos antagonistas e o ambiente envolvente). 
Fundamenta-se em sistemas de monitorização e previsão e na utilização de medidas indiretas 
e diretas de proteção sobre a cultura em questão (Patanita, 2017). 

Segundo De Bach (1964), a definição de meio de proteção biológica é a seguinte: ‘o meio de 
proteção biológico, quando considerado sob o ponto de vista ecológico como uma fase de 
limitação natural, pode ser definido como a ação de parasitas, predadores ou patogénios que 
mantêm a densidade das populações de outros organismos a níveis médios inferiores aos que 
ocorreriam na sua ausência’. 

A mosca da azeitona é o principal inimigo da oliveira e dos olivicultores. Esta praga encontra-
se por toda a bacia do Mediterrâneo e mais recentemente na América do Norte e Central. Não 
sendo tomadas medidas integradas e continuadas para o seu controlo, a mosca da azeitona 
pode acarretar sérios prejuízos nos olivais (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas/ DRAP-Norte, 2010). 

Com a realização deste trabalho pretende-se estudar a resposta de diferentes cultivares de 
oliveira à aplicação de um piretróide versus um biopesticida para o combate à mosca da 
azeitona. As cultivares em estudo são a ‘Galega’, ‘Cordovil de Serpa’, ‘Cobrançosa’, ‘Verdeal de 
Trás-os-Montes’, ‘Azeiteira’ e ‘Redondil’. 

O presente trabalho foi estruturado em 7 capítulos, nomeadamente: o Capítulo 1, referente à 
Introdução, apresentação de Objetivos e Revisão bibliográfica - sobre a importância 
económica do olival, caracterização das cultivares em estudo, mosca da azeitona Bactrocera 
oleae, Gmelin 1790 e os PF (produto fitofarmacêutico) utilizados; a componente prática, 
descrita nos Materiais e Métodos (Capítulo 2); o Capítulo 3 corresponde aos Resultados e 
Discussão, incluindo a apresentação e análise dos resultados dos ensaios; Capítulo 4 referente 
às conclusões obtidas e por fim os últimos três capítulos dizem respeito às Referências 
Bibliográficas, Anexos e Apêndices. 

 

1.1 Importância económica do olival 
 

Na campanha de 2019, na região do perímetro de rega do Alqueva, o olival representava a 
cultura com maior representatividade, com cerca de 63000 ha plantados. A área de olival em 
copa tem vindo a estabilizar, enquanto que a área do olival em sebe aumentou 43% entre 
2018 e 2019 (EDIA, 2020) (Anexo 4). 
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Entre os anos de 2016 e 2018, a superfície de olival para a produção de azeitona de mesa 
totalizou 8773 ha em 2018, tendo diminuído em relação a 2016 cerca de 4%. Esta diminuição 
da superfície refletiu-se num decréscimo de 24% da produção, tendo sido produzidas em 
2018, 13182 t de azeitona de mesa. 

A produção de azeitona para azeite aumentou em 2018 para 352404 ha, uma diminuição em 
relação a 2017, em que foram produzidas 858413 t face às 752368 t de 2018 (INE, 2021). 

Os custos de produção do olival em Portugal têm sofrido alterações, sendo que o valor no ano 
de 2019 foi de 295,48 €/t e o da média da Europa situou-se nos 986,20 €/t (FAOSTAT, 2019). 

 

1.1.1 Importações 
De acordo com GPP, 2020, em 2018/2019 foram importadas 112400 t de azeite para Portugal. 
As importações totais da Europa foram 1102100 t. 

 

1.1.2 Exportações 
Referindo o mesmo autor, na campanha de comercialização (2018/2019), 1616800 t de azeite 
foram exportadas da UE, maioritáriamente para os EUA (36 %), Brasil (11 %), Japão (10 %) e 
China (7 %). 

Portugal exportou 168600 t de azeite na campanha em questão. 

Segundo SIMA, 2020, nos mercados de produção do Alentejo, na semana de 12 de dezembro 
de 2020 o preço estava fixado para 6 €/L para a garrafa de 0,5 L de azeite virgem extra. 

 

1.2 Caracterização das cultivares  
 

1.2.1 ‘Galega’  
Representa a cultivar mais cultivada em Portugal, significando mais de 80 % do olival (DRABL, 
s.d..). 

Destina-se à produção de azeite e azeitona de mesa. Segundo DRABL (s.d.) é facilmente 
multiplicada por estaca lenhosa; os frutos são pequenos e de fraco teor de gordura (12 a 16 
%), dando, no entanto, origem a azeites finos, de alta qualidade e grande estabilidade. Os 
frutos são muito resistentes ao desprendimento por vibração. Constitui um bom porta-
enxerto, resistente ao frio e à humidade durante a fase de repouso vegetativo. 

É uma cultivar de porte médio a grande, com maturação temporã e escalonada. De acordo 
com o mesmo autor, para além da suscetibilidade à mosca, é sensível também à gafa, 
cochonilha, tuberculose e fumagina. 

 

1.2.2 ‘Cordovil de Serpa’ 
Cultivar de porte pequeno ou médio, fruto médio, boa para conserva em verde.  
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Apresenta um bom rendimento em azeite com baixo teor em ácido linoleico. Azeitona 
indicada para colheita por vibração na fase de completa maturação. Muito suscetível ao 
ataque de tuberculose, e com certa resistência à mosca da azeitona (Cordeiro et al., 2018a). 

A restante caracterização da cultivar encontra-se no Anexo 1. 

 

1.2.3 ‘Cobrançosa’ 
Cultivar originária de Trás-os-Montes. Tem como destino a produção de azeite, sendo a sua 
produtividade elevada e constante conferindo um bom rendimento em azeite (16 a 18 %) e 
conserva em verde (Cordeiro et al., 2018b). 

Tem um porte pequeno a médio, com folhas pequenas, compridas e estreitas. A capacidade 
de propagação por estaca herbácea é mediana e apresenta excelentes resultados na colheita 
mecânica.  

A sua resistência à mosca da azeitona, gafa e acidentes climatéricos é elevada, contrastando 
com a elevada suscetibilidade à cochonilha, fumagina e olho-de-pavão (DRABL, s.d.). 

A restante caracterização da cultivar encontra-se no Anexo 2. 

 

1.2.4 ‘Redondil’ 
A cultivar ‘Redondil’ é oriunda da zona do Alto Alentejo.  

Destina-se maioritariamente à produção de azeite (devido ao elevado rendimento em azeite, 
bem como pela sua qualidade e abundância em ácidos oleicos) mas também é produzida para 
azeitona de mesa. Como azeitona de mesa, é apreciada pelo seu tamanho (‘Olive Emotion’, 
2018).  

Fruto médio ou grande, excelente para conserva em verde. Apresenta bom rendimento em 
azeite e é apropriada para colheita por vibração. Suscetível à mosca da azeitona e a certos 
fungos como o da gafa, do escudete e aos efeitos do granizo (Negócios do Campo, 2019).  

É uma árvore de porte médio. Tem uma boa adaptação ao regadio e apresenta mediana 
capacidade de propagação por estaca herbácea e lenhosa. Aquando da maturação, os frutos 
apresentam valores de queda elevados. É suscetível à gafa, escudete e olho-de-pavão e muito 
suscetível à mosca da azeitona (DRABL, s.d.). 

 

1.2.5 ‘Azeiteira’ 
Caracteriza-se por ser uma cultivar muito produtiva, regular e com maturação muito precoce 
(outubro).  

O fruto apresenta um peso médio de aproximadamente 4 g, endocarpo médio com cerca de 
0,4 g e uma relação polpa/caroço alta. Tem baixa resistência ao desprendimento, tendo assim 
uma queda natural alta. 

É uma cultivar com boa capacidade de propagação por estaca semi-lenhosa (60 a 80 %) e 
baixa incidência de gafa e mosca.  
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O rendimento em azeite é reduzido (13 a 16 %), sendo o mesmo pobre em ácido linoleico 
(Cordeiro et al., 2018c). 

A restante caracterização da cultivar encontra-se no Anexo 3. 

 

1.2.6 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
O nome Verdeal provém do facto de os frutos não chegarem a adquirir a cor negra aquando 
maduros, ficando assim com a cor vermelho-vinho (Guerrero García, 2005). 

Destina-se à produção de azeite e azeitona de mesa. 

O azeite resultante é bastante fino, com um frutado marcante, persistente, com verde de 
folha e sabor bastante amargo e picante.  

Caracteriza-se por ser uma cultivar bastante regular e produtiva, cuja maturação do fruto é 
tardia (Olive Emotion, 2018). 

É uma cultivar suscetível à tuberculose, traça, mosca e cochonilha (DRABL, s.d.). 

 

1.3 Mosca da azeitona Bactrocera oleae, Gmelin 1790 
 

Taxonomicamente, a mosca da azeitona insere-se na classe Insecta, ordem Diptera, família 
Tephritidae, género Bactrocera sendo a sua espécie 
Bactrocera oleae. Internacionalmente, apresenta os nomes 
comuns de ‘fruit fly’, ‘olive fly’, ‘olive fruit fly’ em Inglaterra;’ 
mouche de l'olive’, ‘mouche des olives’, ‘ver de l'olive’ em 
França e em Espanha é conhecida por ‘mosca de las 
aceitunas’, ‘mosca del olivo’, ‘mosca olearia’ (Varikou, 2018). 

A sua presença foi reportada em África, Ilhas Canárias, Médio 
Oriente, China, Califórnia, México e América Central (Vossen 
et al. 2006). 

Para além da sua presença na região do mediterrâneo, 
encontra-se também no continente africano e na Ásia 
Ocidental.  

Morfologicamente esta mosca no estado adulto é 
ligeiramente inferior em tamanho quando comparada com a 
mosca comum. Possui asas hialinas e com reflexos irisados, 
mede 4 a 5 mm de comprimento por 10 a 12 mm de 
envergadura (Figura 1). 

A praga desenvolve-se sob influência de fatores climáticos 
como a temperatura e a humidade. 

Desta forma prefere regiões mais húmidas como o litoral; no 
caso do interior do país, com as temperaturas altas e a HR 
(humidade relativa) baixa durante o verão, a praga prolifera 

Figura 2 - Larva de mosca da 
azeitona 

Figura 1 - Bactrocera oleae (Rossi) no 
estado adulto (Fonte: Byron and Gillet-

Kaufman, 2019 
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com as primeiras chuvas, final do verão e início do outono (Guerrero García, 2005). 

 

1.3.1 Ciclo de vida  
A mosca da azeitona pode passar o Inverno sob a forma de pupa, enterrada entre 1 e 5 cm no 
solo dos olivais, enquanto larva (Figura 2) ou pupa nos frutos que ficam por apanhar ou ainda 
sob a forma de adulto. No fim do inverno/ início da primavera, os adultos iniciam a atividade e 
como têm grandes capacidades de voo, espalham-se, colonizando novos olivais. Aquando do 
endurecimento do caroço, as fêmeas, após o acasalamento, depositam os ovos (através do 
seu ovipositor serrado) (Rice, 2000), inserindo-os sob a epiderme, apenas um em cada 
azeitona. Cada fêmea produz 300 a 400 ovos. Uns dias depois da postura, o ovo eclode, dando 
origem a uma larva branca que, ao desenvolver, vai abrindo galerias na polpa da azeitona, de 
que se alimenta. No final do seu desenvolvimento, transforma-se em pupa no interior da 
azeitona, dando origem a um novo inseto. O processo reinicia-se, sucedendo-se durante o 
verão e até ao mês de novembro 4 a 5 gerações, que duram cerca de 25 a 30 dias. À 
aproximação do inverno, as últimas larvas deixam-se cair das azeitonas ao solo, onde se 
enterram e passam o Inverno em forma de pupas, muito resistentes ao frio e aos inseticidas, 
mas que morrem se ocorrer um período prolongado com temperaturas abaixo de 0 ͦC, 
conjugado com elevada humidade do solo. 

A temperatura ótima de desenvolvimento da mosca 
da azeitona situa-se entre os 20 e os 30°C. Acima de 
30 °C, as posturas são fortemente reduzidas. Acima de 
35 °C, ovos, larvas e pupas (Figura 3) morrem. Abaixo 
de 15 °C param as posturas (Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas/ DRAP-Norte, 2010). 

