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Resumo 

A amendoeira é uma cultura com grande relevância a nível nacional e, muito em 

especial, na região de Trás-os-Montes. 

A cultura do amendoal em Portugal ainda apresenta muitos estrangulamentos, como 

é o caso das reduzidas produtividades obtidas por hectare. O aumento da rentabilidade dos 

pomares e consequentemente maiores rendimentos para o produtor passa por estudar e 

conhecer melhor as diferentes variedades obtidas em Estações de Melhoramento de outros 

países, Espanha e França, e perceber a sua adaptabilidade às regiões em Portugal onde se 

produz amêndoa. Todos os fatores que influenciam a sua performance produtiva, tais como 

necessidades hídricas, fertilização, porta-enxertos, forma de manutenção do solo, modo de 

condução, etc. têm de estar em consonância com os propósitos da exploração e serem 

maximizados. 

A presente dissertação teve como objetivo perceber a influência dos diversos modos 

de produção (biológico, convencional e produção integrada) no vigor, na produtividade e na 

qualidade (parâmetros químicos) dos frutos de quatro variedades, Casa Nova (portuguesa), 

Ferragnes (francesa), Lauranne (francesa) e Guara (espanhola). 

O estudo foi realizado no concelho de Freixo de Espada à Cinta, nas freguesias de 

Poiares e Ligares durante o ano 2018.   

Percebeu-se que o vigor é influenciado pelo modo de produção sendo o modo 

biológico o que apresentou valores mais elevados e o modo convencional os valores mais 

baixos. Na produtividade o modo de produção integrada é o que obteve melhores resultados 

e o modo convencional o que obteve pior produtividade. A variedade Laurrene foi a que 

obteve produtividades mais elevadas enquanto que a Gauara foi a que obteve valores mais 

baixos. 

Em relação aos parâmetros químicos do fruto os resultados obtidos não 

apresentaram diferenças significativas, visto que os melhores resultados nem sempre são 

obtidos pelas mesmas variedade nem pelos mesmos modos de produção. 

 

Palavras-chave: Amêndoa; Modos de produção; Variedades; Paramentros Quimicos. 
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Abstract 

 

The almond tree is a crop with great national relevance, particularly in the Trás-os-

Montes region.  

The production of almond in Portugal still presents many handicaps, as in case the 

low productivity obtained by hectare. Studying and knowing the different varieties obtained 

in Breeding Stations of other countries such as Spain and France and understanding its 

adaptability to the Portuguese almond producing regions may possibly lead to the enhance 

of profitability of the orchards and consequently greater income for the farmer. 

All the factors that influence its productive performance, for instance, water needs, 

fertilization, rootstock, soil management, etc. must be in agreement with the goals of the 

farm and me maximized. 

The presente dissertation had as main goal to understand the influence of the diverse 

modes of production (organic, conventional and integrated production) in the vigour, 

productivity and quality of the fruit of  four varieties, Casa Nova, Ferragnes, Laureanne and 

Guara. 

It was understood that vigour is influenced by the production mode, being the 

organic mode of production the one who presented the highest values and the conventional 

mode the lowest values. The integrated production mode was the one with best results 

regarding productivity and the conventional mode with the worst productivity. Laureanne 

was the one with higher productivity whereas Guara was the one with the lowest values. 

Regarding chemicals parameters of the fruit the results obtained didn’t present 

meaningful differences, since the best results are not always obtained by the same varieties 

nor by the same modes of production. 
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I .INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

 
O amendoal é uma cultura com uma expressão importante a nível nacional. Nos 

últimos anos a cotação de mercado da amêndoa torna o amendoal uma cultura muito 

interessante do ponto de vista económico e, como o mercado contínua deficitário, é 

previsível que continue a ser uma boa aposta nos próximos anos (Barbosa, 2017). O 

amendoal com os novos compassos de plantação e com técnicas de maneio diferentes de 

outrora, tais como rega, fertilização, novas variedades e porta-enxertos, tem aumentado 

muito o seu potencial produtivo. A média de produção por hectare entre 2001 e 2005 segundo 

o GPP (2007) era de 513 kg de amêndoa em casca, e segundo Filipe Pinto, responsável 

técnico da empresa Migdalo, em 2015, a empresa colheu 2000 kg de miolo de amêndoa por 

hectare em amendoais superintensivos plantados em 2013 

(https://www.vidarural.pt/insights/amendoa-recomenda-alentejo/). 

Segundo Andrade (2017) os três maiores produtores mundiais de amêndoa são os 

Estados Unidos da América, a Austrália e a Espanha com 80, 7 e 3% da produção mundial, 

respetivamente. Ou seja, os três maiores produtores detêm 91% de toda a produção mundial. 

Portugal apenas representa 0,17% da produção mundial com 20 139 t produzidas em 34 002 

ha  (INE, 2017). 

Portugal não tem dimensão para competir com outros países produtores e, como tal, 

tem de procurar outras valias, nomeadamente a qualidade, para viabilizar a produção deste 

fruto seco. 

O crescente aumento de área registado nos últimos 10 anos com variedades 

comerciais de amendoeira, Guara, Laurrene, Ferragnés, Soleta, etc, tem como consequência 

o desaparecimento das variedades tradicionais tais como: Casa Nova, Marcelina, Parada, 

José Dias, etc.. O desaparecimento destas variedades acaba por limitar mais o mercado visto 

serem variedades autóctones, com sabores mais intensos, que poderiam ser utilizadas como 

um produto diferenciador. Muitas das variedades tradicionais cultivadas em Trás-os-Montes 

fazem parte da Denominação de Origem Protegida (DOP) “Amêndoa do Douro”, produzida 

nos concelhos de Alfandega da Fé, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Freixo de Espada à Cinta, 

Vila Nova de Foz Côa, São João da Pesqueira, Mogadouro, Figueira de Castelo Rodrigo e 

Meda. Com o desaparecimento das variedades autóctones esta DOP também corre risco de 

extinção. 

A manutenção destas variedades de forma a torna-las atrativas para os produtores, 

http://www.vidarural.pt/insights/amendoa-recomenda-alentejo/)
http://www.vidarural.pt/insights/amendoa-recomenda-alentejo/)
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exige a realização de diversos estudos, nomeadamente seleção de clones, de forma a 

aumentar a sua produtividade, melhorar o material vegetal para novas enxertias e, em 

simultâneo, perceber qual o modo de produção mais adequado para uma exploração mais 

sustentável. 

Neste trabalho pretende-se avaliar a influência do modo de produção biológico, 

convencional e integrado no vigor, produtividade e qualidade dos frutos de três variedades 

comerciais e avaliar também o comportamento de uma variedade autóctone em diferentes 

modos de produção, biológico e integrado. Pretende-se perceber se estes modos de produção 

trazem alguma mais-valia ao produtor, nomeadamente ao nível da qualidade dos frutos ou 

no aumento da sustentabilidade ambiental e económica da cultura.  
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1 Taxonomia e Origem da Espécie 

O nome científico da amendoeira é Prunus dulcis (Miller) Webb., pertence à família 

das Rosáceas, sub-familía das prunóideas e género Prunus (Quadro 1). 

No género Prunus L., encontram-se descritas mais de 30 espécies diferentes, sendo 

grande parte delas, espécies selvagens que se julgam as progenitoras das variedades de 

amendoeira cultivadas (Filipe et al., 2017).  

 
Quadro 1 – Taxonomia da Amendoeira 

 

CLASSE EMBRYOPSIDA 

SUBCLASSE Magnoliidae 

ORDEM Rosales 

FAMILÍA Rosaceae 

SUBFAMILÍA Prunoideae 

GÉNERO Prunus 

ESPÁECIE Prunus dulcis 
Fonte: Shi et al. (2003) 

 

A amendoeira teve origem nas regiões montanhosas da Asia Central, sendo levada, 

provavelmente, para a Grécia e Norte da África durante a época Pré-histórica. Alguns 

autores, porém, consideram o Norte da África como local de origem desta espécie (Shi et al., 

2003). A facilidade de dispersão por outros países deveu-se ao facto da semente ser o próprio 

fruto, ou seja, a parte comestible. Cultiva-se na Península Ibérica há mais de 2000 anos, 

provavelmente introduzida pelos fenícios e posteriormente cultivada pelos romanos. Na 

Idade Média, por volta do séc. XIV, o consumo de amêndoas na cozinha francesa era já 

muito importante. 

2 Áreas e Produtividades 

2.1. Mundial 

Os três maiores produtores mundiais de amêndoa são os Estados Unidos da 

América, a Austrália e a Espanha com 81, 7 e 4 por cento da produção mundial, 

respetivamente. Estes três produtores totalizam 92 % da produção mundial (Figura 1). Como 

podemos ver na figura 2 a produção de amêndoa a nível mundial tem vindo a aumentar, o 
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que faz com que o amendoal seja cada vez mais uma cultura de elevada importância mundial. 

Este aumento que se regista ao nível da produção de amêndoa é consequência de uma grande 

procura mundial. 

 

Figura 1 – Produções dos principais produtores múndias  

Fonte: Inc International Nut&DriedFruit (2018) 
 

Figura 2 – Evolução de produção no mundo 

Fonte: Inc International Nut&DriedFruit (2018) 
 

 

A Figura 3 demonstra que a amêndoa ainda é uma boa aposta para os próximos anos 

visto que o mercado exige mais amêndoa do que aquela que é produzida. 
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Figura 3 – Oferta e procura de amêndoa no mundo (2018) 

 

2.2. Nacional 

No Quadro 2 é possível observar que a produção de amêndoa em Portugal tem vindo 

a aumentar com a exceção do ano de 2016 devido a condições climatéricas adversas e a 

ataques de antracnose (INE, 2016).  

A média de produção nacional de amêndoa nos anos de 2014-2016 é de 308 Kg/ha 

o que é uma média bastante baixa comparando com os principais produtores mundiais (INE, 

2016). 

Na média do quinquénio de 2012-2016 Portugal produziu 8000 toneladas de 

amêndoa (Figura 4). 

Quadro 2 – Produção de amêndoa em Portugal 

 

ANOS SUPERFÍCIE 

(ha) 

PRODUÇÃO 

(T) 

2014 28 871 9 034 

2015 30 150 10 090 

2016 31 464 8 713 

2017 34 002 20 139 
 

Fonte: INE, 2017 
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Figura 4 – Produção de amêndoa em Portugal 

Fonte: INE, 2016 

 

Segundo Andrade (2017) Portugal apenas representa 0,17% da produção de 

amêndoa mundial. Como o consumo de amêndoa nacional é superior à produção (Figura 5), 

torna o amendoal uma cultura que poderá vir a ser mais e melhor explorada no nosso país. 

