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Resumo
O critério mais antigo para decisão do momento de colheita na oliveira está
associado à mudança de cor da azeitona. Esta maturação é causada pela degradação da
clorofila juntamente com a síntese de outros pigmentos, como as antocianinas. O teor da
gordura da azeitona também tem sido outro indicador de decisão de apanha, considerando
a percentagem de azeite em relação à massa total da azeitona.
O objetivo deste trabalho é obter um sistema de apoio á tomado de decisão baseado numa
validação preliminar do uso dum sensor fluorômetro portátil o MULTIPLEX
RESEARCHTM, que é um sensor ótico multiparâmetro portátil baseado em medições não
destrutivas de autofluorescência de folhas e frutas.
O equipamento gera diversos índices relacionados com a quantidade de flavonóides,
antocianinas, clorofila e outros índices de fluorescência, a destacar os relacionados com
a nutrição do azoto (NBI®) e a qualidade dos frutos (FERARI®). Este instrumento utiliza
o fenómeno da fluorescência: o efeito dos polifenóis e a reabsorção pela clorofila para
medir os compostos in vivo. Neste estudo preliminar, foi possível definir diferenças
significativas entre os perfis definidos pelo conjunto de mais de 30 índices gerados na
análise de frutos de 12 variedades de oliveira com dois momentos de maturação
diferenciados em cada uma delas.
Palavras-chave: clorofila, fluorescência, MULTIPLEX RESEARCHTM, Olea europaea,
Polifenóis.
Abstract
Traditionally, the criteria for deciding the optimum time to harvest olives are
related to the change in colour of the fruit. Olive ripeness is caused by the degradation of
chlorophyll together with the synthesis of other pigments such as anthocyanins. The oil
content components have also been another indicator for taking the decision to harvest
olives.
The objective of this work is to obtain a decision support system based on a preliminary
validation of the MULTIPLEX RESEARCH™, which is a hand-held multi-parameter
optical sensor based on non-destructive leaf and fruit autofluorescence measurements.
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The MULTIPLEX RESEARCH™ sensor provides accurate and complete information on
the physiological state of the plant. The equipment generates several indices related to the
quantity of flavonoids, anthocyanins, chlorophyll and other fluorescence indices, among
them those related to nitrogen nutrition (NBI®) and fruit quality (FERARI®). This
instrument uses the fluorescence of plants to measure the polyphenols and chlorophyll
compounds in vivo. In this preliminary study, it was possible to define significant
differences between the profiles defined by the set of more than 30 indices generated in
the analysis of fruits of 12 olive varieties, considering two ripening stages in each.
Keywords: chlorophyll, fluorescence, MULTIPLEX RESEARCHTM, Olea europaea,
polyphenols.
Introdução
O momento ideal para a colheita da azeitona é um das fases mais importantes da
campanha, principalmente quando o objetivo é desenvolver frutos da maior qualidade,
que para muitos produtores é uma janela temporária que, se escolhida com antecedência,
fornecerá azeites com características diferenciadores e de maior qualidade; sendo
reportado em alguns trabalhos a associação da perda de qualidade em azeites com um
maior estado de maturação (Mousavi et al., 2019, Navas-López et al., 2019ab)
O critério mais antigo para decisão do momento de colheita na oliveira está associado à
mudança de cor da azeitona, índice de maturação. Esta maturação é causada pela
degradação da clorofila juntamente com a síntese de outros pigmentos, como as
antocianinas. O teor da gordura da azeitona também tem sido outro indicador de decisão
de apanha, considerando a percentagem de azeite em relação à massa total da azeitona.
Até agora, o método amplamente usado para a avaliação da maturação foi o proposto por
Uceda e Frías (1975), embora as análises laboratoriais estejam sujeitas à subjetividade de
uma avaliação visual das mudanças de cor do epicarpo das azeitonas. Por outro lado,
existem variedades que apresentam dificuldades no momento de sua avaliação, como as
variedades de azeitona de conserva.
O uso da ressonância magnética nuclear (RMN) e nos últimos anos o uso da
espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS), são amplamente aceitas e usadas a
nível de investigação e no setor, como métodos para determinar o teor de gordura (AriasCalderón et al., 2014, León et al., 2005; de la Rosa et al., 2015).
A Coleção Portuguesa de Referência de Cultivares de Oliveira (CPRCO) junto com o
Programa de Melhoramento de Oliveira estabelecidos no INIAV IP- Polo de Elvas,
representam uma fonte de variabilidade genética de enorme interesse que está a ser
caraterizada, e que supõe uma excelente oportunidade para testar esta ferramenta (AriasCalderón, 2018).
O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial dum sensor fluorómetro portátil, o
MULTIPLEX RESEARCHTM com vistas a obter um sistema de apoio á tomado de
decisão e a sua validação preliminar.
Material e Métodos
Doze variedades de oliveira portuguesas e estrangeiras foram avaliadas. As
plantas das variedades consideradas estão estabelecidas na Coleção Portuguesa de
Referência de Cultivares de Oliveira: ‘Arbequina’, ‘Azeitera’, Carrasquenha,
‘Cobrançosa’, ‘Cordovil de Elvas’, ‘Cordovil de Serpa’, ‘Galega Vulgar’, ‘Galego de
Évora’, ‘Koroneiki’, ‘Picual’, ‘Verdeal Alentejana’ e ‘Verdeal de Trás-os-Montes’. A
coleção está estabelecida desde 2012 e inclui 134 denominações varietais. Esta coleção
ocupa uma área de 2,5 ha, com compasso de 7m × 4m (Cordeiro et al., 2017).