 

1.3.2 Estragos e prejuízos 
Os frutos atacados apresentam à superfície 
pigmentações mais claras que o resto do fruto.  

A larva da mosca da azeitona alimenta-se do 
mesocarpo da azeitona tornando o fruto mais leve e 
com menor rendimento. Desta forma, o azeite 
produzido a partir de FA (frutos atacados) apresenta 
um caldo viscoso de cor parda-avermelhada e de 
elevada acidez (derivada das galerias (Figura 4) feitas 
pelas larvas que permitem a entrada de bactérias e 
fungos (Guerrero García, 2005). 

Os prejuízos originados pela mosca da azeitona são 
qualitativos e quantitativos. A atividade da larva no interior da azeitona afeta o seu 
desenvolvimento e provoca a sua queda prematura. As azeitonas de mesa ficam 
desvalorizadas pela picada de postura da mosca, e os prejuízos podem ser totais. Azeitonas 
atacadas pela mosca dão origem a azeites ácidos e com índices elevados de peróxidos 
(Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas/ DRAP-Norte, 2010). 

Figura 4 - Galeria feita pela mosca da 
azeitona 

Figura 3 - Pupa de mosca da azeitona 
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Segundo Rice (2000), em Portugal, entre 1994 e 1996 o impacto da mosca da azeitona na 
economia, traduziu-se numa diminuição da produção de azeitona de mesa em 4-8 % e a de 
azeite teve um decréscimo de 17 a 19 %. 

 

1.4 Proteção Integrada 
 

A proteção integrada pretende controlar os inimigos das culturas de forma económica, eficaz 
e com menores riscos para o Homem e o ambiente. Por conseguinte, baseia-se na utilização 
racional, equilibrada e integrada de todos os meios de proteção disponíveis (genéticos, 
culturais, biológicos, biotécnicos e químicos) com o objetivo de manter as populações dos 
inimigos das culturas a níveis que não causem prejuízos (Oliveira et al., 2014). 

 

1.4.1 Estimativa de risco 
Através da determinação da Intensidade de Ataque (IA) e do esclarecimento dos fatores de 
nocividade, a estimativa de risco visa definir o potencial biótico dos inimigos da cultura (num 
determinado momento e local) bem como do risco de prejuízos (considerando a utilização de 
medidas indiretas para reduzir a nocividade do inimigo da cultura em questão). Deste modo 
consiste na avaliação da natureza e da importância dos inimigos da cultura, potencialmente 
causadores de prejuízos (Amaro, 2003). 

 

1.4.2 Nível económico de ataque  
O conceito de nível económico de ataque encontra-se relacionado com dois aspetos que 
definem o conceito de proteção integrada. O aspeto ecológico, que se baseia essencialmente 
no equilíbrio biológico de uma cultura com tolerância, até certo nível de populações de 
organismos nocivos, e o aspeto económico associado à compensação do capital de produção 
que deve proporcionar ao agricultor, uma produção sem perdas significativas, com produtos 
de qualidade, obtida com o menor número de tratamentos e com melhoria do solo e 
ambiente. 

Esse nível de tolerância que é a base do equilíbrio entre os aspetos ecológicos e económicos 
designa-se por Nível Económico de Ataque (NEA) e define-se do seguinte modo: ‘Intensidade 
de ataque de um inimigo da cultura a que se devem aplicar medidas limitativas ou de combate 
para impedir que a cultura corra os riscos de prejuízos superiores ao custo dos meios de 
proteção a adotar acrescidos dos efeitos indesejáveis que estas últimas possam provocar 
‘(Amaro and Baggiolini, 1982). 

Aquando da elaboração da ‘Lista de produtos fitofarmacêuticos aconselhados em proteção 
integrada da oliveira’, em 1997, foram apresentados os NEA de referência a adotar para 
Portugal. Em 2003, foram introduzidas metodologias e NEA para novos inimigos e atualizadas 
metodologias de estimativa do risco (Mendes et al., 2010). 
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1.4.3 Meios de proteção da cultura 
 

Meio de proteção biológico 

Os dois inseticidas biológicos (agora designados genericamente por biopesticida) que mais 
têm sido utilizados são à base de spinosade e de diversas estirpes de Bacillus thuringiensis. É 
possível fazerem-se também pulverizações à base de argilas (caulinite), que funcionam como 
barreira à postura (demonstrada em trabalhos experimentais com eficácias superiores a 80 % 
na redução das posturas) (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas/ DRAP-
Norte, 2010). 

 

Meio de proteção químico 

Podem ser feitos tratamentos químicos preventivos na fase adulta, destinados a eliminar as 
moscas e impedir as posturas. Conseguem-se bons resultados aplicando uma calda inseticida 
contendo um atrativo alimentar ou sexual (feromona). Neste caso, deve-se fazer um 
tratamento localizado, aplicando a calda apenas na parte da copa da árvore virada a sul ou em 
bandas ou linhas alternadas, tratando-se de olivais plantados em linha ou em sebe. Deve dar-
se preferência aos tratamentos preventivos. Os tratamentos ditos curativos com larvicidas 
visam a destruição das larvas e obrigam ao tratamento integral das árvores, de modo a atingir 
todos os frutos. São mais nocivos do ponto de vista ambiental e da saúde do consumidor, 
pelos resíduos que podem deixar e pelas mais intensas perturbações da entomofauna do 
olival. Devem respeitar-se: as datas de tratamento, os métodos de aplicação dos tratamentos, 
a alternância de produtos, os intervalos de segurança e a informação contida nos rótulos e 
fichas técnicas dos produtos (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas/ 
DRAP-Norte, 2010). 

O intervalo de segurança consiste no período de tempo mínimo que deve decorrer entre a 
última aplicação do produto fitofarmacêutico na cultura e a colheita do correspondente 
produto agrícola, de modo a garantir que, na altura da colheita, a concentração de resíduos 
nesse produto agrícola não ponha em risco a saúde do consumidor (DGAV, 2022). 

É possível consultar a informação mais atualizada sobre os produtos homologados por cultura, 
inimigo e ainda as condições de utilização do PF em questão nas páginas web da DGAV 
(Direção Geral de Alimentação e Veterinária) através do portal da SIFITO 
(https://sifito.dgav.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2F). 

Um PF consiste num produto que previne, destrói ou controla um organismo prejudicial 
(praga ou doença) na produção agrícola. Consoante a sua finalidade pode ser utilizado 
durante a produção, armazenamento ou transporte (European Commission, Food Safety, 
2021). 

Meio de proteção biotécnico 

A captura em massa consiste na utilização de garrafas de plástico 
com uma solução atrativa (exemplo, feromona). As armadilhas 
como por exemplo tipo ‘Tephri’ (Figura 5), devem ser colocadas 
na parte da copa virada a sudeste, na razão de uma para cada 
duas ou três oliveiras. Colocar a partir de junho e deve-se reforçar 

Figura 5 - Armadilha tipo 
‘Tephri’ (Fonte: DRAP, 2008) 
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se as populações de mosca forem elevadas. Com este método, consegue-se capturar e 
eliminar grande parte da população de moscas (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Pescas/ DRAP-Norte, 2010). 

 

1.5 Produtos Fitofarmacêuticos utilizados no estudo 
 

A utilização de PF´s produz efeitos secundários como a poluição do ambiente, fitotoxicidade, 
toxicidade para o Homem, animais domésticos e organismos auxiliares e ainda resistência ao 
PF´s por parte dos inimigos das culturas (Pereira, 2019a).  

Três conceitos importantes a esclarecer são a dose de um PF, a concentração e o volume de 
calda que irá ser utilizado. A dose é a quantidade de PF (expressa em L ou kg) a aplicar por ha 
(Agrototal, 2016). De acordo com a Bayer Crop Science (2021), a concentração de um PF é a 
quantidade de PF ao qual se adicionam 100L de água. Segundo Pires, (2015) o volume de calda 

é calculado através da seguinte fórmula, 𝑉𝑜𝑙 =
 ∗

∗
 ; em que Vel corresponde 

à velocidade de trabalho (Km/h), L à largura da entrelinha (m) e em que o débito do 
pulverizador é medido em L/min. 

Os PF utilizados são constituídos à base de deltametrina e de spinosade. Caracteriza-se a 
seguir cada uma destas substâncias ativas (s.a), bem como as respetivas fórmulas 
moleculares. 

 

1.5.1 Deltametrina 
 A sua fórmula molecular é a seguinte: C22H19Br2NO3 (National Center for Biotechnology 
Information (s.d.)). 

Deltametrina é uma substância ativa feita artificialmente a partir dos piretróides, inseticidas 
retirados de crisântemos. Esta s.a. entrou no mercado em 1978 (Johnson et al., 2010). 

Os piretróides apresentam uma toxicidade muito elevada em função da sua concentração nos 
insetos. Aliado ao seu efeito ‘knockdown’, a recuperação dos insetos afetados é muito 
reduzida comparando com produtos de origem natural (Pedigo and Rice, 1989). 

A sua via de penetração nos insetos é através da cutícula e do sistema respiratório. 
Relativamente ao modo de ação, são os compostos de mais rápida ação no sistema nervoso, 
podendo também ter efeito repelente para com os próprios insetos (Pereira, 2019b). 

A piretrina pertence ao grupo II de piretróides. Estes piretróides têm um grupo α-ciano que 
induz a inibição prolongada da porta de ativação do canal de sódio. Deste modo os nervos 
tornam-se permeáveis ao ião sódio, produzindo uma série de sinais nervosos repetitivos nos 
órgãos e nervos sensoriais bem como a nível muscular. Enquanto que piretróides do grupo I 
têm uma duração de ação de dezenas ou centenas de milissegundos, os piretróides do grupo 
II apresentam um tempo de ação consideravelmente superior, durante vários segundos 
(Davies et al., 2017). 

De acordo com O REGULAMENTO (UE) 2018/832 DA COMISSÃO de 5 de junho de 2018 
(Comissão Europeia, 2018), os LMR´s (Limites Máximos de Resíduos Autorizados) permitidos 
para azeitona de mesa são 1 mg/kg e para azeite 0,6 mg/kg. 
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O LMR consiste no limite máximo de resíduos autorizados a estarem presentes nos produtos 
agrícolas no momento da colheita ou após colheita. A presença destes resíduos deve-se aos 
produtos fitofarmacêuticos aplicados (DGAV, 2021). 

Algumas regulamentações em vigor a prorrogar os períodos de aprovação da s.a. 
(REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1511 DA COMISSÃO de 16 de outubro de 2020) 
(Comissão Europeia, 2020), derrogar as datas de termo de aprovação da s.a. (REGULAMENTO 
(UE) N.o 823/2012 DA COMISSÃO de 14 de setembro de 2012), aprovação da lista de s.a. 
(REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 540/2011 DA COMISSÃO de 25 de Maio de 2011) 
(Comissão Europeia, 2011), revisão dos LMR´s para a mesma s.a. (REGULAMENTO (CE) N.O 
396/2005 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de Fevereiro de 2005) 
(Comissão Europeia, 2005). 

De acordo com o REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 540/2011 DA COMISSÃO de 25 de 
maio de 2011 (Comissão Europeia, 2011), a deltametrina só pode ser autorizada para 
utilizações como inseticida.  

 

1.5.2 Spinosade 
A sua fórmula molecular é a seguinte: C83H132N2O20 (‘Spinosad’, n.d.). 

A s.a. spinosade é uma substância natural obtida através da fermentação da bactéria do solo 
Saccharopolyspora spinosa. O spinosade é composto por dois spinosyns A e D, que se 
encontram presentes numa razão de 85:15 nas formulações disponíveis no mercado (Bunch, 
et al, 2014). 

O seu modo de ação incide no sistema nervoso, através da ação da nicotina que irá influenciar 
o recetor de acetilcolina. De entre os sintomas provocados destacam-se tremores, falta de 
coordenação dos movimentos, hiperexcitabilidade, paralisia e morte (Pereira, 2019b).  

Os LMR´s permitidos em Portugal são 0,02 mg/kg para a cultura da oliveira (‘EU Pesticides 
Database’, 2021). 
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2 Material e Métodos 
 

2.1  Material 
 

2.1.1 Localização 
O ensaio experimental foi realizado no Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de 
Beja, localizado na latitude 38°01'47.4’N e longitude 7°52'27.8’W. 

O Centro Hortofrutícola insere-se num terreno de aproximadamente 11 ha. Está dividido em 2 
ha de pomar, 2 ha de olival, 800 m2 de horticultura protegida, e aproximadamente 2 ha de 
horticultura ao ar livre. A restante área é ocupada com caminhos e construções. Esta unidade 
foi criada em 1995 com o principal objetivo de incrementar o ensino prático das disciplinas de 
Horticultura, Fruticultura, Viticultura e Olivicultura. 