2.3 Trás-os-Montes 

É na região norte de Portugal, fundamentalmente na região de Trás-os-Montes, 

onde se produz a grande parte da amêndoa. 

Como se pode ver no Quadro 3 a área de amendoal em Trás-os-Montes (2016) é de 

19873 ha o que equivale a aproximadamente 63% da área nacional. Produzia nestes hectares 

5470 toneladas de amêndoa o que equivalia a aproximadamente a 63% da produção nacional. 

Com uma produtividade de 275 kg/ha, semelhante à média nacional (308 kg/ha).  

Trás-os-Montes se melhorar a produção por hectare com as novas técnicas de 

produção (cultivares, regadio, etc.) pode ser uma grande aposta e ter uma maior visibilidade 

de mercado. 
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Quadro 3 – Áreas e produções de amêndoa nas várias regiões de Portugal 

 

Região 

Amêndoa 

Superficie 

ha 

Produção 

T 

Continente 31 464 8 713 

Norte 19 873 5 470 

Centro 1 184 424 

Área Metropolitana de Lisboa 5 4 

Alentejo 3 003 2 032 

Algarve 7 399 783 

Fonte: INE, 2016 

 

 

2.4 Importações e Exportações 

Portugal apesar de exportar mais amêndoa em casca do que importa, tem um saldo 

muito negativo no setor total do comércio de amêndoa (em casca + miolo). Com um saldo 

de mais de 10 milhões de euros negativos no setor, Portugal tem muito espaço para crescer. 

Por isso é importante aumentar as produtividades, inovar a transformação e tornar mais 

eficientes os circuitos de comercialização, de modo a equilibrar a balança comercial (Figura 

5). 

Segundo Andrade (2017) o setor da amêndoa em Portugal no ano de 2016 

continuava a ser muito deficitário, ou seja o valor das importações superava o das 

exportações, com um saldo negativo de 13 878 000 euros. Neste sector, Portugal é apenas 

auto-suficiente na amêndoa em casca, exportando mais do dobro do valor de das importações 

(Quadro 4). 

Quadro 4 – Importações e Exportações de Amêndoa 

 

Comércio 

Importações Exportações 

Toneladas 1000 Euros Toneladas 1000 Euros 

Amêndoa com casca 135 710 1 277 2 218 

Amêndoa sem casca 3 010 18 299 648 3 913 

TOTAL 3 145 19 009 1 924 5 131 

Fonte: INE, 2017 
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Analisando a Figura 5 vemos que Portugal apenas produz 31% da amêndoa 

necessária para o país, o que mostra que esta cultura continua a ser uma boa aposta no setor 

agrícola. 

 

 

Figura 5 – Balanço comercial do setor da amêndoa em Portugal 

Fonte: Andrade, 2017 

 

Como podemos ver na Figura 6 os principais países importadores de miolo de 

amêndoa proveniente de Portugal é a Espanha, os PALOP e a Alemanha, com 34, 26 e 15%, 

respetivamente. Em relação às exportações de amêndoa em casca os países de destino não 

mudam muito (Figura 7), como principais importadores de amêndoa em casca proveniente 

de Portugal temos a Espanha, o Brasil e Angola, com 86, 8 e 4%, respetivamente. A Espanha 

absorve quase na totalidade da amêndoa em casca que Portugal exporta. 

 

 

Figura 6 – Miolo de amêndoa, Exportações de Portugal 

Fonte: INE (2016) 
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Figura 7 – Amêndoa em casca, Exportações 

Fonte: INE (2016) 

 

 

Figura 8 – Importações de amêndoa 
Fonte: INE (2016) 

 

Em relação às importações de amêndoa, os países com maior importância são a 

Espanha, os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália, com 59, 33, 4 e 3%, respetivamente. 

Estes países perfazem 99%, das importações nacionais. Como podemos ver nas Figuras 6, 7 

e 8 a Espanha é o maior interveniente no mercado de amêndoa com o nosso país. 

3 Morfologia 

3.1 Terminologia dos Gomos e Ramos de Fruto 

A amendoeira é um vegetal perene de médias dimensões que pode atingir os 12 m 

de altura, de longevidade muito variável, podendo viver em média de 50 a 60 anos 

(encontram-se com facilidade árvores centenárias) quando instalada no sistema tradicional, 

enquanto em plantações intensivas, a vida económica é bastante mais curta (Aguiar et al., 

2017). 

A amendoeira tem um esqueleto um pouco tortuoso, o seu ritidoma é rugoso e 

escuro no tronco e nas pernadas mais velhas, enquanto que os raminhos do ano são verdes e 

lisos. Possui uma raiz bastante profunda e extensa embora sempre dependente do porta-

enxerto utilizado (Aguiar et al., 2017). 
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A folha da amendoeira (Figura 9) não tem pelos, tem cor verde e possui nervuras 

bem marcadas na pagina inferior e margens serradas. Podem ter várias formas, desde ovadas, 

elípticas ou em forma de lança. O pecíolo tem em média 2,5 cm de comprimento (Aguiar et 

al., 2017). 

 

 

Figura 9 – Folha de amendoeira 
Fonte: DRAPN (2014) 

 

Os gomos da amendoeira podem ser de dois tipos, os foliares e os florais. Os gomos 

florais são maiores do que os foliares e mais arredondados. Nesta espécie os gomos florais 

abrolham (desabrochar) antes dos gomos foliares (Aguiar et al., 2017). Os ramos da 

amendoeira podem ser de madeira ou vegetativos se ao longo do seu comprimento só 

possuírem gomos foliares ou ramos férteis ou de fruto se possuírem gomos florais (Aguiar 

et al, 2017). Os ramos de fruto, por sua vez podem ser esporões/ ramalhetes de maio (Figura 

10), verdascas e ramos mistos (Figura 11). 

 

 

Figura 10 – Esporão/Ramalhete de Maio 
Fonte: Aguiar et al (2017) 
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Figura 11 – Ramo Misto 
Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

Nesta espécie todos os ramos de fruto terminam num gomo apical folhear, 

possibilitando a sua renovação. 

Os esporões são ramos muito curtos e com um número de gomos florais variável, 

estes ramos tem uma duração entre 2 e 7 anos (Lampinen et al., 2011). 

As verdascas são ramos laterais com um comprimento médio de vinte a trinta 

centímetros. 

Os ramos mistos são ramos compridos (mais de trinta centímetros) e possuem ao 

longo do seu comprimento gomos florais e gomos folheares. 

O aparecimento e crescimento dos ramos de fruto podem ser influenciados pela 

idade das árvores, uma vez que com a idade têm tendência a produzir mais nos ramalhetes 

de maio, e também pela poda visto que podas muito severas normalmente geram uma grande 

quantidade de ramos ladrões que normalmente crescem de forma ereta, tendo como 

consequência o ensombramento dos restantes ramos. Este ensombramento pode levar à 

morte dos ramalhetes de maio. Após a poda desenvolvem-se a partir de ramos ladrões, ramos 

mistos e verdascas. O que acontece quando não se poda regularmente o amendoal é que as 

árvores, com o passar dos anos, vão perdendo capacidade de florir uniformemente. 

Os gomos intumescidos dão início ao ciclo anual da amendoeira, que se vão 

desenvolvendo até à plena floração. Cada gomo floral gera apenas uma flor. A flor da 

amendoeira (Figura 12) normalmente surge solitária. É uma flor completa, ou seja tem cálice, 

corola, androceu, gineceu e um pedúnculo. As sépalas são avermelhadas e as pétalas variam 

entre o branco e o rosado. Possuem entre 20 a 40 estames. A variação do tamanho, cor das 

pétalas e número de estames varia com a cultivar em questão (Aguiar et al., 2017). Quando 
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termina a floração as pétalas secam e caem. A fecundação depende muito das condições 

climáticas pois estas afetam muito o voo dos insetos polinizadores. 

 

 

Figura 12 – Flor típica do género Prunus 

Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

Segundo Aguiar et al. (2017) após a fecundação, processo que será abordado mais 

à frente, o ovário evolui numa drupa. O fruto num estado juvenil apresenta um epicarpo 

verde ou amarelado e normalmente com pelos. O mesocarpo é num estado inicial carnudo e 

com o amadurecimento, seca e torna-se rijo até que abre e fica o endocarpo (amêndoa em 

casca) exposto. O endocarpo é lenhoso de cor castanho amarelado e, normalmente, possui 

pequenas fissuras. A semente, no interior do endocarpo é a parte comestível e, geralmente 

existe uma por cada fruto (Figura 13). A percentagem de frutos com duas sementes é maior 

em primaveras frias e em anos em que a polinização é deficiente. Quando o fruto atinge o 

tamanho máximo (frutos desenvolvidos), dá-se a lenhificação do endocarpo. Quando se 

atinge o pico da maturação o mesocarpo já se encontra parcialmente desidratado e dá-se a 

sua rutura e consequente exposição do caroço. 

 

Figura 13 – Fruto em diversos estados de maturação 

http://www.sudamandes.com 
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3.2 Estados Fenológicos 

 

Segundo Felipe (1977) na amendoeira foram identificados doze estados 

fenológicos: gomos dormentes/de Inverno; gomo inchado; cálice visível; corola visível; 

estames visíveis; flores abertas; queda das pétalas; vingamento do fruto; frutos jovens; frutos 

desenvolvidos; rotura do mesocarpo e fruto maduro (Figura14). O conhecimento da 

fenologia permite entender melhor o efeito das condições metereológicas no estado da 

planta, permite fazer alguma gestão da oportunidade de algumas práticas agrícolas, alguma 

previsão da colheita e efectuar comparações entre os vários anos de produção. 

 

Figura 14 – Estados fenológicos da Amendoeira 
 Fonte: Filipe (1977)  

 

3.3 Polinização 

 

Nesta espécie a polinização é feita por insetos e, por isso, é fundamental que se 

reúnam as melhores condições para o seu voo e para nidificarem perto dos amendoais. As 

abelhas (Apis melífera) são o seu principal polinizador, embora existam outros agentes, como 
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os abelhões (Bombus terrestris) que fazem um trabalho importante em condições mais 

desfavoráveis (Arquero, 2013). 

A maioria das cultivares comerciais são auto-incompatíveis, o que significa que, 

para se obterem produções com relativo interesse económico, é necessário plantar mais do 

que uma variedade por parcela. Contudo, atualmente já existem variedades auto-férteis, 

nomeadamente francesas e espanholas, evitando assim a preocupação da escolha acertada 

das variedades polinizadoras e a sua colocação no pomar. 