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Frutos: Foram consideradas as doze variedades de oliveira acima referidas. As
variedades encontram-se dispostas em campo em um ensaio com três blocos distribuídos
ao azar. Em cada um dos blocos, foram considerados duas repetições de árvores de cada
uma das doze variedades consideradas. Cada repetição estava composta por duas
amostras de 50 frutos. Foram considerados três medições do equipamento para cada
amostra.
Estado de maturação: Foram considerados dois estados de maturação para cada
variedade: um estado “m” relativamente a uma maturação meia, um equivalente ao 3 na
escala Uceda e Frías (1975); e um estado “M” que corresponde a um estado 4-5 na mesma
escala.
Índices de medida: O sensor Multiplex® contém a) fontes óticas (ultravioleta (UV), azul
(B), verde (G) e vermelho (R)); e detetores (azul (B)-verde (G) ou amarelo (Y), vermelho
e vermelho distante). Emite 12 sinais fluorescentes e define mais de 40 índices na sua
combinação. Os nomes dos índices incluem os nomes das fontes e detetores incorporado
as iniciais dos nomes das cores em inglês: azul (B), verde (G) e vermelho (R) ou amarelo
(Y).
Análise estadística: A análise de componentes principais (PCA em inglês) têm sido
utilizadas para investigar as relações entre as diferentes variáveis e índices considerados.
Resultados e Discussão
A PCA realizada para explorar as relações entre os índices considerados nas doze
variedades de oliveira indica que as três primeiras componentes principais explicaram
mais do 73% da variança total, explicando a primeira componente (PC1) um 47.4%, e um
15.9% e 10.3% da variança total, a PC2 e PC3 respetivamente (quadro 1).
As cargas factoriais na PCA identificam na PC1 (componente principal 1) como os
índices com maiores pesos na discriminação das variedades e do seu estado de maturação
o índice relacionado com a fluorescência no azul e no vermelho (em inglês Fluorescence
excited with Blue/Red” (RF_B/RRed; respetivamente) e o índice fluorescência no
infravermelho excitado no azul e no vermelho (em inglês InfraRed Fluorescence excited
with Blue/red” FRF_B/R). Este conjunto de índices relacionam negativamente com i) os
índices FERARI (descrito como Log (5000 / FRF_R) e como o índice das antocianinas);
e com ii) o índice de antocianinas ANTH_RG/RB (Log (FRF_R / FRF_G, índice de
antocianinas, não é a quantidade de antocianinas; é um índice correlacionado
negativamente com o nível da clorofila.
A segunda componente principal esta asociada negativamente com o índice de clorofila
descrito como SFR_Sd Desvio padrão do (FRF_R / RF_R) e positivamente ao índice de
flavonoides Flav (Log (FRF_R / FRF_UV), índice de componentes com absorção no UV.
Relativamente a sua maturação, as variedades são discriminadas quase na sua totalidade
em dois grupos relativamente na sua PC1, como é mostrado no bi-plot da figura 1 (fig.
1). As variedades ‘Galego de Évora’, ‘Verdeal Alentejana’ e ‘Cordovil de Serpa’
aparecem todas elas em torno ao estado mais maturo considerado, a direita da PC1. Esto
poderia ser explicado por ser azeitonas com um uso prioritário de azeitona de conserva e
ter uma resposta diferencial o seu processo de maturação respeito ao resto de variedades.
Com maior monitorização dos estados e acompanhamento/ correlação com outros testes
de interesse, como o teor de gordura, poderão num futuro vir a ser completadas estas
análises e a valorização do instrumento utilizado.
Conclusões
A continuação e ampliação com mais estados de maturação desta avaliação
preliminar é indispensável para validarem esta metodologia como ferramenta de decisão
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na colheita de azeitona no seu momento ótimo. Neste estudo foram considerados
amostragens destrutivas de frutos com o objetivo de obter umas primeiras calibrações
consistentes. Foram considerados também amostragens de frutos nas árvores e mantemse a tendência na discriminação, mas parece muito mais complicado pela arquitetura da
oliveira e a sua disposição dos frutos.
Continuar a associar os índices cá apresentados com outros indicadores de características
de qualidade da azeitona, relacionados com o teor de gordura, outros compostos químicos
e o seu estado fitossanitário, irão a determinar a aplicabilidade desta ferramenta e o seu
potencial.
Este é o primeiro trabalho que é orientado ao apoio na tomada de decisão da colheita em
oliveira com o uso desta ferramenta, que poderá fornecer ao setor mais um sensor de
grande utilidade para apoio à agricultura de precisão, que ajude à determinação do
momento ótimo de colheita da azeitona e direcionada a geração de dados e útil na tomada
de decisões.
A MULTIPLEX RESEARCH™ apresenta elevado potencial para a caracterização da
Coleção Portuguesa de Referência de Variedades de Oliveira do INIAV IP estabelecida
em Elvas desde o 2012 e como ferramenta de seleção no Programa de Melhoramento da
oliveira.
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Quadros e Figuras
Quadro 1. Vetores de carga da PCA com 41 índices avaliados em doze variedades de
oliveira e dois estados de maturação. As principais cargas estão indicadas em bold.
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Figura 1. Bi-plot da Análise de Componentes Principais de doze variedades de oliveira
e com dois estados de maturação (meio=m; maturo=M) para 41 índices considerados no
MULTIPLEX RESEARCH™. Em verde grupo de variedades em estado de maturação
meia e em roxo para o estado maturo.
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