 

2.1.2 Olival 
O ensaio foi realizado no olival novo. Este olival foi plantado no ano de 2014, com um 
compasso de plantação de 7 x 4 m; sistema de rega gota-a-gota; tem uma área total de cerca 
de 2000 m2. É constituído por oliveiras de diversas cultivares, cuja disposição é apresentada 
na Figura 6:  

 

 

Figura 6 - Esquema das cultivares e armadilhas no olival 

 

As cultivares analisadas neste estudo foram a ‘Galega’, ‘Cordovil de Serpa’, ‘Verdeal de Trás-
os-Montes’, ‘Cobrançosa’, ‘Redondil’ e ‘Azeiteira’, correspondendo cada uma a um talhão 
estudado.  
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2.2 Métodos 
 

O ensaio teve início na semana de 7 de setembro de 2020, com a colocação de quatro 
armadilhas para a monitorização da Bactrocera oleae. Colocou-se uma garrafa mosqueira na 
árvore 1 da cultivar ‘Galega’; uma armadilha tipo ‘Tephri’ na árvore 12 da cultivar ‘Verdeal de 
Trás-os-Montes’; uma armadilha ‘Delta’ na árvore 11 da ‘Carrasquenha’ e a quarta armadilha, 
do tipo funil transparente foi colocada na árvore 1 da cultivar ‘Azeiteira’ (Figura 6).  

Foram considerados três tratamentos (modalidades de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos (PF): tratamento T1, ou testemunha, no qual não foram realizadas 
aplicações de PF; tratamento T2 com aplicação do inseticida com a s.a.: deltametrina 
(piretróide e produto orgânico de síntese); tratamento T3 com aplicação de um inseticida à 
base da s.a.: spinosade, produto biológico resultante da fermentação da bactéria 
Saccharopolyspora spinosa (Mertz e Yao, 1990). 

Cada talhão foi constituído por 6 árvores (2 repetições/talhão sendo 2 repetições por 
tratamento/cultivar). No global do ensaio obtivemos 2 repetições de cada tratamento por 
cultivar e 12 repetições por tratamento.  

Procedeu-se à identificação das árvores com o respetivo tratamento a ser efetuado (Quadro 
1). 

 

Quadro 1 - Esquema de tratamentos efetuados  

Cultivar 
Galega Cordovil de Serpa Cobrançosa Azeiteira Verdeal de Trás-os-Montes Redondil 

Árvore 

1 T1 T2 T3 T2   

2 T2 T3 T1 T3   

3 T3 T1 T2 T1   

4 T1 T2 T3 T2   

5 T2 T3 T1 T3   

6 T3 T1 T2 T1   

7     T3 T1 

8     T1 T2 

9     sem árvore T3 

10     T3 T1 

11     T1 T2 

12     sem frutos T3 

 

Os PF foram aplicados nos dias 13 e 28 de outubro de 2020. 
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Ambos os PF foram aplicados conforme as indicações constantes nos respetivos rótulos. O 
pulverizador de costas utilizado foi o mesmo nos tratamentos T2 e T3, tratando-se de um 
pulverizador de pressão com capacidade de depósito de 16 L e regulador de pressão. 

 

2.2.1 Tratamento T2 (Figura 7):  

A preparação da calda foi feita com a 
seguinte ordem: primeiramente, deitar 
metade do volume de água adequado 
para a pulverização prevista no 
pulverizador; seguida da quantidade de 
produto necessária e por fim completar 
o volume de água pretendido, 
assegurando agitação contínua. Como o 
modo de aplicação foi terrestre, utilizou-
se um pulverizador de costas com um 
bico de pulverização cónico de 1mm, 
sem difusor.  A calda foi aplicada 
uniformemente em cada árvore. Foram 
realizados dois tratamentos. No primeiro tratamento, dia 13 de outubro, foram gastos 6L de 
calda em que a sua concentração foi de 70 mL de PF/ hL de água. O segundo tratamento foi 
realizado no dia 28 de outubro e a concentração de PF utilizada foi de 100 mL/ hL de água.  

 

2.2.2 Tratamento T3 (Figura 8):  

A preparação da calda foi feita do mesmo modo que no tratamento T2. O modo de aplicação 
foi terrestre e o pulverizador utilizado foi o mesmo do tratamento T2; desta forma obteve-se 
um esguicho que incidiu na parte superior da árvore exposta a sul, compreendendo uma área 
de cerca de 1 m2/aplicação por árvore (Figura 9).   

Para a realização do tratamento, foram gastos 1,5 L de calda, tendo uma concentração de 10 L 
de PF/ hL de água. 

 

Figura 7 - Realização do tratamento T2 

Figura 8 - Aplicação do inseticida no tratamento T3 Figura 9 - Folha com o tratamento T3 
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O Quadro 2 reflete a informação respeitante às aplicações efetuadas nos tipos de tratamentos 
considerados: 

 

Quadro 2 - Dados de aplicação dos PF nos dois tipos de tratamentos 

 
Calda 

aplicada 

Quantidade 
de PF 

aplicado 

Concentração 
da calda 

nº arv 
tratadas 

Área 
ocupada 
pelas arv 

Calda/arv Produto/arv Dose 

T2,1º 
tratamento 

6 L 4,2 L 70 mL/hL 11 308 m2 0,545 L 0,382 mL 0.136 L/ha 

T2, 2º 
tratamento 

6 L 6 L 100 mL/hL 11 308 m2 0,545 L 0,382 mL 0.195 L/ha 

T3 1,5 L 0,15 L 10 L/hL 12 336 m2 0,125 L 0,013 L 4 L/ha 

 

 

Semanalmente, e até à colheita, foi realizada a determinação das percentagens de frutos 
perfurados, por observação de 100 frutos/árvore (25 frutos por quadrante) e registou-se em 
simultâneo a quantidade de adultos capturados nas armadilhas colocadas. 

O Quadro 3 reflete as datas em que foi efetuada a colheita de cada cultivar. Os frutos foram 
colhidos em diferentes datas, devido ao estado de maturação em que se encontravam em 
função da cultivar da oliveira. 

 

Quadro 3 - Data de colheita das cultivares 

Cultivar Data da colheita 
‘Galega’ 12 novembro 2020 

‘Cordovil de Serpa’ 12 novembro 2020 
‘Cobrançosa’ 16 novembro 2020 

‘Azeiteira’ 12 novembro 2020 
‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 16 novembro 2020 

‘Redondil’ 12 novembro 2020 
 

 

Da colheita obtida em cada árvore, separou-se uma amostra por modalidade de 
tratamento/árvore/cultivar a partir da qual se formaram 2 sub-amostras: uma com cerca de 
700 g enviada para análise em laboratório (Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas 
Vegetais); e uma segunda sub-amostra (aproximadamente 1 kg) destinada à determinação da 
percentagem de frutos atacados e da percentagem de frutos com larvas vivas. A determinação 
da percentagem de frutos atacados e com larvas vivas fez-se através de observação e 
contagem num total de 100 frutos/árvore/modalidade (Figura 10). 

Determinaram-se laboratorialmente os parâmetros para avaliação da qualidade da produção 
do azeite: teor de gordura, acidez e humidade. 
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Cada sub-amostra destinada à avaliação dos parâmetros de 
qualidade foi moída num moinho de martelos com crivo de 3 
a 4 mm. Obteve-se uma pasta de azeitona com o fim de ser 
analisada num equipamento NIR (Near Infrared 
Transmittance). 

Para cada sub-amostra foi determinada a percentagem de 
humidade, gordura e acidez, utilizando-se o analisador 
automático da Foss, FoodScan, modelo Olivescan, que utiliza 
um sistema com base na tecnologia NIR. 

O Olivescan é composto por uma fonte de energia radiante, 
que emite luz através de uma fibra ótica, o feixe de luz é 
conduzido para o sistema de lentes que está sobre a célula 
onde se coloca a amostra. Desta forma, a luz que não é 
absorvida pela amostra atinge o detetor que mede a quantidade de luz e envia os resultados 
para o processador que comunica com o computador, calculando o resultado para as 
calibrações das referidas determinações. 

Desta forma, cada amostra foi devidamente homogeneizada e colocada na célula adequada 
para se efetuarem as determinações, assim em poucos segundos aparecem os resultados dos 
respetivos parâmetros no computador. O aparelho faz a rotação da célula da amostra, o qual 
permite a análise em vários pontos da mesma, sendo o resultado final a média dos respetivos 
pontos.  

  

Figura 10 - Observação ao 
microscópio das amostras colhidas 
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3 Resultados e discussão 
 

A primeira observação visual realizada neste ensaio, com o objetivo de iniciar o registo do 
número de frutos picados foi feita dia 14 de setembro de 2020, não se tendo registado frutos 
atacados. Assim para efeitos de análise e discussão dos resultados foram apenas consideradas 
as observações posteriores a esta data, e que se iniciaram em 22 de setembro e terminaram 
em 15 de novembro do mesmo ano. 

 

3.1  Ao longo do ensaio 
 

3.1.1. Evolução do número de adultos capturados nas armadilhas 
A colocação das armadilhas teve por objetivo detetar a presença da praga na área do ensaio 
para determinar a oportunidade das aplicações de PF considerados, não se pretendendo 
estabelecer curvas de voo. 

No Quadro 4 apresentam-se os registos das capturas de adultos de mosca da azeitona nas 
diversas armadilhas ao longo do período de observação. Na armadilha de garrafa mosqueira 
não se registaram capturas, provavelmente por esta armadilha estar colocada na cultivar 
‘Galega’ que se encontrava num estado de maturação dos frutos muito avançado e as fêmeas 
desta espécie preferirem frutos em início de maturação para realizarem as posturas; a 
reforçar esta condicionante, a proximidade das diversas armadilhas pode contribuir para 
explicar a não captura.  

Na armadilha tipo ‘Tephri’ apenas na primeira semana de observação foram capturados 
adultos. 

 

Quadro 4 - Registo de adultos de mosca da azeitona capturados nas armadilhas 

Ano 2020 14 SET 22 SET 29 SET 12 OUT 23 OUT 30 OUT 15 NOV 
Garrafa 

mosqueira 
       

‘Tephri’ 3       
‘Delta’  3 6 8 8 8 8 
Funil 

Transparente   1 2 3 2 2 

 

 

Apenas foram detetados adultos de moscas da azeitona na armadilha ‘Delta’ a partir da 
semana de 22/09/2020, com 3 exemplares; na semana seguinte, o número de capturas 
duplicou e a partir da semana de 12/10/2020 e até ao final das observações, o número de 
adultos capturados manteve-se no valor de 8. 

Por fim, na armadilha tipo funil transparente, o número capturas variou entre 1 e 3 adultos 
capturados. 

Constata-se que a armadilha tipo ‘Delta’ revelou-se mais eficaz nas capturas, para o 
ecossistema do olival novo. 
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3.1.2. Variação da intensidade de ataque por quadrante 
A contagem dos frutos atacados foi dividida por quadrantes, tendo sido contados 25 
frutos/quadrante/árvore (35 árvores x 25 frutos/ por quadrante = 875 frutos /quadrante/data 
de observação). O Quadro 5 traduz a totalidade dos frutos analisados ao longo das 6 
observações realizadas. 

 

Quadro 5 - Número de frutos observados nas árvores para determinação da intensidade de ataque 

Nº frutos observados Por data de observação No total do ensaio 

Todas as árvores 3500 21000 

Em cada quadrante 875 5250 

 

 

Como resultado das observações apresenta-se o gráfico da Figura 11 que totaliza a 
percentagem de frutos observados com picada da mosca da azeitona em função do quadrante 
e da data de observação, considerando a amostra constituída pelas 35 árvores do ensaio. 

 

 

Figura 11 - % da IA (média) por quadrante 

 

De acordo com a Figura 11, podemos constatar que ao longo do ensaio, o quadrante com 
maior número de frutos danificados (com picada) foi o quadrante sul, seguindo-se o 
quadrante este. A semana com maior registo de frutos com picadas foi a semana de 23 de 
outubro, seguida da semana de 30 de outubro. Este resultado está de acordo com o 
conhecimento sobre a bioecologia desta praga e a sua preferência pelo quadrante sul, onde a 
maturação dos frutos se inicia mais cedo devido a maior exposição solar. 
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3.2  À Colheita 
Nesta análise estatística é de salientar que a cultivar Verdeal de Trás-os-Montes não possui as 
árvores referentes ao tratamento T2, deste modo, os valores médios considerados para a 
presente cultivar, são apenas referentes aos tratamentos T3 e T1.  