 

4 Clima e Solo 

A amendoeira é uma espécie que se adapta a uma grande diversidade de clima e de 

solo. A gama ótima de temperaturas para a realização de uma atividade fotossintética ótima 

é de 25º a 30ºC, mas a amendoeira pode desenvolver-se com temperaturas inferiores a 15ºC 

e superiores a 35ºC. No período de repouso vegetativo a amendoeira pode suportar 

temperaturas até -12ºC sem sofrer danos (Feio, 1991). Segundo este autor as necessidades 

de frio da amendoeira são de 200 a 500 horas, acumuladas abaixo dos 7,2ºC. 

Esta cultura é bastante resistente à seca, pois regula os estomas de modo a diminuir 

a perda de água por transpiração, tem um sistema radicular muito profundo e, em casos 

extremos, provoca a senescência foliar de modo a diminuir ainda mais as necessidades e as 

perdas de água. Tem ainda uma recuperação bastante rápida após um stresse hídrico intenso 

(Ribeiro, 2014). É muito resistente a situações de sequeiro, consegue produzir com 

pluviosidades anuais na ordem dos 300 mm. A pluviosidade na altura da floração, pode afetar 

negativamente a produção, visto condicionar o voo das abelhas, assim como a ocorrência de 

ventos que ultrapassem os 24 km/hora (Arquero, 2013). 

O amendoal é uma cultura bem adaptada a solos delgados, pedregosos, com elevado 

declive e com pouco capacidade de retenção de água (Micke, 1996). 

Apesar do amendoal se adaptar a condições de fertilidade do solo e pluviosidade 

reduzida, este responde bem a um aumento de fertilização e rega (Micke e Kester, 1998). 

Contudo, só em condições óptimas de cultivo e também ambientais é que se podem esperar 

boas produtividades. 
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5 Material Vegetal 

5.1 Porta-enxertos 

O porta-enxerto, parte da planta que tem como função a absorção de água e 

nutrientes, serve também de suporte para a parte aérea da planta. Os porta-enxertos são muito 

importantes nesta cultura, que é muitas vezes instalada em solos pobres e secos, 

necessitando, de um bom sistema radicular para conseguir vingar e gerar uma produção 

interessante do ponto de vista comercial. 

Assim, a escolha do porta-enxerto é fundamental para uma boa adaptação da planta 

ao meio de cultivo e, consequentemente, para o êxito da cultura. 

Até há relativamente poucos anos as variedades comerciais de amêndoa eram 

enxertadas em franco de amendoeira ou em porta-enxertos francos de pessegueiro, sendo 

estes últimos mais utilizados em solos mais ricos e húmidos pois necessitam de mais água. 

Atualmente existe uma vasta gama de porta-enxertos, como o caso de porta-enxertos 

híbridos, que apresentam uma adaptabilidade a situações de solo muito díspares o que 

permite plantar o amendoal em qualquer solo desde que o porta-enxerto seja escolhido 

corretamente (Aguiar et al., 2017). 

5.1.1 Franco de Amendoeira 

É propagado por via sexual, ou seja, é utilizada a amêndoa para a obtenção de uma 

nova planta. Este porta-enxerto prima pela sua rusticidade e grande resistência à falta de 

água. Quando as variedades comerciais são enxertadas em franco, o amendoal tem um 

período de vida útil muito superior (Salazar e Melgarejo, 2002). Este porta-enxerto é muito 

sensível a doenças do solo tal como a Armilária (Armillaria mellea) e a nemátodos. Apesar 

de serem porta-enxertos bons para solos delgados e secos, não são boa opção para solos 

húmidos e pesados pois são muito sensíveis à asfixia radicular. Têm ainda como 

desvantagens a sua heterogeneidade no desenvolvimento, tornando o pomar também 

heterogéneo e a entrada em produção ser mais tardia. 

5.1.2 Franco de Pessegueiro 

Este porta-enxerto já não é muito utilizado atualmente. Eram resistentes à asfixia 

radicular e por isso eram usados em pomares em regime de regadio. Tinham como vantagem 

serem mais tolerantes do que os francos de amendoeira a doenças fúngicas do solo e 

mostravam ser mais homogéneos no seu crescimento. Eram porta- enxertos com grande 
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facilidade de transplante, o seu desenvolvimento inicial era muito rápido assim como a sua 

entrada em produção. Estes porta-enxertos eram ainda resistentes ao Verticillium sp. Tinham 

como inconvenientes a baixa resistência ao calcário ativo e por vezes, transmitiam 

demasiado vigor às árvores (Salazar e Melgarejo, 2002). 

5.1.3 Clonais de Ameixeira 

Estes porta-enxertos são os escolhidos para solos com risco de asfixia radicular, 

com clorose férrica e algumas doenças do solo, contudo têm-se registado diversas 

incompatibilidades com as variedades comercias (Arquero et al. 2013). 

5.1.4 Híbridos Pessegueiro x Amendoeira 

GF 677 

Este porta-enxerto foi obtido pelo Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA) em Bordéus, França. É um porta-enxerto muito utilizado atualmente, dá boa 

ancoragem à planta devido ao seu sistema radicular muito desenvolvido, tem uma boa 

compatibilidade com as variedades comerciais e dá-lhes um bom vigor (Espada et al., 2013). 

Segundo Felipe (1987) com o uso deste porta-enxerto as árvores começam a produzir com 

alguma precocidade e apresentam maior vigor do que com o uso de porta-enxerto franco de 

amendoeira. Este porta-enxerto é também muito utilizado em replantações de amendoeiras. 

É tolerante à clorose férrica (Moreno et al. 2008). 

GF 557 

É um porta-enxerto obtido pelo Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA). É muito sensível à asfixia radicular e tem boa adaptabilidade a solos pobres e secos. 

Adafuel 

O porta-enxerto Adafuel foi obtido em Zaragoza nos finais dos anos 80, é 

proveniente do cruzamento da variedade de amendoeira Marcona e de pessegueiro. É muito 

resistente à seca e possui um vigor semelhante ao do GF 677 (Cambra, 1990). 

Garnem Felinem e Monegro 

Segundo informação do Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 

Aragón (CITA) estes porta-enxertos tem o mesmo vigor que o GF677. A entrada em 

produção das árvores enxertadas nestes porta-enxertos é muito precoce. As produções são 

muito parecidas às árvores enxertadas em GF677. As folhas destes porta-enxertos têm folhas 
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vermelhas. 

ROOTPAC 40 

Este porta-enxerto tem um poder de ananização às variedades nele enxertadas de 

cerca de 25-30% do que o GF677. Tem um sistema radicular muito desenvolvido, tem um 

porte erecto similar ao porta-enxerto Garnem. Tem folha verde. É resistente à asfixia 

radicular, e tem moderada resistência a cloroses e à salinidade. (ROOTPAC) 

 

5.2 Variedades de Amêndoeira 

 

Segundo Aguiar et al (2017) as variedades mais usadas em Portugal são variedades 

de origem espanhola, variedades de origem francesa, variedades autóctones e de origem 

italiana. As variedades autóctones mais utilizadas em Trás-os-Montes são: a Bonita, a Casa 

Nova, a Dona Virtude, a Marcelina, a Mourisca e a Verdeal. Sendo algumas das variedades 

de origem espanhola mais usadas a Marcona, a Marinada, a Marta, a Soleta, a Guara, a 

Terraco e a Vayro. As de origem francesa mais usada são a Ferraduel, a Ferragnès, a 

Ferrastar e Lauranne. Ainda são usadas algumas variedades de origem Italiana como a 

Supernova, a Tuono e a Cristomorto. 

Existem muitas variedades de amêndoeira e por isso é necessário ter muito cuidado 

na sua escolha para uma dada região e para um determinado modo de produção. Nem sempre 

as variedades que estão classificadas como as mais produtivas se comportam como tal em 

certas condições de cultivo. Tem que se ter em consideração alguns fatores para escolha de 

variedades como por exemplo, o valor de mercado da amendoa, a suscetibilidade a pragas e 

doenças, a suscetibilidade a encharcamentos, a data da floração, a compatibilidade entre 

variedades, facilidade de poda, entre outros fatores (Aguiar et al, 2017). 

Como é vasta a lista de variedades de amendoeira, passaremos apenas a descrever 

as variedades que são objeto de estudo neste trabalho. 

Casa Nova 

Segundo Aguiar et al. (2017) a Casa Nova é uma variedade autóctone muito 

utilizada na região de Trás-os-Montes. 

É uma variedade com vigor médio, porte ereto, e com uma ramificação muito 

abundante. A sua produção é geralmente produzida em ramalhetes de Maio e ramos mistos. 

A amendoeira Casa Nova é uma árvore de fácil formação e é auto-incompatível. É uma 
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cultivar suscetível à alternância (Aguiar et al, 2017). 

A Casa Nova produz frutos de casca muito dura, tem um rendimento de 20%, não 

produz gémeas (dois grãos por fruto), e produz um grão de tamanho médio (Aguiar et al, 

2017). 

Ferragnès 

Tem origem francesa, um vigor forte, um porte semi-ereto e tem uma ramificação 

média. Esta variedade produz em ramalhetes de maio (Aguiar et al, 2017). Segundo estes 

autores esta variedade é de fácil formação, tem uma floração tardia (bom para evitar geadas) 

e é auto-incompatível. É uma variedade muito produtiva e pouco suscetível à alternância. 

O seu fruto é de casca semidura, tem um rendimento na ordem dos 32% e tem uma 

baixa probabilidade de ter gémeas, cerca de 1%. O grão desta variedade é médio- pequeno 

(Aguiar et al, 2017). 

Guara 

Segundo Aguiar et al. (2017) a variedade Guara é de vigor médio, porte aberto  e 

ramificação escassa, sendo esta ultima interessante do ponto de vista da redução dos custos 

de poda. São árvores difíceis de formar, de floração tardia e auto-férteis. A variedade Guara 

produz em ramalhetes de maio. 

A sua entrada em produção é muito precoce, é muito produtiva e é pouco sensível 

à alternância (Aguiar et al, 2017). 

O fruto tem casca dura, o rendimento da Guara é de 35% e a probabilidade de ter 

gémeas varia entre 5 e 10 % (Aguiar et al, 2017). 

Lauranne 

A Lauranne é uma variedade de médio vigor, porte aberto e ramificação média. 

Frutificam em ramalhetes de maio, são árvores de fácil formação, de floração tardia e são 

auto-férteis (Aguiar et al, 2017). Segundo estes autores (2017) é uma variedade muito 

produtiva, entra em produção muito precocemente e pouco sensível à alternância. 