 

3.2.1. Parâmetros de Qualidade (humidade, acidez e teor de gordura) 
A análise laboratorial das amostras permitiu a obtenção dos dados respeitantes à humidade, 
acidez e teor de gordura. Em anexo encontra-se o Quadro com os resultados das análises 
laboratoriais realizadas (Anexo 5). 

 

Humidade (%) 
Segundo a Figura 12, podemos verificar que a cultivar com maior teor em humidade é a 
‘Azeiteira’, com valores superiores a 72 %, independentemente do tipo de tratamento, tendo 
assim uma humidade média nas amostras de 73,2 %. A cultivar com menores valores de % de 
humidade é a Cordovil, com uma média de 59,9 %. Ordenando as cultivares por ordem 
crescente da % de humidade temos: ‘Cordovil’, ‘Verdeal de Trás-os Montes’, ‘Galega’, 
‘Cobrançosa’, ‘Redondil’ e por fim a ‘Azeiteira’.  

 

 

Figura 12 - Valores médios de % de humidade nas amostras 

 

A análise de variância (ANOVA) realizada por cultivar, considerando os 3 tratamentos e o 
parâmetro Humidade apresentam-se no Apêndice 1. 

Com base nos resultados da ANOVA conclui-se que as diferenças entre médias dos 
tratamentos (e para as 6 cultivares) não são significativas: o valor da estatística Fcalculado é 
inferior ao Fcrítico (a hipótese nula é aceite: as variâncias das médias são semelhantes). 

Conclui-se, para todas as cultivares consideradas, que os tratamentos não influenciaram a 
percentagem de humidade dos frutos à colheita. 

Galega Azeiteira Redondil Cobrançosa Verdeal Cordovil

T2 64.8 72.8 66.9 67.0 0 56.9

T3 65.5 72.9 64.3 66 62.9 61.4

T1 64.1 73.8 67.2 64.2 62.7 61.2
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Acidez (%) 
Da Figura 13, conclui-se que das cultivares de oliveira estudadas, a que se destaca das 
restantes é a cultivar ‘Galega’ como sendo a que apresenta maiores valores de acidez. Nesta 
cultivar, se considerarmos o valor de referência como o da testemunha (Tratamento T1), 
verificamos que no tratamento T3 a acidez apresenta igual valor, embora no tratamento T2 se 
verifique um valor menor de acidez (5 %) dos frutos analisados.  
 
Ordenando as cultivares, de forma crescente quanto ao valor médio do grau de acidez temos: 
‘Cobrançosa’, ‘Verdeal de Trás-os-Montes’, ‘Cordovil’, ‘Azeiteira’, ‘Redondil’ e por fim a 
‘Galega’ com os valores de % de acidez mais elevados.  
 
 

 

Figura 13 - Valores médios da % de acidez nas amostras, por cultivar e tratamento 

 

As ANOVA realizadas por cultivar, considerando os 3 tratamentos e o parâmetro Teor de 
Acidez são apresentadas no Apêndice 2. 

Com base nos resultados da ANOVA conclui-se que apenas na cultivar ‘Galega’ existem pelo 
menos dois tratamentos com resultados significativamente diferentes: valor da estatística 
Fcalculado superior ao Fcrítico. 

Fizeram-se comparações de médias (teste t, de duas amostras com variâncias iguais 
(considerando α = 0,05), os resultados encontram-se no Apêndice 4). Dos resultados dos 
testes de comparação de médias conclui-se que o tratamento T2 (aplicação de um PF à base 
de piretróide) apresenta médias de teor de acidez significativamente diferentes dos outros 
dois tratamentos; os tratamentos T3 e T1 apresentam os mesmos valores médios por 
amostra. 

A aplicação do tratamento T2 reduziu a percentagem de acidez em comparação com as 
amostras obtidas para os tratamentos T3 e T1. 

Galega Azeiteira Redondil Cobrançosa Verdeal Cordovil

T2 0.40 0.36 0.38 0.25 0.00 0.29
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Teor de gordura (%) 
Verificamos na Figura 14 que o teor de gordura da matéria seca é muito superior ao da 
matéria total, isto deve-se ao facto de a matéria seca já estar desidratada enquanto na 
matéria total a gordura está diluída nos constituintes líquidos do fruto, daí os valores serem 
inferiores. Deste modo a concentração de gordura na matéria seca aumenta.  
 
 

 

Figura 14 - Teor de gordura (% de matéria seca e % de matéria total) por cultivar e por tratamento 

 

Relativamente ao teor de gordura na matéria total, a cultivar que apresenta valores médios 
superiores é a Cordovil, com 18,24 %. Por ordem crescente de valores temos a seguinte 
sequência: ‘Azeiteira’, ‘Cobrançosa’, ‘Galega’, ‘Redondil’, ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ e 
‘Cordovil’.  

Quanto ao teor de gordura em percentagem de matéria seca, a cultivar que apresenta valores 
médios mais baixos é a Cobrançosa. Os valores médios do teor de gordura na matéria seca 
variam entre 42,4 % (tratamento T3/’Cobrançosa’) e 50,2 % (tratamento T2/’Redondil’). 
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Por ordem crescente de teor de gordura em percentagem de matéria seca e considerando 
apenas a cultivar, temos: ‘Cobrançosa’, ‘Azeiteira’, ‘Cordovil’, ‘Galega’, ‘Redondil’ e ‘Verdeal 
de Trás-os-Montes’.  

As ANOVA realizadas por cultivar, considerando os 3 tratamentos e o parâmetro Teor de 
Gordura em % de Matéria Seca apresentam-se no Apêndice 3. Com base nos resultados das 
ANOVA conclui-se que apenas na cultivar ‘Redondil’ existem pelo menos dois tratamentos 
com resultados significativamente diferentes: valor da estatística Fcalculado superior ao Fcrítico.  

Realizaram-se comparações emparelhadas de médias (teste t, de duas amostras com 
variâncias iguais, considerando α = 0,05; os F-test realizados demonstraram que as variâncias 
das amostras não eram diferentes) para identificar as médias diferentes (Apêndice 5). 

Conclui-se que, na cultivar ‘Redondil’, tanto o tratamento T2 como o T3 tiverem efeito no 
aumento do teor de gordura (em % de MS), uma vez que as médias são significativamente 
diferentes (e superiores) à média do tratamento T1 (testemunha) (t-stat > t crítico uni-caudal); 
apenas entre os tratamentos T2 e T3 as médias não são estatisticamente diferentes.  

Assim, constata-se que a aplicação de PF para combate à mosca da azeitona (nos tratamentos 
T2 e T3) teve efeito positivo (aumento) no valor do teor de gordura (em % de MS), efeito este 
mais notório no tratamento T2. 

 

3.2.2 Parâmetros de Intensidade de Ataque  
 

Percentagem de frutos atacados (Intensidade média de ataque) (FA) 
Verificamos que na cultivar ‘Galega’ o tratamento T2 não teve um resultado positivo pois o 
número de frutos atacados foi superior em 3 % ao do tratamento T1; já o tratamento T3 teve 
21,5 % de frutos atacados, comparativamente aos 23 % obtido na testemunha (T1). Deste 
modo, relativamente às árvores testemunha (T1), o tratamento T2 teve uma percentagem de 
frutos atacados superior em 13% e no T3, houve uma redução de 7% comparativamente aos 
do tratamento T1 (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - % FA (Intensidade média de ataque) 

Galega Azeiteira Redondil Cobrançosa Verdeal Cordovil

T2 26 8.5 20.5 9 0 16.5

T3 21.5 9.5 18 10.5 23.5 14

T1 23 18.5 25 21.5 39 18.5
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Os resultados obtidos permitem o cálculo do diferencial da intensidade de ataque (IA), 
expressa em percentagem de frutos atacados (% FA), entre os tratamentos com PF e a 
testemunha (Figura 16). 

A Figura 16 não permite, só por si, identificar um padrão. Por exemplo, enquanto na cultivar 
‘Cobrançosa’, o tratamento T2 parece ser o que se traduz numa maior redução da % FA, pelo 
contrário na cultivar ‘Galega’, este tratamento é o que apresenta uma % FA superior ao valor 
registado no tratamento T1, podendo este facto dever-se à maturação mais precoce desta 
cultivar, e a um tratamento mais tardio, não tendo por isso a aplicação de PF obtido efeito. 

Na Figura 16, verificamos que no tratamento T3 das cultivares ‘Cordovil’, ‘Redondil’ e ‘Galega’ 
houve uma maior redução na IA do que o com o tratamento T2; na cultivar ‘Verdeal’, não 
temos termo de comparação, porque só existem os tratamento T1 e T3, tendo este 
apresentado uma redução da IA (% FA) de cerca de 40 %. 

 

 

Figura 16 - Comparação da % FA vs tratamento T1 

 

Nas cultivares ‘Azeiteira’ e ‘Cobrançosa’, o tratamento T2 teve um melhor desempenho. Na 
‘Azeiteira’, a IA (% FA) reduziu em 5 %, e na ‘Cobrançosa’ 7 %, comparativamente ao 
tratamento T3. 

Desta forma retiramos os valores médios da redução da IA (% FA) para o tratamento T2 com 
cerca de 21 % e no caso do tratamento T3, esta média é ligeiramente superior, alcançando 
valores de 33 %. 

As ANOVA realizadas por cultivar, considerando os 3 tratamentos (2 tratamentos no caso da 
cultivar ‘Verdeal de Trás-os-Montes’) e o parâmetro % FA apresentam-se no Apêndice 6. 

Com base nos resultados das ANOVA conclui-se que apenas na cultivar ‘Azeiteira’ existem pelo 
menos dois tratamentos com resultados significativamente diferentes: valor da estatística 
Fcalculado superior ao Ftabela (α = 0.05).  
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Apesar de, em cada cultivar, os tratamentos apresentarem médias diferentes, verificam-se 
elevados valores de variância, o que explica o resultado das ANOVA. 

Depois de realizar os F-test para verificar se as variâncias das médias são ou não diferentes, 
fez-se comparação de médias utilizando o teste t  (considerando α=0.05 e  α=0.1 – Apêndice 
7). Verificou-se que existem diferenças significativas entre o tratamento T1 e ambos os 
tratamentos com aplicação de PF; contudo não existem diferenças entre os dois tratamentos 
com aplicação de PF. 

Conclui-se, assim, que na cultivar ‘Azeiteira’ (e apenas nesta) a aplicação de um PF tem 
influência na redução da IA, quando traduzida pela % FA. 

 

Percentagem de frutos com larvas vivas (LV) 
De acordo com a Figura 17, nas cultivares ‘Galega’ e ‘Cordovil’ não foram encontradas 
quaisquer larvas vivas (LV) nas amostras retiradas e observadas. Nas cultivares ‘Azeiteira’ e 
‘Cobrançosa’ apenas foram encontradas LV no tratamento T1, em 3 % dos frutos observados 
na ‘Cobrançosa’ e em 0,5 % na ‘Azeiteira’.  

 

 

Figura 17 - % LV (média)  

 

A cultivar que apresenta um valor médio mais elevado de LV é a ‘Verdeal’. A presença de LV 
apresenta valores muito superiores aos das restantes cultivares, quer no tratamento T1 (valor 
médio de 12,5) quer no único tratamento efetuado (T3, com uma média de 4 LV). 

A única cultivar que apresenta LV nos três tratamentos é a ‘Redondil’. Esta cultivar na 
testemunha (T1) apresenta uma média de 1,5 % de LV e nos outros dois tratamentos 
apresentam valores médios iguais de 0,5 LV. 

Não se realizaram as ANOVA por não existirem os dados suficientes para tal. 
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Percentagem de frutos só com picada  
Devido ao estado de maturação não foi possível identificar visualmente as picadas na 
superfície dos frutos pelo que este parâmetro não foi determinado nas cultivares ‘Galega’ e 
‘Cordovil’. 

Na cultivar ‘Verdeal’ não existe árvore com o tratamento T2. 

A Figura 18 reflete que a cultivar em que o número médio de frutos só com picada foi superior 
foi na ‘Redondil’, independentemente do tratamento: no tratamento T2 houve uma redução 
de cerca de 23 % relativamente ao tratamento T1 e comparando também o tratamento T1 
com o tratamento T3, verificou-se uma redução no tratamento T3 de aproximadamente 28 %. 

 

 

Figura 18 - % de frutos só com picadas (média) 

 

Não foi possível realizar a ANOVA para a ‘Cordovil’ e ‘Galega’ por não existirem os dados 
suficientes para tal. As ANOVA realizadas por cultivar, considerando os 3 tratamentos e o 
parâmetro % de frutos só com picada apresentam-se no Apêndice 9. 

Com base nos resultados das ANOVA conclui-se que apenas nas cultivares ‘Azeiteira’ e 
‘Verdeal’ existem pelo menos dois tratamentos com resultados significativamente diferentes: 
valor da estatística Fcalculado superior ao Ftabela (α = 0,05).  

Para estas situações fez-se comparação de médias (teste t, de duas amostras com variâncias 
iguais e considerando α = 0,05) (Apêndice 10). 

Na cultivar ‘Azeiteira’, o tratamento T2 teve um desempenho bastante positivo na redução da 
% de frutos só com picada comparando com o tratamento T1. Entre os tratamentos T3 e T1 
não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. 

Na cultivar ‘Verdeal de Trás-os-Montes’, houve um aumento significativo do tratamento T3 
face ao tratamento T1, tal facto deveu-se provavelmente ao estado de maturação destas 
árvores, o que fez com que a % de frutos só com picada fosse elevado, contudo estes frutos 
não apresentavam danos devido a galerias nem larvas.  
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3.2.3 Cultivares 
 

‘Galega’ 
A Cultivar ‘Galega’ foi a que apresentou o valor mais elevado de acidez comparando com 
todas as cultivares; no tratamento T2 verificou-se o menor valor de % de acidez nesta cultivar, 
comparando com os tratamentos T1 e T3; o tratamento com biopesticida parece não ter 
provocado alteração uma vez que as médias dos dois tratamentos são iguais (% de acidez = 
0,45), assim como as variâncias, em relação à testemunha. As comparações aqui feitas são 
apenas dos valores obtidos, não sendo por isso com suporte estatístico.  

Relativamente à % de Teor de gordura (TG) (em MS): T1 tem maiores médias que T2 e T3 mas 
as diferenças não são consideradas estatisticamente significativas. 

Apresenta valores de % FA acima de 21 % em todos os tratamentos; contrariamente ao que 
seria de esperar, o tratamento T2 tem valor de % FA superior aos restantes tratamentos. Uma 
possível explicação é o facto de esta cultivar apresentar um estado de maturação mais 
avançado na altura da aplicação dos PF pelo que a eficácia destes foi nula ou reduzida. É nesta 
cultivar que o diferencial da % FA entre T1 e os restantes tratamentos é menor (Figura 19). 

A maturação avançada pode explicar também a não existência de larvas vivas pois frutos 
demasiado maduros não são favoráveis ao desenvolvimento larvar. 

O parâmetro dos frutos só com picada não foi determinado devido ao estado avançado de 
maturação. 

 

 

Figura 19 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Galega’ (valores médios) 

 

‘Cobrançosa’ 
A Figura 20 mostra-nos que ambos os tratamentos tiveram um desempenho positivo no que 
respeita ao número de larvas vivas encontradas que foi nulo comparativamente ao valor 
médio de 3 LV no tratamento T1. 
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Figura 20 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Cobrançosa’ (valores médios) 

O valor médio de referência da acidez corresponde aos 0,2 % da amostra testemunha. Em 
ambos os tratamentos verificou-se um aumento da acidez. No tratamento T2 aumentou 0.05 
% e no caso do tratamento T3 0,02 %, estas não foram estatisticamente significativas. 

A % TG o valor é superior no tratamento T1 mas também neste parâmetro as diferenças não 
têm significado estatístico. 

Nesta cultivar, verifica-se que em todos os tratamentos existem frutos só com picada mas sem 
larvas vivas (LV); o valor mais baixo dos frutos só com picada no tratamento T1 e superior nos 
tratamentos T2 e T3 está de acordo com os parâmetros relacionados com o ataque: há ataque 
inicial (picada para postura) mas não há desenvolvimento larvar e/ou de galerias. 

Relativamente à % de FA o tratamento T2 é onde há maior redução de % FA; é a cultivar em 
que o diferencial (Fig. 20) de % FA entre o tratamento T1 e os outros é maior; assim, a 
aplicação de PF teve efeito na redução da IA, quando definida por % FA; este efeito é maior 
em T2. Devido aos valores elevados de variância dentro de cada tratamento, as diferenças 
entre médias dos tratamentos não são consideradas estatisticamente significativas. 

 

‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
Como já foi referido anteriormente, nesta cultivar apenas foi efetuado os tratamentos T1 e T3 
devido às árvores onde seria feito o tratamento T2 não possuírem frutos. Assim, é apenas 
possível analisar o tratamento T3. 

O tratamento T3 teve uma eficácia positiva relativamente à testemunha. O valor médio de 
larvas vivas no tratamento T1 de cerca de 12.5 enquanto que no tratamento T3 este valor 
corresponde a 4 LV (Figura 21). 
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Figura 21 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ (valores médios) 

Houve uma diminuição da acidez de cerca de 0.03 % relativamente ao valor de referência, 
contudo esta diferença não é aceite como estatisticamente significativa, o mesmo se passa 
com a % TG. 

O tratamento T3 teve uma redução da IA em cerca de 40 % no que respeita ao número de 
frutos atacados. 

 

‘Azeiteira’ 
Através da Figura 22, verificamos que na cultivar ‘Azeiteira’, ambos os tratamentos tiveram 
uma IA nula relativamente ao número de larvas vivas atendendo a que não foram encontradas 
nenhumas na amostra, comparando com o valor médio de 0,5 larvas vivas na amostra do 
tratamento T1. 

 

 

Figura 22 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Azeiteira’ (valores médios) 

T2 T3 T1

FA 0 23.5 39

LV 0 4 12.5

Acidez 0 0.22 0.25

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
 A

ci
de

z

%
 F

A/
N

º 
LV

Cultivar ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 

s.d.
s.d.
s.d.

T2 T3 T1

FA 8.5 18.5 23

LV 0 0 0.5

Acidez 0.36 0.35 0.36

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

0

5

10

15

20

25

%
 A

ci
de

z 

%
 F

A/
N

º 
LV

Cultivar ‘Azeiteira’ 



27 
 

No que diz respeito ao parâmetro da acidez, o tratamento T2 manteve-se inalterado enquanto 
que no tratamento T3 houve uma redução de 0,01 %, sendo estas diferenças significativas, o 
mesmo acontece com a % TG. 

Nesta cultivar, o tratamento T2 teve uma redução da IA bastante superior ao tratamento T3 
no que respeita ao número de frutos atacados. No tratamento T2 houve uma redução da IA 
em cerca de 63 % comparando com o mesmo parâmetro no tratamento T3 (cerca de 20 %). 
Em ambos os tratamentos T2 e T3 existem diferenças face à testemunha; entre os 
tratamentos T2 e T3 as diferenças não têm significado estatístico. Representa a 2ª cultivar 
com maior redução na % FA nos tratamentos com aplicação de PF em relação ao tratamento 
T1. 

Há uma redução de  no valor de T2 em relação à testemunha devido á variância das médias, 

as diferenças entre as médias dos tratamentos não têm significado estatístico; parece indicar 
que a aplicação do piretróide protegeu os frutos da picada, o mesmo não se verificou com o 
biopesticida (Apêndice 9). 

 

‘Redondil’ 
Na cultivar ‘Redondil’ (Figura 23), ambos os tratamentos tiveram uma redução da IA em cerca 
de 67 % na redução de larvas vivas encontradas. 

Verificou-se que independentemente do tratamento efetuado, o valor da acidez permaneceu 
igual ao valor de referência obtido no tratamento T1. 

 

 

Figura 23 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Redondil’ (valores médios) 

No parâmetro dos frutos atacados ambos os tratamentos tiveram um desempenho positivo na 
redução dos mesmos. Relativamente às testemunhas o tratamento T2 apresentou uma 
redução da IA em cerca de 18 %. O tratamento T3 neste parâmetro apresenta uma 
performance superior ao tratamento T2 tendo tido uma redução da IA em cerca de 28 %, 
estas diferenças não são consideradas como estatisticamente significativas. 
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A % TG apresenta médias dos tratamentos T2 e T3 significativamente diferentes da média de 
T1; a aplicação de PF para combate à mosca da azeitona (tratamentos T2 e T3) teve efeito 
positivo no valor do teor de gordura (em % de MS), efeito este mais notório no tratamento T2. 

 

‘Cordovil de Serpa’ 
Desta cultivar independentemente do tratamento efetuado não foram encontradas larvas 
vivas na amostra analisada (Figura 24). 

 

 

Figura 24 - % FA, LV e acidez na cultivar ‘Cordovil de Serpa’ (valores médios) 

 

Verificou-se um aumento de 0.01 % em ambos os tratamentos no parâmetro da acidez não 
sendo este aumento estatisticamente significativo bem como a % TG. 

O tratamento T3 teve uma redução da IA de 24 % comparando com a mesma de 11 % obtida 
no tratamento T2 (não sendo estatisticamente significativa). 

 

3.2.4. Regressões 
Foram efetuadas seis regressões por tratamento realizado, tendo como objetivo verificar a 
relação existente entre as variáveis de IA e de qualidade. Deste modo obteve-se a equação da 
reta para cada uma das seguintes relações: % FA vs % TG (em MS), % FA vs % Acidez, % FA vs 
% Humidade, % frutos só com picadas vs % TG (em MS), % frutos só com picada vs % Acidez e 
% frutos só com picada vs % Humidade. 

Apresenta-se no Quadro 6 o valor de R2 em percentagem obtido para cada uma das 
regressões lineares com nível de confiança de 95 % (= 100 - α, com α = 0,05). O intervalo de 
confiança é expresso em percentagens, denominadas por nível de confiança, sendo 90 %, 95 
% e 99 % as mais indicadas. Os resultados obtidos foram, na sua maioria, pouco satisfatórios o 
que poderá ser explicado pelo facto de não ter sido possível obter amostras de maiores 
dimensões. 
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 O R² é uma medida estatística de ajuste que indica quanta variação de uma variável 
dependente é explicada pela(s) variável (eis) independente(s) num modelo de regressão 
linear. Quanto maior o R², mais explicativo é o modelo linear; é aceite que um R² acima de 60 
% (0,60) é necessário para estudos no campo da ‘ciência pura’.  

 

Quadro 6 - Variância dos tratamentos T1, T2 e T3 (nível de confiança = 95 %) 

% de Variância explicada pelo modelo (R2)  

 FA x TG FA x  Acidez FA x Humidade Só picada x TG Só picada x Acidez Só picada x Humidade 

T2 21,8 32,0 26,06 72,2 18,8 48,34 
T3 39,1 3,2 34,52 23,1 40,2 16,34 

T1 39,5 2,0 7,58 16,1 66,8 8,33 

 

 

Verificamos que os resultados explicados pelas retas de relação dos frutos só com picada vs 
TG (tratamento T2) e dos frutos só com picada vs acidez (tratamento T1) são os únicos aceites 
estatisticamente como explicados pelas respetivas retas. 

A variação nas variáveis % TG e a % Acidez podem ser explicadas pelo número de frutos só 
com picada, respetivamente nos tratamentos T2 e T1 (Quadro 7).  

 

Quadro 7 - R2 e equação das retas de regressão 

 
R2 

Equação da reta 
Só picada x Tgord Só picada x Acidez 

T2 72,2  Tgord = 42,12 + 0,50 só picada 
T1  66,8 Acidez= 0,24 + 0,0077 só picada 

 
 
 
A equação das retas é representada na forma de y = a + bx. Em que ‘x’ traduz a variável de 
ataque; ‘a’ a ordenada do ponto onde a reta interseta o eixo y e ‘b’ é o declive da reta. 

Somente duas das regressões testadas apresentam valores de R2 significativos do ponto de 
vista estatístico. As Figuras 25 e 26 ilustram o modelo de regressão linear efetuado para cada 
relação entre parâmetros, em que podemos constatar visualmente e através da reta de 
regressão linear e dos valores de R2 que no caso da relação entre o TG e os frutos só com 
picada (tratamento T2), cerca de 72 % dos resultados são explicados pela reta; no parâmetro 
da % Acidez com os frutos só com picada (tratamento T1), aproximadamente 66 % dos 
resultados são explicados também pela respetiva reta do modelo efetuado. 

Os resultados obtidos na regressão apresentada na Figura 25 não estão de acordo com o 
esperado uma vez que a taxa de gordura aumenta com o número de frutos só com picada; 
este resultado estará certamente relacionado com a reduzida dimensão da amostra. O 
resultado esperado seria a diminuição da percentagem de TG com o aumento da percentagem 
de frutos só com picada, devido à decomposição dos triglicéridos por ação da presença de 
oxigénio no interior do fruto. 
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Figura 25 - Regressão dos parâmetros da % Teor de Gordura com a % frutos só com picada no tratamento T2 

 

O método de análise usado estima o teor de gordura (todos os ácidos gordos). 