O fruto é de casca dura, o rendimento é de 34% e o fruto é médio-pequeno 

(Aguiar et al, 2017). 
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6 A importância da preservação de variedades autóctones 

Como já referido, a área do amendoal tem vindo a aumentar nestes últimos anos. 

Esta cultura tem sido uma das culturas que mais cresceu com as ajudas comunitárias e há 

muitos jovens agricultores a instalarem-se apostando nesta cultura. A valorização dada ao 

seu fruto nos mercados europeu e americano tornou-a muito apetecida. E com estas novas 

apostas, a forma de pensar e, consequentemente, a forma de conduzir a cultura em regiões 

como Trás-os-Montes e Algarve, tem vindo a mudar. Têm sido instalados amendoais com 

novas variedades que outrora não eram encontradas na região, a cultura tem sido instalada 

com linhas e entrelinhas bem definidas o que não acontecia em Trás-os-Montes e estão a ser 

usados compassos mais apertados do que os de outrora. Com estas mudanças espera-se que 

a produtividade e o rendimento destes amendoais  aumente (CGRDI, 2007). 

Segundo Aguiar et al. (2017) as variedades tradicionais de amêndoa que eram as 

mais utilizadas na região de Trás-os-Montes, como já referido anteriormente, são: Parada, 

Casa Nova, Pestaneta, Duro Italiano, José Dias, Duro Estrada, Dona Virtude, Boa Casta, 

Bonita de São Brás, Sebastião Guerra, Molar, Amêndoa de Um Grão, Gémea e Verdeal 

(Figura 16). Contudo, estas variedades têm vindo a ser substituídas por variedades 

melhoradas, mais produtivas, auto-férteis e de floração tardia, vindas de Espanha e de 

França. Hoje em dia, já se torna muito difícil encontrar viveiristas que forneçam plantas de 

variedades autóctones (Figura 15). 

Em alguns concelhos da região de Trás-os-Montes produz-se amêndoa com 

denominação de origem protegida (DOP). Esta DOP é denominada de “Amêndoa do Douro”, 

e é produzida nos concelhos de Alfandega da Fé, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Freixo de 

Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa, São João da Pesqueira, Mogadouro, Figueira de 

Castelo Rodrigo e Meda. 

A conservação destas variedades é importante não só pelo património genético mas 

também pelas oportunidades de mercado que podem gerar. As variedades autóctones estão 

bem adaptadas à região por isso é mais fácil resistirem a anos com condições climáticas mais 

severas, cuja ocorrência tem sido cada vez mais frequente (Arquero, 2013). 

As variedades autóctones são distintas das variedades comerciais também pelo 

sabor dos seus frutos o que pode ser uma mais-valia se estes forem comercializados para 

mercados que valorizem as características organoléticas das amêndoas (pastelaria, frutos 

secos não transformados, etc.). Outra grande oportunidade seria comercializar a amêndoa 
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proveniente das variedades autóctones como amêndoa DOP pois este produto seria 

diferenciado o que à partida poderia ser uma vantagem em termos de visibilidade de mercado 

e consequentemente em termos económicos para as explorações agrícolas. 

 

 

Figura 15 – Algumas variedades tradicionais 

Fonte: Aguiar et al (2017) 
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7 Sistemas de Cultivo 

7.1 Convencional 

O sistema convencional é ainda o mais usado para a exploração do amendoal. É um 

sistema que usa fertilizantes de síntese química e é mais aconselhado para a produção em 

massa do que para produções especializadas e que prezem a qualidade. 

Este sistema geralmente é menos preocupado com o meio ambiente e com a 

biodiversidade do que os modos de produção biológico e integrado. Pode ser utilizado em 

sequeiro ou em regadio, sendo que, como nos restantes sistemas de produção, quando feito 

em regadio as produções tendem a ser maiores. 

É um sistema que não tem muitas limitações em termos de operações culturais mas, 

em contrapartida, não beneficia de majorações financeiras como o caso da produção 

biológica ou mesmo a produção integrada. É um sistema de cultivo em que a diferenciação 

do produto através do modo de produção não existe e, consequentemente, alguns mercados 

mais especializados acabam por recusar a amêndoa proveniente deste modo de produção 

(CGRDI, 2007). 

 

7.2 Superintensivo 

O amendoal superintensivo (Figura 16) tem de ser feito em condições de regadio e 

é um sistema de produção com muitos inputs. 

Em Portugal o superintensivo tem vindo a ganhar notoriedade na região de regadio 

do Alqueva, devido às ótimas condições de rega que esta região dispõe. 

A instalação deste amendoal neste sistema de produção é muito onerosa, cerca de 

10000 euros por hectare (Andrade, 2017) pois é necessário preparar muito bem o terreno, 

instalar sistemas de rega e, como há mais plantas por hectare, o preço da aquisição das 

plantas também é superior. Numa entrevista à revista Vida Rural, Carmelo Sanchez da Prado 

de Castro Verde, Lda. diz: “O investimento neste amendoal é muito elevado mas espera-se 

que a rentabilidade seja na mesma proporção”. 
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Figura 16 – Amendoal superintensivo 

Fonte: Agroportal 

 

No amendoal superintensivo espera-se uma produção de 2500 a 3000 kg de miolo 

por hectare, muito superior a qualquer outro modo de produção. Com esta produção e com 

o preço médio do miolo (de 3 a 4 euros/kg) esta cultura em superintensivo é uma aposta 

muito interessante do ponto de vista económico (Freire, 2017). 

O facto de neste sistema se usar porta-enxertos ananicantes faz com que a colheita 

da amêndoa possa ser feita com as mesmas máquinas com que é feita a colheita do olival 

superintensivo, o que é uma mais-valia pois este sistema em ambas as culturas é feito na 

mesma região do país (Freire, 2017). 

Neste sistema é necessário ter um cuidado acrescido para não causar desequilíbrios 

ambientais, pois como já foi referido exige mais inputs. Segundo Freire (2017), este modo 

de produção normalmente faz uso de fertirrega e fertilização foliar. A fertirrega tem de ser 

feita com conhecimento técnico para não prejudicar a cultura e para não afetar negativamente 

o solo, as águas subterrâneas e toda a vida do solo. 

Carmelo Sanchez (2017) referiu que os consumos médios de água por hectare de 

amendoal superintensivo rondam os 5000 a 6000 metros cúbicos, o que com a escassez de 

água e o aquecimento global cada vez mais presentes pode ser um problema num futuro 

próximo. 
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7.3 Integrado 

O modo de produção integrado pode ser feito em sequeiro ou em regime de regadio. 

O objetivo fundamental deste modo de produção é limitar naturalmente as pragas e doenças 

das culturas respeitando os níveis económicos de ataque. Para praticar este tipo de agricultura 

é necessário saber avaliar bem a estimativa de risco que consiste em quantificar os inimigos 

da cultura e saber avaliar e prever os danos e prejuízos que poderão vir a causar. Avaliar a 

estimativa de risco nem sempre é fácil, pois envolve muitos fatores e para isso é preciso 

conhecimento técnico, é preciso quantificar o risco (armadilhas, observação visual, etc.), é 

preciso ter em atenção os fatores climáticos e bióticos, ter em atenção os fatores culturais 

(idade das plantas, cultivar em questão, etc.) (CGRDI, 2007). 

O modo de produção integrado promove uma fruticultura respeitadora do ambiente, 

assegura a redução de resíduos e promove a biodiversidade em torno da produção (CGRDI, 

2007). 

 

7.4 Biológico 

 

Este modo de fazer agricultura pode ser feito em regadio ou em sequeiro. Sendo 

mais fácil em termos de nutrição da planta faze-lo em regadio. 

Segundo CGRDI (2007) os amendoais em agricultura biológica não podem receber 

fertilizantes de síntese industrial. O facto de não se poder utilizar produtos de síntese faz com 

que fertilizar o amendoal neste modo de produção seja mais complicado e condicionado do 

que em agricultura convencional. Os problemas na fertilização começam nos preços dos 

produtos, que regra geral, são mais elevados os dos fertilizantes naturais permitidos em 

agricultura biológica. Outro problema da fertilização biológica é o azoto, como não são 

permitidos fertilizantes de síntese, só pode ser introduzido através de corretivos orgânicos 

ou de leguminosas que consigam captar azoto atmosférico. Estas leguminosas são mais 

fáceis de instalar em parcelas sujeitas a regadio, porque há uma menor necessidade de 

competição por água entre o enrelvamento e o amendoal. 

O controlo de infestantes neste modo de produção não pode ser feito através de 

meios químicos nem de mobilizações, ou seja esta operação deve ser feita através do corte 

das infestantes. 

Uma das grandes motivações para se fazer este tipo de agricultura é o facto de tentar 

produzir uma amêndoa diferenciada para atingir nichos de mercado que valorizem este 

produto, tornando a agricultura biológica uma mais-valia para os produtores. Em segundo 
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plano como motivação para este tipo de produção também são os incentivos financeiros que 

tem. Também há produtores que escolhem a produção em modo biológico não para 

comercializar produtos “bio” mas mais pela vertente turística e ecológica, como por exemplo 

turismos rurais e alojamentos locais (Aguiar et al, 2017). 

 

8 A Qualidade da Amêndoa 

8.1 Valor Nutritivo e Efeito na Saúde 

 

A amêndoa é muito rica em lípidos o que faz com que seja um alimento muito 

energético. Como mostra o quadro 5 o valor nutricional da amêndoa depende se ela é 

consumida com pele ou sem pele e se é ou não torrada, mas conseguimos ver que a para 

além dos lípidos, tem um elevado teor de proteínas e também é rica em vitaminas e minerais 

que podem ser bastante importantes para a saúde. A amêndoa é muito rica em ácidos gordos 

saturados e monoinsaturados. A amêndoa é boa fonte de potássio, fósforo, cálcio e magnésio, 

o que faz com que se este fruto for incluído na nossa dieta venha a trazer benefícios para a 

nossa saúde.  

Segundo Chen (2006) a amêndoa tem um baixo índice glicémico. Se substituirmos 

snacks convencionais por amêndoa, aumentamos significativamente o consumo de proteína, 

fibra, ácidos gordos e reduzimos significativamente o colesterol e os açúcares ingeridos.  

Devido à sua composição a amêndoa consumida com moderação é um alimento 

funcional e que pode reduzir a incidência de problemas de saúde nos seus consumidores. 
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Quadro 5 – Composição nutricional da amêndoa (por 100g) 

 

Fonte: Ramalhosa et al (2017) 

 

8.2 Fatores Pré-colheita que Afetam a Qualidade 

 

A qualidade dos frutos pode ser afetada pelas práticas culturais. A rega, por 

exemplo, é um dos parâmetros que mais influencia tem no calibre do fruto. Com efeito, se o 

amendoal estiver em regime de regadio as amêndoas são geralmente maiores e, 

consequentemente, a produtividade do amendoal aumenta. A qualidade dos frutos, para além 

de ser uma característica varietal e ser afetada pelas condições edafo-climáticas, é 

influenciada pela fertilização, disponibilidade de água e de fotoassimilados que por sua vez 
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são afetados pelas práticas culturais, tais como a poda (arejamento), controlo de pragas e 

doenças, etc. A forma de condução a dar às árvores tem um efeito direto na radiação que 

atinge todo o copado. Os frutos melhor expostos, quer ao nível da receção de luz quer ao 

nível do ramo portador têm, à partida, melhores condições para atingirem maiores calibres, 

maiores concentrações de sólidos solúveis, de compostos voláteis, de açúcares, etc. 

É necessário perceber os efeitos que todas opções efectuadas ao nível da gestão do 

pomar têm na quantidade e qualidade dos frutos produzidos de forma a tomarem-se as 

medidas mais adequadas e oportunas ao longo do ciclo vegetativo do amendoal. 

9 Colheita. Épocas, Técnicas e Rendimentos de Colheita 

A colheita do amendoal normalmente inicia-se, na região de Trás-os-Montes, no 

fim do mês de Agosto e estende-se normalmente até ao fim de Outubro. 

Tradicionalmente as amendoeiras eram varejadas manualmente para o chão ou para 

lonas onde, posteriormente, se recolhiam para um atrelado para serem descascadas, secas e 

por fim comercializadas. 

Atualmente a apanha dos frutos é feita maioritariamente com o auxílio de 

vibradores de tronco (Figura 17), também usados para a colheita da azeitona (Polat et al., 

2007). Estes equipamentos fazem vibrar as árvores de modo a que os frutos se desprendam 

e caiam para as lonas previamente esticadas. Esta vibração é calibrada de modo a que as 

árvores não sofram dano (Ortiz-Cañavate e Hernanz, 1989). A vibração é transmitida às 

árvores através de uma pinça que se encontra acoplada ao vibrador de tronco. Os vibradores 

são normalmente acoplados na dianteira do trator como se fosse uma pá frontal (Figura 18). 

Para completar a mecanização da colheita pode utilizar-se um segundo trator que serve para 

enrolar mecanicamente as lonas, ou então o mais usual é usar um guarda-chuva invertido no 

interior do qual está o vibrador de tronco (Figura 17). Estes apara-frutos podem recolher 

enquanto trabalham cerca de 200 a 400 kg de frutos descarregando depois para reboques, big 

bags ou lonas no solo (Figura 19). Esta mecanização da colheita só resulta bem em 

compassos de pelo menos 5*5 m e se as pernadas estiverem a 40/50 cm do solo de modo a 

permitir a colocação da pinça. Com este sistema o rendimento de colheita pode ser bastante 

elevado chegando a poder fazer-se 1 a 2 árvores por minuto (Arquero et al., 2013).  

Nos amendoais superintensivos a colheita mecânica é um pouco diferente. A 

colheita já não é vista como árvore a árvore mas sim fila a fila (Figura 20). A mecanização 

é feita com máquinas que podem ser também utilizadas, com algumas alterações, na colheita 
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do olival superintensivo e na vindima. 

 

Figura 17 – Vibrador de tronco com apara-frutos 
Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

 

Figura 18 – Vibrador de tronco acoplado na dianteira do trator 
Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

 

Figura 19 – Descarga de apara frutos para lona no solo 
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Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

 

Figura 20 – Vibrador de copa em amendoal superintensivo 
Fonte: Aguiar et al (2017) 

 

10 Fatores Pós-colheita que Afetam a Qualidade 

Imediatamente após a colheita, que se realiza entre o mês de agosto e setembro, a 

amêndoa deve ser mantida estendida numa superfície e revolvida várias vezes durante 

aproximadamente uma semana de forma a secar. A humidade pretendida após esta operação 

deve ser 7 a 8 % (Schirra, 1997). 

As operações pós-colheita numa primeira na fase têm como objetivo obter a 

amêndoa sem o mesocarpo e obter amêndoa em casca; a segunda etapa é obter amêndoa sem 

endocarpo e obter a amêndoa em grão / miolo. 

A etapa que segue à secagem é a limpeza da amêndoa; nesta etapa a amêndoa é 

submetida a processos vibratórios que fazem com que esta fique liberta de galhos, folhas, 

pedras e paus, etc. ficando apenas com a amêndoa em casca (Figura 21). 
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Figura 21 – Amêndoa em casca 
Fonte: Margarida Vieira, 2013  

 

Após esta operação deve repetir-se o processo de secagem de modo a baixar ainda 

mais o teor de humidade, permitindo uma melhor conservação da amêndoa. 

A britagem é a operação seguinte que consiste em comprimir a amêndoa entre dois 

rolos e, desta forma, separar as cascas do grão (Schirra, 1997). 

Há ainda uma operação que pode ser ou não efetuada que é a pelagem. A pelagem 

tem como objetivo remover o tegumento da amêndoa. Este processo inicia-se com a imersão 

dos grãos em água quente (80/90 ºC) durante um curto período de tempo, cerca de 1 a 2 

minutos e, logo a seguir, os grãos são novamente submergidos mas desta vez em água fria. 

Em seguida as amêndoas são sujeitas a pressões de fricção de modo a perderem a pele. Após 

ser retirada a pele, o miolo tem de ser seco em estufas a 60 °C entre 3 a 3,5 horas (Schirra, 

1997). 

A amêndoa deve ser guardada em ambientes secos ao longo de todo o seu 

processamento, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos.  

 

11 Acondicionamento, Transporte e Conservação 

A amêndoa é um fruto que tem uma grande capacidade de conservação. O método 

mais eficaz para manter a amêndoa num bom estado de conservação é fazer sempre que 

possível o seu transporte e o armazenamento com a casca (endocarpo). A casca serve de 

barreira para a entrada de oxigénio o que evita que o grão rancifique. O armazenamento 

deve ser sempre feito com a amêndoa com níveis de humidade baixos e temperaturas 
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baixas de modo a evitar o desenvolvimento de fungos (Schirra, 1997). 

Após as operações de limpeza das amêndoas e de descasque, se as amêndoas não 

forem expostas a luz solar e se estiverem sempre conservadas a baixos níveis humidade 

podem ser armazenadas até dois anos (Schirra, 1997). 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 
1. Caracterização das Parcelas 

 
Para realizar este estudo foram escolhidas seis parcelas pertencentes a três 

agricultores que fazem agricultura em modos de produção diferentes, modo biológico, 

produção integrada e convencional. 

Todos os agricultores do estudo fazem agricultura de sequeiro e usam todos o 

mesmo sistema de condução das árvores que é a formação em vaso. 

Nas parcelas em modo convencional e em modo de produção integrada os 

agricultores controlam as infestantes com mobilizações mínimas (escarificador) no final da 

Primavera, ficando as parcelas com o solo nú durante o Verão e fim da Primavera. Nas 

parcelas que são cultivadas em modo de produção biológico as infestantes são controladas 

através de um corte anual no mês de Maio, e a parcela fica constantemente com um coberto 

vegetal espontâneo. 

Das seis parcelas usadas cinco encontram-se na freguesia de Poiares, Freixo de 

Espada à Cinta, Bragança e uma na Freguesia de Ligares, Freixo de Espada à Cinta, 

Bragança. 

Foi usada uma parcela onde estavam instaladas as variedades Lauranne e Ferragnes 

cultivadas em modo de produção integrada, uma parcela onde estavam instaladas as 

variedades Casa Nova e Guara cultivadas em modo de produção integrada, uma parcela onde 

estavam instaladas as variedades Lauranne, Ferragnes e Guara cultivadas em modo 

biológico, uma parcela onde estava instalada a variedade Ferragnes cultivada em modo 

convencional, uma parcela onde estava instalada a variedade Guara cultivada em modo 

convencional e uma parcela onde estava instalada a variedade Casa Nova cultivada em modo 

biológico, esta parcela situa-se na Freguesia de Ligares (Quadro 6). 

As árvores das cultivares comerciais que foram utilizadas na amostragem eram 

todas enxertadas em GF 677 e tinham 5 anos de idade e as árvores da variedade Casa Nova 

eram enxertadas em franco e tinham mais de 30 anos. 

Para este estudo foram usadas sete arvores por cada modo de produção e por cada 

variedade. 
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Quadro 6 – Caracterização das parcelas em estudo 

 Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 

Freguesia Poiares Poiares Ligares Poiares Poiares Poiares 

Concelho Freixo de 

E. à Cinta 

Freixo de E. 

à Cinta 

Freixo de E. 

à Cinta 

Freixo de E. 

à Cinta 

Freixo de E. à 

Cinta 

Freixo de E. à 

Cinta 

Modo de 

Produção 

Integrada Biologico Biologico Integrada Convencional Convencional 

Variedades Laurenne e 

Ferragnes 

Laurenne, 

Ferragnes e 

Guara 

Casa Nova Guara e 

Casa Nova 

Guara Ferragnes 

Porta-

Enxerto 

GF 677 GF 677 Franco Franco e GF 

677 

GF 677 GF 677 

Idade 5 anos 5 anos + de 30 anos 5 anos  

+ de 30 anos  

5 anos 5 anos 

 

O concelho de Freixo de Espada à Cinta é delimitado pelos municípios de Figueira 

de Castelo Rodrigo, Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Mogadouro e faz também 

fronteira com Espanha. Tem uma área de 244,14 km². O principal acesso à vila é a N221 

(Direção-Geral do Território, 2018). 

Os solos de Freixo de Espada à Cinta são geralmente de delgados, de origem xistosa 

e com pH entre 5,5 e 6,5 (CGRDI, 2019). 

Como podemos ver na figura 22, se considerarmos Bragança como exemplo da 

região Transmontana, a média da temperaturas médias na região varia muito do Verão para 

o Inverno chegando a valores abaixo de cinco °C no Inverno e acima de 20 no Verão.  
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Figura 22 – Média das temperaturas médias 
Fonte: IPMA (2018) 

  

Se analalisarmos a figura 23, considerando Bragança como exemplo da região 

Transmontana, podemos verificar que nesta região chove pouco pois nenhum mês ultrapassa 

os 140 mm de precipitação.  

Os meses mais chuvosos são os mesese de Dezembro e Janeiro e os mais secos 

Julho e Agosto.   