Os ácidos gordos são compostos orgânicos simples formados por um grupo carboxílico ligado 
a uma cadeia hidrocarbonada. A composição em ácidos gordos depende de vários factores, 
tais como, a zona de produção, a altitude, o clima, a cultivar e o estado de maturação da 
azeitona, daí a obtenção de resultados muito diferentes de amostra para amostra (Cunha et 
al., 2006; Yorulmaz et al., 2013). 

Segundo os estudos de Mraicha et al., (2010), a infestação por mosca-azeitona não provocou 
uma alteração importante na composição dos ácidos gordos, sendo evidente que os níveis dos 
mesmos mudam em relação à fase de maturação dos frutos. 

A relação estabelecida entre a percentagem de acidez e a percentagem de frutos atacados 
(Figura 26) está de acordo com o espectável, uma vez que a percentagem de acidez aumenta 
consoante o aumento da percentagem dos frutos só com picada. 

 

 

Figura 26 - Regressão dos parâmetros de % de Acidez com a % de frutos só com picada no tratamento T1 
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Os ácidos gordos livres (traduzem a acidez) na azeitona porque resultam da degradação dos 
triglicéridos por ação do oxigénio (por isso as picadas e galerias causadas pela mosca 
aumentam a acidez). 

A acidez de um azeite resulta de processos de hidrólise dos triglicéridos pela presença de água 
ou enzimas lipolíticas. Alguns dos factores que levam ao aumento da acidez no azeite são: 
mau estado sanitário dos frutos, armazenamento prolongado antes do seu processamento e 
temperaturas de extração muito elevadas (Peri, 2014). 

Segundo Aceite de Las Valdesas (2021) a pele do fruto (azeitona) protege os triglicéridos 
contra o oxigénio na atmosfera. Se a pele estiver danificada, o oxigénio entra na fruta e 
começa a decompor os triglicéridos e a acidez sobe. A pele pode decompor-se por muitas 
razões: pela picada de pragas, por tempestades de granizo, queda no solo, porque é 
esmagada no transporte, etc. Deste modo, os azeites provenientes de azeitonas saudáveis, 
sem terem sido picados terão uma acidez inferior aos de frutos atacados. 

Também Pereira et al. (2004) sugere efeitos semelhantes aos descritos por Aceite de Las 
Valdesas (2021), afirmando que em termos gerais, os azeites obtidos a partir de azeitonas 
infestadas apresentaram valores de acidez mais elevados. Os orifícios de saída, feitos pela 
mosca de azeitona favorecem a entrada e desenvolvimento de bactérias e fungos, que 
aumentam os estragos na polpa de azeitona (Cantero, 1991; Garcia-Tejero, 1976). Nestas 
condições, a acidez pode aumentar devido à ação das enzimas hidrolíticas (Stella e Picchi, 
1991). 

Civantos e Jiménez (1995) obtiveram resultados experimentais que comprovam as afirmações 
dos autores anteriores (índice de acidez de 0,22 com a presença de mosca, versus índice de 
acidez de 0,90 na ausência da mosca). 

Os resultados obtidos por estes autores corroboram os resultados obtidos no presente 
trabalho, para o tratamento T1 (árvores testemunha) no caso em que a análise é 
estatisticamente aceite.   
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4 Conclusões 
 
Os resultados obtidos carecem de confirmação em estudos posteriores, devido ao facto de as 
amostras apresentarem uma dimensão reduzida. Será conveniente repetir o delineamento, 
mas considerando um maior número de repetições e também um maior número de árvores 
por amostra/repetição. A situação pandémica vivida durante o ano de 2020 impediu que o 
ensaio fosse realizado num olival de maiores dimensões e limitou também a possibilidade de 
observações e consequentemente, de resultados. 

Conclui-se, através deste estudo, que a armadilha colocada em que mais moscas da azeitona 
foram capturadas foi a armadilha tipo ‘Delta’. 

Relativamente ao quadrante com mais frutos danificados foi o quadrante sul. A semana com 
maior incidência de picadas foi a do início de maturação do fruto. Estes resultados estão na 
linha do conhecimento existente sobre a bioecologia da espécie em estudo. 

Relativamente aos parâmetros de qualidade (humidade, acidez e teor de gordura): 

Humidade (%) – através da média do teor em humidade, verificou-se que não houve 
grande influência dos tratamentos perante este fator. Com base nos resultados da 
ANOVA não foi possível identificar diferenças significativas entre tratamentos, após as 
comparações das médias. 
 
Acidez (%) – através das comparações das médias efetuadas, na cultivar ‘Galega’ o 
tratamento T2 contribuiu para uma redução da percentagem de acidez nas amostras 
colhidas comparando com os tratamentos T1 e T3. Entre estes dois tratamentos (T1 e 
T3) não houve diferenças estatisticamente significativas. 
 
Teor de gordura (%) – também através das comparações das médias realizadas, a 
única cultivar em que houve tratamentos com pelo menos dois resultados com 
diferenças significativas foi na ‘Redondil’. Ambos os tratamentos T2 e T3 contribuíram 
para um aumento do teor de gordura em % de matéria total (MT) comparativamente 
ao tratamento T1. Entre os tratamentos T2 e T3 não se verificaram diferenças 
significativas. 

Relativamente aos parâmetros de intensidade de ataque (% de frutos atacados, larvas vivas e 
só com picada): 

 Frutos atacados (%) – neste parâmetro apenas uma cultivar teve pelo menos dois 
tratamentos com diferenças estatisticamente significativas entre si.  
Estas diferenças verificaram-se na cultivar ‘Azeiteira’, em que nos tratamentos T2 e T3 
houve uma redução significativa na % de FA comparativamente ao tratamento T1. 
 
Larvas vivas (%) – independentemente do tratamento, não foram encontradas LV nas 
cultivares ‘Galega’ e ‘Cordovil’, ao contrário da ‘Redondil’ em que foram encontradas 
LV em todos os tratamentos. Não foi efectuada a ANOVA neste parâmetro devido a 
não existirem dados suficientes para tal. 
 
Frutos só com picada (%) – através das ANOVA realizadas e da comparação das 
médias, foram obtidos resultados estatisticamente interessantes: na cultivar 
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‘Azeiteira’ o tratamento T2 teve uma redução significativa da % de frutos só com 
picada comparando com o tratamento T1. Entre os tratamentos T3 e T1 não se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas; a cultivar ‘Verdeal de Trás-os-
Montes’, teve um aumento significativo no tratamento T3 face ao tratamento T1, tal 
facto deveu-se provavelmente ao estado de maturação destas árvores. 
 

Quadro 8 - Resumo das interações dos tratamentos T2 e T3 face ao tratamento T1 

Parâmetro/ Tratamento T2 T3 

% 

Humidade - - 

Acidez ‘Galega’ - redução - 

TG (MS) ‘Redondil’ - aumento ‘Redondil’ - aumento 

FA ‘Azeiteira’ - redução ‘Azeiteira’ - redução 

Frutos só com picada ‘Azeiteira’ - redução ‘Verdeal’ - aumento 

 

 

O Quadro 8 traduz de uma forma explícita as conclusões retiradas através das ANOVA e 
comparações das médias efetuadas, estas conclusões são sempre em função dos resultados 
obtidos no tratamento T1. 

Através das regressões efetuadas, as únicas relações aceites estatísticamente como explicadas 
pelas retas de regressão das mesmas são: para o tratamento T2 a relação dos frutos só com 
picada com o teor de gordura e para o tratamento T1 a relação entre os frutos só com picada 
e a acidez, novamente os frutos só com picada mas desta vez com o parâmetro da acidez; com 
uma variância explicada pela reta na ordem dos 72,2 % e 66,8 % respetivamente. 

Relativamente às modalidades de tratamento aplicadas no ensaio, verificamos que na maioria 
dos parâmetros de intensidade de ataque analisados, a aplicação de um produto 
fitofarmacêutico conduziu a melhores resultados; relativamente aos parâmetros de qualidade 
não é possível qualquer padrão de resultados. Na cultivar ‘Galega’ não ocorreu qualquer 
efeito decorrente da aplicação dos produtos fitofarmacêutico devido á data tardia da sua 
aplicação e ao avançado estado de maturação dos frutos. 

Contudo verificou-se que o padrão dos resultados não era consistente em todas as cultivares, 
o que poderá ser justificado, em parte, pelos diferentes graus de maturação e sensibilidade 
aos ataques da mosca. 

Comparando os resultados obtidos nos dois tratamentos com aplicação de um produto 
fitofarmacêutico (tratamentos T2 e T3), a análise apenas pode ser feita dentro de cada 
cultivar, dada a heterogeneidade das caraterísticas das cultivares (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Resultados de IA obtidos nos tatamentos 

Cultivar Parâmetro de IA T1 T2 T3 

‘Cordovil’ 
% FA 18.5 16.5 14 

% LV 0 0 0 

‘Redondil’ 
% FA 25 20.5 18 

% LV 1.5 0.5 0.5 

‘Azeiteira’ 
% FA 23 8.5 18.5 

% LV 0.5 0 0 

‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
% FA 39 s.d 23.5 

% LV 12.5 s.d 4 

‘Cobrançosa’ 
% FA 21.5 9 10.5 

% LV 3 0 0 

‘Galega’ 
% FA 23 26 21.5 

% LV 0 0 0 

 

 

Apesar das limitações da análise, verificamos que a aplicação da s.a. deltametrina conduziu a 
valores de intensidade de ataque menores nas cultivares ‘Azeiteira’ e ‘Cobrançosa’. 

A aplicação da s.a. spinosade conduziu a valores de intensidade de ataque menores nas 
cultivares: ‘Cordovil’, ‘Redondil’ e ‘Galega’. 

A aplicação destas duas substâncias ativas parece não ter tido influência nos valores da acidez 
e do teor de gordura, uma vez que os valores obtidos são da mesma ordem de grandeza. 
Apenas podemos salientar que nas àrvores da cultivar ‘Cordovil’ com aplicação de spinosade 
obteve-se um valor mais elevado para o teor de gordura, e que nas árvores da cultivar 
‘Cobrançosa’ com aplicação desta substância ativa, obteve-se um valor mais baixo para o teor 
de acidez, quando comparado com os valores obtidos nas àrvores com aplicação da 
deltametrina. 

Os resultados obtidos indicam a necessidade de repetir o ensaio, com amostras de maiores 
dimensões, para confirmação (ou não) destes resultados. 
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6 Anexos 
 

6.1 Anexo 1 - Cultivar ‘Cordovil de Serpa’ 
 

Morfologia 
Árvore Vigor médio-baixo, arborescência média-espessa, porte aberto e entre-nós médios 
Folha Forma elíptico-lanceolada, largura e comprimento médios e curvatura longitudinal do 

limbo plana 

 
 

Inflorescência Comprimento médio e nº de flores/inflorescência médio (18-21 flores); duração média da 
floração: 21 dias 

Fruto Forma ovóide e ligeiramente assimétrica; diâmetro transversal máximo deslocado para o 
ápice; ápice arredondado e base truncada; lentículas abundantes e pequenas; início de 
viragem no ápice e arroxeado a preto em plena maturação; azeitona de peso alto (4-6 g); 
relação polpa/caroço média 
 

 
 

Endocarpo Forma elíptica, ligeiramente assimétrico; diâmetro transversal máximo desviado para o 
ápice; ápice arredondado e base aguda; superfície rugosa; sulcos de distribuição baixos 
(< 7); ápice com ligeiro mucrão; endocarpo de peso alto (0,4-0,8 g) 

Caracterização Molecular 
 

 
 
 

(Cordeiro et al., 2018a) 
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6.2 Anexo 2 – Cultivar ‘Cobrançosa’ 
 

Morfologia 
Árvore Vigor médio, arborescência média, porte aberto e entre-nós médios 
Folha Forma elíptico-lanceolada, largura e comprimento médio e curvatura do limbo plana 

 
 

Inflorescência Comprimento curto e nº de flores/inflorescência médio (18-25 flores); duração média da floração: 
16 dias 

Fruto Forma ovóide e assimétrica; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice arredondado e base 
truncada; lentículas abundantes e pequenas; início de viragem no ápice e arroxeado em plena 
maturação; fruto de peso médio (±4 g) com relação polpa/caroço média 
 

 
 

Endocarpo Forma elíptica; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice e base agudos; superfície rugosa; 
sulcos agrupados junto da linha de sutura (< 7); ápice com mucrão; endocarpo de peso alto (0,45-
0,7 g) 

Caracterização Molecular 
 

 
 
 

(Cordeiro et al., 2018b) 
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6.3 Anexo 3 – Cultivar ‘Azeiteira’ 
 

Morfologia 
Árvore Vigor baixo, arborescência média e porte aberto com entre-nós de tamanho médio (1-3 cm) 
Folha Forma elíptico-lanceolada, largura e comprimento médio e curvatura do limbo plana 

 
Inflorescência Comprimento e nº de flores/inflorescência médio (18-25 flores) 
Fruto Forma esférica ligeiramente assimétrica; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice 

arredondado e base truncada; mamilo ausente; lentículas abundantes e pequenas; início de 
viragem no ápice e totalmente negro em plena maturação 

 
 

Endocarpo Forma elíptica; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice agudo e base arredondada; 
superfície lisa; sulcos de distribuição uniforme (7-10); ápice com mucrão 

Caracterização Molecular 
 

 
 
 

(Cordeiro et al., 2018c) 
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6.4 Anexo 4 – Olival no perímetro de rega da EDIA  
 

 

EDIA. (2020). RELATÓRIO DA CAMPANHA DE REGA | 2019. 