 

Figura 23 – Valor da média da quantidade total de precipitação (entre 1981 e 2010) 
Fonte: IPMA (2018) 

  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média das temperaturas médias
(entre 1981 e 2010)

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



34 

 

 

 

2. Determinações efetuadas 

 
A amostragem consistiu na recolha de informação de sete árvores de cada variedade 

versus modo de produção. Foram efectuadas medições da árvore, do fruto e análises 

bioquímicas. 

Relativamente às medições efectuadas por árvore foi determinado o perímetro e 

altura do tronco, altura e diâmetro da copa, utilizando uma fita métrica. 

Depois de realizada a colheita de cada árvore manualmente e individualmente 

foram efectuadas amostras de 250 g de frutos/ árvore. Estas amostras foram sujeitas a 

determinações biométricas e bioquímicas.  

 

2.1 Biometria 

 

Foram recolhidos valores de peso, volume, diâmetro e rendimento de descasque dos 

frutos para se poder avaliar melhor a biometria dos frutos.  

Para se determinar o volume dos frutos foi retirada uma amostragem de dez frutos 

de cada árvore. Posteriormente foi posto 100 ml de água numa proveta, em seguida foram 

introduzidos os frutos dentro da mesma e com a obtenção da diferença de volume registado 

na proveta antes e depois foi obtido o valor do volume de dez amêndoas por cada árvore 

marcada. Estas amostragens restringiram-se apenas a dez frutos por árvore devido à reduzida 

produção que algumas apresentaram. 

Foram recolhidos com a ajuda de uma craveira os valores de comprimento, 

espessura e largura de 15 frutos de cada árvore, estas medidas serviram para perceber se as 

diverentes variações (variedade; modo de produção; variedade*modo de produção) têm ou 

não alguma influencia na forma e tamanho dos frutos. 

O rendimento de descasque também foi registado, para isso foram pesados em uma 

balaça decimal 100 gramas de frutos com casca. Estes frutos foram partidos posteriormente 

e de seguida foi pesado o miolo resultante deste frutos. Com a divisão do peso do miolo pelo 

peso total (100 gramas) obteve-se o rendimento de descasque de cada árvore.  
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2.2 Análises Bioquímicas  

 

2.2.1 Proteina  
 

Pesou-se 50 mg de cada amostra seca para tubos de 10 mL. Em seguida adicionou-

se 4 mL de tampão fosfato com pH de 7 e misturou-se. Deixou-se repousar as amostras 

durante 1 hora a 4ºC. Em seguida as misturas foram centrifugadas a 4000 rpm durante 15 

minutos. Por fim recolheu-se o sobrenadante e este foi armazenado a -20ºC até a 

determinação analítica. 

Para determinar a quantidade de proteína submetem-se as amostras a analise através 

de um espetrofotómetro. Para tal é utilizado o reagente Folin-Ciocalteau (1N), é lida a 

absorvância no comprimento de onde de 660nm. É usada uma curva de calibração usando o 

padrão BSA (Albumina de soro bovino). 

 

2.2.2 Compostos Fenólicos  

 

Pesou-se 40mg de cada amostra para tubos de 2 ml, adicionou-se 1 ml de metanol 

a 70 %, após este procedimento a solução foi aquecida e agitada. Em seguida filtrou-se o 

sobrenadante para frascos de HPLC de 2 ml e executa-se o sistema. A identificação e 

quantificação foram processadas usando padrões externos e curvas dos principais fenólicos 

individuais e respetivos tempos de retenção. 

 

2.2.3 Açucares Totais e Amido 

´ 

Anteriormente as amostras foram liofilizadas.  

Pesaram-se entre 10 a 40 mg de extrato seco para tubos de centrífuga eppendorf, de 

seguida adicionou-se 2 mL de acetona 100%, a acetona serviu para extrair componentes, tais 

como clorofilas, carotenos, etc., que iriam interferir na restante metodologia.  

Posteriormente a serem extraídos os componentes que não interessavam para esta 

metodologia, os tubos foram colocados num sonificador. Um sonificador é um recipiente de 

água pelo qual se transmitem ondas sonoras, tem várias utilidades sendo uma delas acelerar 

reações químicas e físicas.  

Por fim os tubos são centrifugados a 11000 rpm a 4ºC e dessa centrifugação 
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resultam uns resíduos que vão ser utilizados para determinar os açúcares totais e o amido das 

amostras. 

2.2.3.1 Açucares Totais 

Aos resíduos resultantes das preparações das amostras é adicionado etanol e a 

amostra é aquecida, posteriormente esta é centrifugada mais uma vez a 11000 rpm e a 4ºC. 

Após a centrifugação é recolhido o sobrenadante para ser determinado os açúcares totais por 

espectrofotometria e o que resta após o sobrenadante ser recolhido é usado para 

posteriormente ser determinado o amido.  

2.2.3.2 Amido 

Aos resíduos da extração do açúcar é adicionado ácido clorídrico de 1.1% (HCl). A 

amostra é aquecida e depois centrifugada a 11000 rpm a 4ºC, o sobrenadante é recolhido 

para depois ser determinado o amido por espectrofotometria. 

Pesou-se um grama de cada amostra seca e foi adicionado 10 mL de solvente de 

extração metanol: diclorometano (1:1) 

 

2.2.4- Vitamina E  

 

As amostras foram a expostas a ultrassons durante 20 minutos e posteriormente 

foram centrifugadas durante 10 minutos a 4000 rpm. Depois passou-se as amostras para 

frascos âmbar de HPLC e armazenou-se a -20 ºC. 

Por fim foram determinadas as quantidades de Vitamina E por HPLC.  

A identificação é baseada no tempo de retenção e no espectro UV do composto 

detectado em comparação com o padrão comercial externo (vitamina E). 

 

2.3 Análise Estatística dos dados 

 

Os dados foram analisados com a utilização do software informático, JMP 

Statistical Discovery. Com esta ferramenta foi feito todo o tratamento estatístico dos 

resultados obtidos e posteriormente estes resultados foram analisados.  

Com o auxílio de tabelas e gráficos de barras os resultados foram apresentados e 

discutidos de modo a poderem ser retiradas as conclusões respetivas. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

1- A Árvore 

Relativamente ao perímetro do tronco apenas a variedade se mostrou como a única 

origem de variação altamente significante.  

Os resultados obtidos para o perímetro e altura de tronco estão resumidos no Quadro 

7 onde é possível verificar que são as árvores da variedade Casa Nova que apresentam o 

perímetro mais elevado enquanto que a Guara apresenta os valores mais baixos. Contudo, é 

de realçar que as árvores da variedade autótene têm já 30 anos. Se compararmos as 

variedades comerciais, todas elas com 5 anos de idade, é a Ferrragnes que apresenta um 

tronco mais grosso.  

Relativamente aos modos de produção podemos verificar que o modo de produção 

integrado apresenta troncos mais grossos do que o modo de produção biológico, 

considerando os valores das quatro variedades nestes  dois modos de produção. 

Em relação à altura verificamos que a Lauranne é a variedade com maiores valores 

neste parâmetro enquanto que a Ferragnes apresenta valores menores que as restantes. O 

modo de produção com maiores valores de altura é o biológico e com valores menores é o 

modo convencional.  

Quadro 7- Biometria do Tronco 

Variável 

Dependente 

Origens de Variação  Média 

Perímetro 

Variedade 

Casa Nova 71,400 b 

Ferrragnes 22,310 a 

Guara 17,629 a 

Lauranne 18,443 a 

Modo de Produção 

Biológico 29,411 b 

Convencional 21,993 a 

P. Integrada 34,468 b 

 Variedade x Modo de Produção Valor P - 0,058 * 

Altura 

Variedade 
Casa Nova 86,714 a 

Ferrragnes 83,643 a 

Guara 86,310 a 

Lauranne 88,500 a 

Modo de Produção Biológico 90,268 b 

Convencional 79,607 a 

P. Integrada 85,000 ab 

 Variedade x Modo de Produção Valor P - 0,5 NS 
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Para analisarmos a relação entre variedade e modo de produção comparamos 

árvores das variedades Ferragnes e Guara nos três modos de produção (Biologico, 

Produção Integrado e Convencional).  

Se considerarmos a origem de variação altura das árvores podemos verificar que 

esta é altamente significativa.  

Podemos observar na figura 24 que é a Guara em modo de produção biológico que 

tem maior altura e é a mesma variedade mas em modo de convencional que tem alturas 

mais reduzidas. Podemos ver ainda que no modo biológico as árvores tendem a ser mais 

altas em ambas as variedades. Estes resultados de altura podem ser devido à diferença da 

agressividade das podas destes modos de produção pois em produção biológica as podas 

são menos severas limitando menos o crescimento das árvores em altura.  

 

 

Figura 24 –Altura das árvores 

 

Relativamente ao diâmetro da copa se analisarmos a figura 25 verificamos que as 

variedades não variam muito de diâmetro independentemente do modo de produção, isto 

provavelmente deve-se ao facto de o espaço para cada árvore ser limitado pelo compasso 

que o agricultor define para o seu pomar e como tal o desenvolvimento da canópia está 

confinado ao mesmo espaço. Também sendo o porta-enxerto o mesmo, não se reflecte no 

vigos da planta.  
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Figura 25 –Diametro da copa 

 

Observando a figura 26 vemos que é a Ferragnes em modo de produção integrado 

que tem maiores produtividades e é a Guara no mesmo modo de produção que tem menores 

valores de produção. A baixa produtividade da Guara no modo de produção integrado pode 

justificar-se com o facto do pomar em questão ter apenas as variedades Guara e Casa Nova 

e as florações de ambas não coincidirem no mesmo período podendo, por isso registar-se 

pólen suficiente para um bom vingamento.  

 
Figura 26 –Produtividade 
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1. O Fruto 

 

Como se pode verificar no quadro 8, a origem de variação variedade e modo de 

produção são ambas altamente significativas.  

Podemos ainda verificar que é a variedade Guara que tem frutos com maior volume 

e a variedade Lauranne apresenta frutos de volume menores.  

Comparando os modos de produção biológico e produção integrada (as mesmas 

variedades) podemos verificar que em modo biológico o volume dos frutos é bastante 

superior.   

 

Quadro 8 - Volume de 10 amêndoas 

Variável Dependente Origens de 

Variação 

 Média 

Volume de 10 

amêndoas  

Variedade 

Casa Nova 54,357 b 

Ferrragnes 46,524 a 

Guara 65,286 c 

Lauranne 45,643 a 

Modo de Produção 

Biológico 61,104 a 

Convencional 47,214 a 

P. Integrada 49,143 a 

 Variedade x Modo de 

Produção 

Valor P - 0,04 * 

 

O índice de rotundidade serve para determinar se os frutos são mais ou menos 

redondos. Quanto mais perto da unidade for a razão entre o diâmetro maior e o diâmetro 

menor mais redondo é o fruto. 