 

6.5 Anexo 5 – Determinações laboratoriais de humidade, teor de 
gordura e acidez 

 

Data Identificação 

DETERMINAÇÕES 

Humidade 
(%) 

Teor de gordura (%) 
MT (Matéria Total) 

Teor de gordura 
(%) MS (Matéria 

Seca) 

Acidez 
(%) 

12/11/2020 

‘Galega’ 
T1 Arv. 1 62,98 16,46 44,46 0,45 

‘Galega’ 
T1 Arv 4 

65,26 16,69 48,04 0,45 

‘Galega’ 
T2 Arv. 2 

62,29 17,56 46,57 0,40 

‘Galega’ 
T2 Arv. 5 67,34 14,90 45,62 0,40 

‘Galega’ 
T3 Arv. 3 

63,98 16,91 46,95 0,45 

‘Galega’ 
T3 Arv. 6 

67,06 14,47 43,93 0,45 

16/11/2020 

‘Azeiteira’ 
T1 Arv 3 73,59 12,55 47,52 0,35 

‘Azeiteira’ 
T1 Arv 6 

74,08 11,34 43,75 0,36 

‘Azeiteira’ 
T2 Arv 1 

73,62 11,71 44,39 0,36 

‘Azeiteira’ 
T2 Arv 4 

72,05 12,80 45,80 0,35 

‘Azeiteira’ 
T3 Arv 2 

72,75 12,14 44,55 0,35 

‘Azeiteira’ 
T3 Arv 5 

72,95 12,15 44,92 0,35 
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6.5 Anexo 5 – Determinações laboratoriais de humidade, teor de 
gordura e acidez (cont) 

 
 

Data Identificação 

DETERMINAÇÕES 

Humidade 
(%) 

Teor de gordura (%) 
MT (Matéria Total) 

Teor de gordura 
(%) MS (Matéria 

Seca) 

Acidez 
(%) 

16/11/2020 

‘Redondil’ 
T1 Arv. 7 

69,01 13,57 43,79 0,36 

‘Redondil’ 
T1 Arv. 10 

65,29 16,01 46,13 0,40 

‘Redondil’ 
T2 Arv. 8 

67,98 15,90 49,66 0,35 

‘Redondil’ 
T2 Arv. 11 

65,74 17,40 50,79 0,40 

‘Redondil’ 
T3 Arv. 9 

66,02 17,04 50,15 0,36 

‘Redondil’ 
T3 Arv. 12 

62,53 18,30 48,84 0,40 

18/11/2020 

‘Cobrançosa’ 
T1 Arv. 2 

64,22 15,76 44,05 0,20 

‘Cobrançosa’ 
T2 Arv. 3 

67,96 13,36 41,70 0,25 

‘Cobrançosa’ 
T2 Arv. 6 

65,99 14,90 43,81 0,25 

‘Cobrançosa’ 
T3Arv. 1 

64,16 15,01 41,88 0,20 

‘Cobrançosa’ 
T3 Arv. 4 

67,84 13,78 42,85 0,23 

18/11/2020 

‘Verdeal’ 
T1 Arv 8 

64,93 17,31 49,36 0,25 

‘Verdeal’ 
T1 Arv 11 

60,41 19,34 48,85 0,25 

‘Verdeal’ 
T3 Arv 7 

60,37 19,67 49,63 0,20 

‘Verdeal’ 
T3 Arv 10 

65,43 16,60 48,02 0,23 

27/11/2020 

‘Cordovil Serpa’ 
T1 Arv. 3 

61,58 18,64 48,52 0,28 

‘Cordovil Serpa’ 
T1 Arv. 6 

60,83 17,67 45,11 0,28 

‘Cordovil Serpa’ 
T2 Arv. 1 

52,95 19,84 42,17 0,28 

‘Cordovil Serpa’ 
T2 Arv. 4 

60,92 17,44 44,63 0,30 

‘Cordovil Serpa’ 
T3 Arv. 2 

60,14 18,28 45,86 0,28 

‘Cordovil Serpa’ 
T3 Arv. 5 

62,73 17,57 47,14 0,29 

 

Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas Vegetais da Escola Superior Agrária de Beja 
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7 Apêndices 
 

7.1 Apêndice 1 – ANOVA à humidade  
 

7.1.1 ‘Azeiteira’ 
‘Azeiteira’ 

Humidade % 

T2 T3 T1 

72,05 72,75 74,08 

73,62 72,95 73,59 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 145,67 72,835 1,23245   
T3 2 145,7 72,85 0,02   
T1 2 147,67 73,835 0,12005   
 
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 1,313633 2 0,656817 1,435665 0,365239 9,552094 

Dentro de grupos 1,3725 3 0,4575    

       
Total 2,686133 5         
 

7.1.2 ‘Galega’ 
‘Galega’ 

Humidade % 
T2 T3 T1 

62,29 63,98 62,98 

67,34 67,06 65,26 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 129,63 64,815 12,75125   
T3 2 131,04 65,52 4,7432   
T1 2 128,24 64,12 2,5992   

       
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 1,960033 2 0,980017 0,146317 0,869694 9,552094 

Dentro de grupos 20,09365 3 6,697883    

       
Total 22,05368 5         
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7.1.3 ‘Cordovil’ 
‘Cordovil’ 

Humidade % 
T2 T3 T1 
52,95 60,14 61,58 

60,92 62,73 60,83 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 113,87 56,935 31,76045   
T3 2 122,87 61,435 3,35405   
T1 2 122,41 61,205 0,28125   

       
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 25,69053 2 12,84527 1,088713 0,441074 9,552094 

Dentro de grupos 35,39575 3 11,79858    

       
Total 61,08628 5         
 

7.1.4 ‘Redondil’ 
‘Redondil’ 

Humidade % 

T2 T3 T1 
67.98 66.02 65.29 

65.74 62.53 69.01 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 133,72 66,86 2,5088   
T3 2 128,55 64,275 6,09005   
T1 2 134,3 67,15 6,9192   

       
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 10,0213 2 5,01065 0,968675 0,473632 9,552094 

Dentro de grupos 15,51805 3 5,172683    

       
Total 25,53935 5         

 

7.1.5 ‘Cobrançosa’ 
‘Cobrançosa’    

Humidade % 

T2 T3 T1    
67,96 64,16 64,22    
65,99 67,84 s.d.     
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RESUMO 

Grupos Contagem Soma Média Variância   
T2 2 133,95 66,975 1,94045   
T3 2 132 66 6,7712   
T1 1 64,22 64,22 #DIV/0!   
 
ANOVA       

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 5,06387 2 2,531935 0,581276 0,632401 19 

Dentro de grupos 8,71165 2 4,355825    

       
Total 13,77552 4         

 

7.1.6 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
‘Verdeal’    

Humidade % 

T3 T1    
60,37 64,93    
65,43 60,41    

RESUMO      
Grupos Soma Média Variância   

T2 0 #DIV/0! #DIV/0!   
T3 125,8 62,9 12,8018   
T1 125,34 62,67 10,2152   

ANOVA      
Fonte de variação gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 2 0,02645 0,001149 0,998853 199,5 

Dentro de grupos 1 23,017    

      
Total 3         

 

7.2 Apêndice 2– ANOVA à acidez 
 

7.2.1 ‘Galega’ 
‘Galega’ 

Acidez % 

T2 T3 T1 
0,4 0,45 0,45 

0,4 0,45 0,45 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 0,8 0,4 0 
  

T3 2 0,9 0,45 0 
  

T1 2 0,9 0,45 0 
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ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,003333 2 0,001667 65535 #DIV/0! 9,552094 

Dentro de grupos 0 3 0 
   

 

      

Total 0,003333 5         

 

7.2.2 ‘Azeiteira’ 
‘Azeiteira’ 

Acidez % 

T2 T3 T1 

0,35 0,35 0,36 

0,36 0,35 0,35 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 0,71 0,355 5E-05   
T3 2 0,7 0,35 0   
T1 2 0,71 0,355 5E-05   
 
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3,33E-05 2 1,67E-05 0,5 0,649519 9,552094 

Dentro dos grupos 0,0001 3 3,33E-05    

       
Total 0,000133 5         

 

7.2.3 ‘Redondil’ 
‘Redondil’ 

Acidez % 

T2 T3 T1 

0,35 0,36 0,4 

0,4 0,4 0,36 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 0,75 0,375 0,00125   
T3 2 0,76 0,38 0,0008   
T1 2 0,76 0,38 0,0008   

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3,33E-05 2 1,67E-05 0,017544 0,982709 9,552094 

Dentro dos grupos 0,00285 3 0,00095    

       
Total 0,002883 5         

       



48 
 

7.2.4 ‘Cordovil’ 
‘Cordovil’ 

Acidez % 

T2 T3 T1 

0,28 0,28 0,28 

0,3 0,29 0,28 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 0,58 0,29 0,0002   
T3 2 0,57 0,285 5E-05   
T1 2 0,56 0,28 0   

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1E-04 2 5E-05 0,6 0,603682 9,552094 

Dentro dos grupos 0,00025 3 8,33E-05    

       
Total 0,00035 5         

 

7.2.5 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
‘Verdeal’ 

Acidez % 

T3 T1 

0,2 0,25 

0,23 0,25 

SUMÁRIO        

Grupos Contagem Soma Média Variância    

T2 0 0 #DIV/0! #DIV/0!    

T3 2 0.43 0.215 0.00045    

T1 2 0.5 0.25 0    

         

ANOVA        

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0.001225 2 0.000613 1.361111 0.518321 199.5 

Dentro de grupos 0.00045 1 0.00045     

         

Total 0.001675 3         

 
7.2.6 ‘Cobrançosa’ 

‘Cobrançosa’ 

Acidez % 

T2 T3 T1 

0,25 0,2 0,2 

0,25 0,23   
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RESUMO 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

T2 2 0,5 0,25 0 

T3 2 0,43 0,215 0,00045 

T1 1 0,2 0,2 #DIV/0! 