Analisando a figura 27 podemos concluir que os frutos de ambas as variedades 

produzidos em modo de produção biológico são mais redondos do que nos restantes modos 

de produção. 
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Figura 27 –Indice de Rotundidade  

 

Indice de Rotundidade= largura/Comprimento 

Analisando os dados da figura 28 verificamos que a interação entre variedade e 

modo de produção influencia o rendimento de descasque dos frutos. 

Podemos verificar que é o modo de produção biológico que tem rendimentos de 

descasque maiores para ambas as variedades (Ferragnes e Guara), isto pode ser 

influenciado pelo facto de este modo de produção ter mais cuidado com a preservação da 

água no solo nomeadamente com a manutenção de um coberto vegetal e não fazendo 

mobilizações minimizando assim a evaporação da água. O facto de haver mais água no 

solo influencia o tamanho do grão e consequentemente o rendimento de descasque.  

A variedade Casa Nova foi a variedade que teve menores valores de rendimento 

de descasque o que justifica também o desinteresse pela plantação de novos pomares com 

esta variedade autotene.  
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Figura 28 –Rendimento de descasque % 

 

 

 

2. Análises Bioquímicas do Fruto 

 

Se observarmos os resultados registados no quadro 9 podemos observar que no 

caso do componente luteína é no modo de produção biológico que geralmente se 

encontram valores mais altos com a excepção da variedade Lauranne, sendo o modo de 

produção integrado o que geralmete regista valores mais baixos.  

No caso dos açucares totais nota-se que a variedade autotene registou valores mais 

baixos do que as variedades comerciais, não havendo nada de significativo na variação de 

modo de produção. 

A variedade Lauranne apresenta valores de Vitamina E inferiores às restantes 

variedades do estudos, variando o modo de produção os resultados são bastantes parecidos 

excepto o caso da Guara em modo de produção biológico que apresenta valores mais altos 

que as restantes modalidades.  

A variedade Lauranne tem um teor de fenóis totais inferior ao das restantes 

variedades e não há nada de significativo na alteração de modo de produção. 
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A variedade autotene tem valores de flavonois menores do que as variedades 

comerciais embora estes valores aumentem quando produzida em modo biológico.  

Os valores de orto-diferois é menor na variedade Casa Nova, e são maiores no modo 

de produção biológico do que nos restantes modos de produção com excepção dos resultados 

na variedade Lauranne.  

Os alfa e beta carotenos tendem a ser mais elevados no modo de produção biológico 

e apresentam valores mais baixos na variedade Lauranne.  

Quanto à capacidade antioxidante não há nenhum resultado relevante no que diz 

respeito à alteração de modo de produção nas variedades comerciais mas na variedade 

autotene vemos que esta apresenta maior capacidade antioxidante quando produzida em 

modo de produção biológico. Quando a variável em estudo é a variedade Casa Nova que tem 

menor capacidade antioxidante. 

Os valores de proteína são maiores na variedade Guara em modo de produção 

integrada. E foram registados os valores menores na variedade Laurrane no modo de 

produção integrada. 

 

 

 



 

 

 

Quadro 9 – Analises bioquímicas 
Variedade Modo de 

Produção 

Lut

eina 

(µg/

g) 

Açuca

res 

Totais 

(mg/g 

eq. de 

frutos

e) 

Vit.E 

(mg/g 

de eq. 

de 

tocofe

róis) 

Fenois Totais 

(mg/g de eq. de 

ac galico) 

Flavonois 

(mg/g eq. 

de 

catequina)  

Orto-diferois (mg/g de eq. 

ac. cafeico) 

Alfa 

carotenos 

(µg/g) 

Beta 

carotenos 

(µg/g)  

% de 

inibição 

de 

radicais 

de 

DPPH 

Ativ. Ant. 

Perox 

Lipidica 

%  

Proteina 

(mg/g de eq. 

BSA) 

Casa Nova Biologico 360,

460

± 

63,9

47 

10,65

7± 

0,675 

360,4

60± 

63,94

7 

1,723± 0,265 0,940± 

0,130 

0,287± 0,035 209,343± 

28,798 

125,160± 

4,926 

42,343± 

4,991 

10,180± 

1,322 

212,42±19,67 

Casa Nova Prod. Int. 366,

797

± 

55,7

02 

5,620

± 

0,320 

366,7

97± 

55,70

2 

1,367± 0,164 0,540± 

0,262 

0,163± 0,040 148,400± 

28,560 

99,690± 

0,175 

29,777± 

5,104 

 7,090± 

1,174 

214,30±20,94 

Ferragnes Biologico 396,

493

± 

12,54

0± 

1,357 

396,4

93± 

1,903± 0,060 1,473± 

0,139 

0,443± 0,032 259,877± 

17,276 

188,083± 

18,806 

56,747± 

4,075 

13,597± 

0,994 

196,24±14,61 



 

 

22,5

89 

22,58

9 

Ferragnes Prod. Int. 320,

607

± 

44,7

49 

12,97

0± 

3,014 

320, 

607± 

44,74

9 

1,710± 0,260 1,140± 

0,214 

0,243± 0,032 146,250± 

33,520 

129,557± 

14,664 

48,957± 

3,743 

11,550± 

1,306 

144,07±15,11 

Ferragnes Convencion

al 

392,

130

± 

56,0

58 

14,75

0± 

1,678 

392,1

30± 

56,05

8 

1,977± 0,169 1,353± 

0,214 

0,363± 0,015 114,553± 

9,230 

90,177± 

5,086 

47,777± 

4,625 

13,987± 

1,605 

204,34±10,72 

Guara Biologico 450,

197

± 

24,5

87 

13,29

0± 

0,890 

450,1

97± 

24,58

7 

2,377± 0,038 1,727± 

0,065 

0,507± 0,040 251,417± 

27,109 

148,680± 

13,138 

53,980± 

1,382 

15,230± 

0,664 

211,10±8,63 

Guara Prod. Int. 319,

870

± 

92,4

60 

10,03

3± 

0,499 

319,8

70± 

92,46

0 

1,913± 0,086 1,220± 

0,046 

0,223± 0,035 43,370± 

11,819 

4,897± 

2,576 

40,130± 

5,545 

12,837± 

0,385 

231,30±19,09 



 

 

Guara Convencion

al 

387,

823

± 

72,1

31 

12,25

7± 

1,826 

387,8

23± 

72,13

1 

2,340± 0,036 2,447± 

0,081 

0,483± 0,021 248,143± 

25,709 

187,220± 

8,977 

79,977± 

1,267 

21,003± 

0,983 

161,05±11,50 

Lauranne Biologico 235,

190

± 

27,9

57 

6,983

± 

0,151 

235,1

90± 

27,95

7 

1,247± 0,188 0,637± 

0,284 

0,260± 0,046 138,673± 

8,744 

164,787± 

27,685 

28,487± 

3,505 

8,850± 

1,023 

188,67±10,52 

Lauranne Prod. Int. 312,

463

± 

19,1

79 

18,37

7± 

2,745 

312,4

63± 

19,17

9 

1,790± 0,900 1,430± 

0,135 

0,280± 0,036 57,113± 

6,630 

41,427± 

13,006 

54,767± 

5,735 

13,560± 

0,509 

122,77±10,76 
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15- Conclusão 

 

 As diferenças registadas relativamente ao comportamento das variedades em cada 

modo de produção em estudo, são por vezes ténues e difíceis de interpretar visto termos 

apenas dados de um ano de produção o que é muito insuficiente para perceber as diferenças 

de comportamento. Só registos ao longo de vários anos (minímo 3) seriam aceitáveis para 

perceber e concluir qual o modo de produção mais adeuado a cada uma das variedades.  

Relativamente ao perimentro do tronco apenas há valores significativos 

relatuvamente à variedade. Considerando as árvores da mesma idade foi a Ferragnes a que 

apresenta troncos mais grossos. Já  o modo de produção não mostrou ter influência neste 

parâmetro. 

As árvores têm maior altura em agricultura biológica do que nos restantes modos 

de produção, isto deve-se à menor violência das podas neste modo de produção permitindo 

assim um maior desenvolvimento em altura das árvores. 

O modo de produção mais produtivo é o modo de produção integrado, e com os 

resultados obtidos vemos também que a variedade Ferragnes é mais produtiva do que a 

Guara. 

A variedade com frutos de maior volume é a Guara. E os frutos produzidos em 

modo biológico são de maiores dimensões e mais redondos.  

O rendimendo de descasque é um dos fatores mais importantes no setor da 

amêndoa, e verificou-se que a variedade Ferragnes em modo biológico foi a que obteve 

maior rendimento de descasque e a variedade Guara comportou-se do mesmo modo em 

produção integrada e biológica.  

Nos parâmetros bioquímicos do fruto verificou-se que a variedade Casa Nova 

geralmente apresenta valores um pouco mais pobres do que as variedades comerciais 

presentes no estudo. Comparando as três variedades comercias a que apresenta piores valores 

é a Laurrane enquanto que a variedade Guara é a que apresenta valores mais satisfatórios. 

Os frutos produzidos em agricultura biológica apresenta geralmente melhores valores 

bioquímicos como é o caso da vitamina E, dos orto-diferois e dos alfa e beta carotenos.  