 
ANOVA 

      

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,00207 2 0,001035 4,6 0,178571 19 

Dentro de grupos 0,00045 2 0,000225    

       

Total 0,00252 4         

 

7.3 Apêndice 3- ANOVA ao teor de gordura (% de MS) 
 

7.3.1 ‘Azeiteira’ 
‘Azeiteira’ 

Tx gordura (MS) % 

T2 T3 T1 

45,8 44,55 43,75 

44,39 44,92 47,52 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 90,19 45,095 0,99405   
T3 2 89,47 44,735 0,06845   
    91,27 45,635 7,10645   
 
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,8208 2 0,4104 0,150717 0,866219 9,552094 

Dentro dos grupos 8,16895 3 2,722983    

       
Total 8,98975 5         

 

7.3.2 ‘Redondil’ 
‘Redondil’ 

Tx gordura (MS) % 

T2 T3 T1 

49,66 50,15 46,13 

50,79 48,84 43,79 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 100,45 50,225 0,63845   
T3 2 98,99 49,495 0,85805   
T1 2 89,92 44,96 2,7378   
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ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 32,54623 2 16,27312 11,5295 0,039061 9,552094 

Dentro dos grupos 4,2343 3 1,411433    

       
Total 36,78053 5        

 
7.3.3 ‘Galega’ 

‘Galega’ 

Tx gordura (MS) % 

T2 T3 T1 

46,57 46,95 44,46 

45,62 43,93 48,04 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 92,19 46,095 0,45125   
T3 2 90,88 45,44 4,5602   
T1 2 92,5 46,25 6,4082   

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,739433 2 0,369717 0,097126 0,910181 9,552094 

Dentro dos grupos 11,41965 3 3,80655    

       
Total 12,15908 5         

 
7.3.4 ‘Cordovil’ 

‘Cordovil’ 

Tx gordura (MS) % 

T2 T3 T1 

42,17 45,86 48,52 

44,63 47,14 45,11 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 86,8 43,4 3,0258   
T3 2 93 46,5 0,8192   
T1 2 93,63 46,815 5,81405   

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 14,24763 2 7,123817 2,212583 0,256816 9,552094 

Dentro dos grupos 9,65905 3 3,219683    

       
Total 23,90668 5         
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7.3.5 ‘Cobrançosa’ 

‘Cobrançosa’ 

Tx gordura 
(MS) % 

T2 T3 T1 

41,7 41,88 44,05 

43,81 42,85  

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T2 2 85,51 42,755 2,22605   
T3 2 84,73 42,365 0,47045   
T1 1 44,05 44,05 #DIV/0!   
 
ANOVA       

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 1,92818 2 0,96409 0,715068 0,583067 19 

Dentro de grupos 2,6965 2 1,34825    

       
Total 4,62468 4         

 
7.3.6 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 

‘Verdeal’ 

Tx gordura 
(MS) % 

T3 T1 

49,63 49,36 

48,02 48,85 

RESUMO       
Grupos Contagem Soma Média Variância   

T3 2 97,65 48,825 1,29605   
T1 2 98,21 49,105 0,13005   
 
ANOVA       

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,0784 2 0,0392 0,027488 0,973596 199,5 

Dentro de grupos 1,4261 1 1,4261    

       
Total 1,5045 3         
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7.4 Apêndice 4- Comparação de médias no parâmetro acidez (‘Galega’) 
 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais (nível de significância de 5 %) 
 T2 T3   T2 T1 

Média 0,4 0,45  Média 0,4 0,45 

Variância 0 0  Variância 0 0 

Observações 2 2  Observações 2 2 

Variância agrupada 0   Variância agrupada 0  

Hipótese de diferença de média 0   Hipótese de diferença de média 0  

gl 2   gl 2  

Stat t 65535   Stat t 65535  

P(T<=t) uni-caudal #NÚM!   P(T<=t) uni-caudal #NÚM!  

t crítico uni-caudal 2,9199856   t crítico uni-caudal 2,9199856  

P(T<=t) bi-caudal #NÚM!   P(T<=t) bi-caudal #NÚM!  

t crítico bi-caudal 4,3026527   t crítico bi-caudal 4,3026527  

 
7.5 Apêndice 5- Comparação das médias no parâmetro teor de gordura 

(% de MS) (‘Redondil’) 
 

7.5.1 Nível de significância de 5 % 
 T2 T3 T2 T1 T1 T3 

Média 50,225 49,495 50,225 44,96 44,96 49,495 

Variância 0,63845 0,85805 0,63845 2,7378 2,7378 0,85805 

Observações 2 2 2 2 2 2 

Variância agrupada 0,74825  1,688125  1,797925  

Hipótese de 
diferença de média 

0  0  0  

gl 2  2  2  

Stat t 0,8439165  4,0522485  -3,3821394  

P(T<=t) uni-caudal 0,2437824  0,027923  0,0387035  

t crítico uni-caudal 2,9199856  2,9199856  2,9199856  

P(T<=t) bi-caudal 0,4875647  0,0558461  0,077407  

t crítico bi-caudal 4,3026527  4,3026527  4,3026527  
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7.5.2 Nível de significância de 10 %  
 T2 T1 

Média 50,225 44,96 

Variância 0,63845 2,7378 

Observações 2 2 

Variância agrupada 1,688125  

Hipótese de diferença de média 0  

gl 2  

Stat t 4,052249  

P(T<=t) uni-caudal 0,027923  

t crítico uni-caudal 1,885618  

P(T<=t) bi-caudal 0,055846  

t crítico bi-caudal 2,919986  

 
7.6 Apêndice 6 - ANOVA aos FA  
 

7.6.1 ‘Azeiteira’ 
‘Azeiteira’ 

FA 

T2 T3 T1 

10 9 18 

7 10 19 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 17 8,5 4,5   
T3 2 19 9,5 0,5   
T1 2 37 18,5 0,5   

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 121,3333 2 60,66667 33,09091 0,00903 9,552094 

Dentro dos grupos 5,5 3 1,833333    

       
Total 126,8333 5         

 

7.6.2 ‘Cobrançosa’ 
‘Cobrançosa’ 

FA 

T2 T3 T1 

11 10 29 
7 11 14 
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RESUMO 

Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 18 9 8   
T3 2 21 10,5 0,5   
T1 2 43 21,5 112,5   

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 186,3333 2 93,16667 2,309917 0,247038 9,552094 

Dentro dos grupos 121 3 40,33333    

       
Total 307,3333 5         

 

7.6.3 ‘Redondil’ 
‘Redondil’ 

FA 

T2 T3 T1 

18 13 23 

23 23 27 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 41 20,5 12,5   
T3 2 36 18 50   
T1 2 50 25 8   
 
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 50,33333 2 25,16667 1,070922 0,44566 9,552094 

Dentro dos grupos 70,5 3 23,5    

       
Total 120,8333 5         

 

7.6.4 ‘Galega’ 
‘Galega’ 

FA 

T2 T3 T1 

33 25 23 
19 18 23 

 
RESUMO       

Grupo Contagem Soma Média Variância   
T2 2 52 26 98   
T3 2 43 21,5 24,5   
T1 2 46 23 0   
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ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 21 2 10,5 0,257143 0,788726 9,552094 

Dentro dos grupos 122,5 3 40,83333    

       
Total 143,5 5         

 
7.6.5 ‘Cordovil’ 

‘Cordovil’ 

FA 

T2 T3 T1 

21 13 25 

12 15 12 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 33 16,5 40,5   
T3 2 28 14 2   
T1 2 37 18,5 84,5   

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 20,33333 2 10,16667 0,240157 0,800302 9,552094 

Dentro dos grupos 127 3 42,33333    

       
Total 147,3333 5         

 

7.6.6 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
‘Verdeal’ 

FA 

T3 T1 

27 43 

20 35 

RESUMO      
Grupos Soma Média Variância   

T3 47 23,5 24,5   
T1 78 39 32   

       
ANOVA      
Fonte de variação gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 2 120,125 2,126106 0,436344 199,5 

Dentro de grupos 1 56,5    

      
Total 3         
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7.7 Apêndice 7- Comparação das médias no parâmetro FA (‘Azeiteira’) 
 

7.7.1 Nível de significância de 5 % 
  T2 T3 T2 T1 T3 T1 

Média 8,5 9,5 8,5 18,5 9,5 18,5 

Variância 4,5 0,5 4,5 0,5 0,5 0,5 

Observações 2 2 2 2 2 2 

Hipótese da diferença de média 0  0  0  
gl 1  1  2  
Stat t -0,632  -6,32456  -12,7279  
P(T<=t) uni-caudal 0,3205  0,049916  0,003058  
t crítico uni-caudal 6,3138  6,313752  2,919986  
P(T<=t) bi-caudal 0,641  0,099832  0,006116  
t crítico bi-caudal 12,706   12,7062   4,302653   

 
7.7.2 Nível de significância de 10 % 

 T1 T2 

Média 18.5 8.5 

Variância 0.5 4.5 

Observações 2 2 

Hipótese da diferença de média 0  

gl 1  

Stat t 6.324555  

P(T<=t) uni-caudal 0.049916  

t crítico uni-caudal 3.077684  

P(T<=t) bi-caudal 0.099832  

t crítico bi-caudal 6.313752  

 

7.8 Apêndice 8- Comparação das médias no parâmetro humidade 
(‘Redondil’) 

 

7.8.1 Nível de significância de 5 % 
   T2 T3 T2 T1 T3 T1 

Média  66,86 64,275 66,86 67,15 64,275 67,15 

Variância  2,5088 6,09005 2,5088 6,9192 6,09005 6,9192 

Observações  2 2 2 2 2 2 

Hipótese de diferença de média  0  0  0  
gl  2  2  2  
Stat t  1,246681  -0,13357  -1,12727  
P(T<=t) uni-caudal  0,169361  0,452986  0,188345  
t crítico uni-caudal  2,919986  2,919986  2,919986  
P(T<=t) bi-caudal  0,338723  0,905971  0,37669  
t crítico bi-caudal  4,302653   4,302653   4,302653   
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7.8.2 Nível de significância de 10 % 
  T2 T3 T2 T1 T3 T1 

Média 66,86 64,275 66,86 67,15 64,275 67,15 

Variância 2,5088 6,09005 2,5088 6,9192 6,09005 6,9192 

Observações 2 2 2 2 2 2 

Hipótese de diferença de média 0  0  0  
gl 2  2  2  
Stat t 1,246681  -0,13357  -1,12727  
P(T<=t) uni-caudal 0,169361  0,452986  0,188345  
t crítico uni-caudal 1,885618  1,885618  1,885618  
P(T<=t) bi-caudal 0,338723  0,905971  0,37669  
t crítico bi-caudal 2,919986   2,919986   2,919986   

 
7.9 Apêndice 9 - ANOVA aos frutos só com picada  
 

7.9.1 ‘Azeiteira’ 
‘Azeiteira’ 

Só picada 

T2 T3 T1 

3 8 7 

2 7 8 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

T2 2 5 2,5 0,5   
T3 2 15 7,5 0,5   
T1                 2 15 7,5 0,5   
 
 
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 33,33333 2 16,66667 33,33333 0,008936 9,552094 

Dentro dos grupos 1,5 3 0,5    

       
Total 34,83333 5         

 

7.9.2 ‘Cobrançosa’ 
‘Cobrançosa’ 

Frutos só com picada 

T2 T3 T1 

6 8 5 

5 7 1 

RESUMO       

Grupos Contagem Soma Média Variância   
T2 2 11 5,5 0,5   
T3 2 15 7,5 0,5   
T1 2 6 3 8   
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ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 20,33333 2 10,16667 3,388889 0,16995 9,552094 

Dentro de grupos 9 3 3    

       
Total 29,33333 5         

 
7.9.3 ‘Redondil’ 

‘Redondil’ 

Frutos só com picada 
T2 T3 T1 
14 11 18 
16 17 21 

RESUMO       

Grupos Contagem Soma Média Variância   
T2 2 30 15 2   
T3 2 28 14 18   
T1 2 39 19,5 4,5   
        
ANOVA       

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 34,33333 2 17,16667 2,102041 0,268729 9,552094 

Dentro de grupos 24,5 3 8,166667    

       
Total 58,83333 5         

 
7.9.4 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 

‘Verdeal’ 

Frutos só com picada 

T3 T1 

8 2 

7 3 

RESUMO      
Grupos Soma Média Variância   

T3 15 7,5 0,5   
T1 5 2,5 0,5   

      
ANOVA      

Fonte de variação gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 1 25 50 0,019419 18,51282 

Dentro de grupos 2 0,5    

      
Total 3         
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7.10 Apêndice 10 - Comparação das médias no parâmetro frutos só com 
picada  

 

7.10.1 ‘Azeiteira’  
 

Nível de significância de 5 % 
 T3 T2 T3 T1 T1 T2 

Média 7.5 2.5 7.5 7.5 7.5 2.5 

Variância 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Observações 2 2 2 2 2 2 

Hipótese da diferença de média 0.5  0.5  0.5  

gl 0  0  0  

Stat t 2  2  2  

P(T<=t) uni-caudal 7.071068  0  7.071068  

t crítico uni-caudal 0.00971  0.5  0.00971  

P(T<=t) bi-caudal 2.919986  2.919986  2.919986  

t crítico bi-caudal 0.019419  1  0.019419  

 

 

7.10.2 ‘Verdeal de Trás-os-Montes’ 
 

Nível de significância de 5 % 
 T3 T1 

Média 7,5 2,5 

Variância 0,5 0,5 

Observações 2 2 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 2  

Stat t 7,071068  

P(T<=t) uni-caudal 0,00971  

t crítico uni-caudal 2,919986  

P(T<=t) bi-caudal 0,019419  

t crítico bi-caudal 4,302653  

 