As arvores da variedade Casa Nova apresentam por vezes valores um pouco 

dispares em relação às restantes variedades porque as arvores desta variedade tinham mais 

idade do que as restantes devido à dificuldade de encontrar arvores autóctones jovens.  
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16- Anexos 

 
Análise Estatística 

1 - Comprimento 

 

Type I I Sums of Squares 

Source df 

 
Sum of Squares 

 
Mean Square 

 
F-Value 

 
P-Value 

Variedade 3 36.071 12.024 162.136 .0001 

Modo de Produção 3 18.165 6.055 81.650 .0001 

Variedade * Modo de Produção 3 9.032 3.011 40.599 .0001 

Residual 1040 77.123 .074   

Dependent: Comprimento (cm)     

 

Effect: Variedade 

Dependent: Comprimento (cm) 

    

Count Mean Std. Dev. Std. Error   

Casa Nova 210 3.473 .282 .019   

Ferragnes 315 3.564 .304 .017   

Guara 315 3.809 .370 .021   

Lauranne 210 3.467 .274 .019   

 
Effect: M odo de Produção 

Dependent: Comprimento (cm) 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Biologica 420 3.636 .281 .014 

Prod. Integrada 420 3.619 .423 .021 

Convencional 210 3.488 .261 .018 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Comprimento (cm) 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Lauranne 210 3.467 a  

Casa Nova 210 3.473 a  

Ferragnes 315 3.564  b 

Guara 315 3.809   c 
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Duncan New Multiple Range 

Effect: M odo de Produção 

Dependent: Comprimento (cm) 

Significance level: .05 

 

Count Mean 

Convencional 210 3.488 a  

Prod. Integrada 420 3.619  b 

Biologica 420 3.636  b 

 

2 - Largura 

 

Type I I Sums of Squares 

Source 

 
df 

 
Sum of Squares 

 
Mean Square 

 
F-Value 

 
P-Value 

Variedade 3 6.218 2.073 102.783 .0001 

Modo de Produção 2 11.340 5.670 281.187 .0001 

Variedade * Modo de Produção 4 2.440 .610 30.254 .0001 

Residual 1040 20.972 .020   

Dependent: Largura (cm)      

 

Effect: Variedade 

Dependent: Largura (cm) 

     

Count Mean Std. Dev. Std. Error 
  

Casa Nova 210 1.522 .145 .010   

Ferragnes 315 1.522 .149 .008   

Guara 315 1.656 .207 .012   

Lauranne 210 1.530 .218 .015   

 

 

Effect: M odo de Produção 

Dependent: Largu ra (cm) 

Count 

 
Mean 

 
Std. Dev. 

 
Std. Error 

Biologica 420 1.675 .176 .009 

Prod. Integrada 420 1.503 .182 .009 

Convencional 210 1.461 .117 .008 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade Dependent: 

Largura (cm) Significance 

level: .05 
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Count Mean 

 

Ferragnes 315 1.522 a  

Casa Nova 210 1.522 a  

Lauranne 210 1.530 a  

Guara 315 1.656  b 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: M odo de Produção 

Dependent: Largura (cm) 

Significance level: .05 

Count Mean 

 

Convencional 210 1.461 a   

Prod. Integrada 420 1.503  b 

Biologica 420 1.675   c 

All were significantly different at this level. 

 

Effect: Variedade * M odo de Produção 

Dependent: Largura (cm) 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologica 105 1.599 .120 .012 

Casa Nova, Prod. Integrada 105 1.445 .126 .012 

Ferragnes, Biologica 105 1.662 .085 .008 

Ferragnes, Prod. Integrada 105 1.477 .146 .014 

Ferragnes, Convencional 105 1.426 .087 .008 

Guara, Biologica 105 1.752 .223 .022 

Guara, Prod. Integrada 105 1.719 .153 .015 

Guara, Convencional 105 1.497 .133 .013 

Lauranne, Biologica 105 1.689 .202 .020 

Lauranne, Prod. Integrada 105 1.372 .063 .006 
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3 – Vitamina E 

 

Type II Sums of Squares 

Source 

 
df 

 
Sum of Squares 

 
Mean Square 

 
F-Value 

 
P-Value 

Variedade 3 42271.751 14090.584 4.970 .0097 

Modo Produção 2 6959.618 3479.809 1.227 .3142 

Variedade * Modo Produção 4 38443.904 9610.976 3.390 .0285 

Residual 20 56705.961 2835.298   

Dependent: Vit.E (mg/g de equivalentes alfa tocoferol 

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Vit.E (mg/g de equivalentes alfa tocoferol 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 363.628 53.748 21.943 

Ferragnes 9 369.743 52.683 17.561 

Guara 9 385.963 82.315 27.438 

Lauranne 6 273.827 47.446 19.370 

 

 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Vit.E (mg/g de equivalentes alfa tocoferol 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Lauranne 6 273.827 a 

Casa Nova 6 363.628  b 

Ferragnes 9 369.743  b 

Guara 9 385.963  b 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Vit.E (mg/g de equivalentes alfa tocoferol 
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 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 360.460 63.947 36.920 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 366.797 55.702 32.160 

Ferragnes, Biologico 3 396.493 22.589 13.042 

Ferragnes, Convencional 3 392.130 56.058 32.365 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 320.607 44.749 25.836 

Guara, Biologico 3 450.197 24.587 14.195 

Guara, Convencional 3 387.823 72.131 41.645 

Guara, Prot. Integrada 3 319.870 92.460 53.382 

Lauranne, Biologico 3 235.190 27.957 16.141 

Lauranne, Prot. Integrada 3 312.463 19.179 11.073 

 

4 – Açúcares Totais 

 

Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 92.253 30.751 11.721 .0001 

Modo Produção 2 11.381 5.690 2.169 .1404 

Variedade * Modo Produção 4 246.237 61.559 23.463 .0001 

Residual 20 52.474 2.624   

Dependent: Açúcares T otais eqmg/g equivalentes de Frutose 

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Açúcares Totais []mg/g equivalentes de Frutose 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 8.138 2.799 1.143 

Ferragnes 9 13.420 2.113 .704 

Guara 9 11.860 1.781 .594 

Lauranne 6 12.680 6.478 2.645 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Açúcares Totais []mg/g equivalentes de Frutose 

Significance level: .05 
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 Count Mean   

Casa Nova 6 8.138 a 

Guara 9 11.860  b 

Lauranne 6 12.680  b 

Ferragnes 9 13.420  b 

     

Duncan New Multiple Range 

Effect: Modo Produção 

Dependent: Açúcares Totais []mg/g equivalentes de Frutose Significance 

level: .05 

 

 Count Mean   

Biologico 12 10.868 a 

Prot. Integrada 12 11.750 a  

Convencional 6 13.503  b 

     

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Açúcares Totais []mg/g equivalentes de Frutose 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 10.657 .675 .390 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 5.620 .320 .185 

Ferragnes, Biologico 3 12.540 1.357 .784 

Ferragnes, Convencional 3 14.750 1.678 .969 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 12.970 3.014 1.740 

Guara, Biologico 3 13.290 .890 .514 

Guara, Convencional 3 12.257 1.826 1.054 

Guara, Prot. Integrada 3 10.033 .499 .288 

Lauranne, Biologico 3 6.983 .151 .087 

Lauranne, Prot. Integrada 3 18.377 2.745 1.585 
 

 

5 – Fenólicos Totais 

 
Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 2.372 .791 31.567 .0001 

Modo Produção 2 .831 .416 16.592 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 1.205 .301 12.024 .0001 

Residual 20 .501 .025   



56 

 

 

Dependent: Fenólicos T otais []mg/g de equivalentes de ácido gálico 

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Fenólicos Totais []mg/g de equivalentes de ácido gálico 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 1.545 .278 .113 

Ferragnes 9 1.863 .198 .066 

Guara 9 2.377 .404 .135 

Lauranne 6 1.518 .325 .133 

 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Fenólicos Totais []mg/g de equivalentes de ácido gálico 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Lauranne 6 1.518 a  

Casa Nova 6 1.545 a  

Ferragnes 9 1.863  b 

Guara 9 2.377   c 

 

 

     

Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 

Dependent: Fenólicos Totais []mg/g de equivalentes de ácido gálico 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 1.695 a  

Biologico 12 1.813 a  

Convencional 6 2.408  b 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Fenólicos Totais []mg/g de equivalentes de ácido gálico 



57 

 

 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 1.723 .265 .153 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 1.367 .164 .095 

Ferragnes, Biologico 3 1.903 .060 .035 

Ferragnes, Convencional 3 1.977 .169 .097 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 1.710 .260 .150 

Guara, Biologico 3 2.377 .038 .022 

Guara, Convencional 3 2.840 .036 .021 

Guara, Prot. Integrada 3 1.913 .086 .050 

Lauranne, Biologico 3 1.247 .188 .108 

Lauranne, Prot. Integrada 3 1.790 .090 .052 

 

6 – Flavonóis 

 
Type II Sums of Squares 

Source 

 
df 

 
Sum of Squares 

 
Mean Square 

 
F-Value 

 
P-Value 

Variedade 3 2.796 .932 30.232 .0001 

Modo Produção 2 1.115 .558 18.089 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 2.520 .630 20.434 .0001 

Residual 20 .617 .031   

Dependent: Flavonóis eq ]mg/g de equivalentes de catequina 

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Flavonóis []mg/g de equivalentes de catequina 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 .740 .287 .117 

Ferragnes 9 1.322 .221 .074 

Guara 9 1.798 .537 .179 

Lauranne 6 1.033 .478 .195 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Flavonóis []mg/g de equivalentes de catequina 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Casa Nova 6 .740 a  

Lauranne 6 1.033  b 

Ferragnes 9 1.322   c  

Guara 9 1.798    d 
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All were significantly different at this level. 

 

 
Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 

Dependent: Flavonóis []mg/g de equivalentes de catequina 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 1.082 a 

Biologico 12 1.194 a  

Convencional 6 1.900  b 

 
 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Flavonóis []mg/g de equivalentes de catequina 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 .940 .130 .075 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 .540 .262 .151 

Ferragnes, Biologico 3 1.473 .139 .080 

Ferragnes, Convencional 3 1.353 .214 .123 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 1.140 .214 .123 

Guara, Biologico 3 1.727 .065 .038 

Guara, Convencional 3 2.447 .081 .047 

Guara, Prot. Integrada 3 1.220 .046 .026 

Lauranne, Biologico 3 .637 .284 .164 

Lauranne, Prot. Integrada 3 1.430 .135 .078 
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7 – Orto-difenóis 

 

 

Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 .088 .029 24.629 .0001 

Modo Produção 2 .148 .074 62.445 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 .084 .021 17.789 .0001 

Residual 20 .024 .001   

Dependent: Orto-difenóis []mg/g de equivalentes de ácido caféico 

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Orto-difenóis []mg/g de equivalentes de ácido caféico 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 .225 .076 .031 

Ferragnes 9 .350 .090 .030 

Guara 9 .404 .139 .046 

Lauranne 6 .270 .038 .016 

 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Orto-difenóis []mg/g de equivalentes de ácido caféico 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Casa Nova 6 .225 a  

Lauranne 6 .270  b 

Ferragnes 9 .350   c  

Guara 9 .404    d 

All were significantly different at this level. 

 

 
Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 
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Dependent: Orto-difenóis []mg/g de equivalentes de ácido caféico 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 .228 a 

Biologico 12 .374  b  

Convencional 6 .423   c 

All were significantly different at this level. 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Orto-difenóis []mg/g de equivalentes de ácido caféico 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 .287 .035 .020 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 .163 .040 .023 

Ferragnes, Biologico 3 .443 .032 .019 

Ferragnes, Convencional 3 .363 .015 .009 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 .243 .032 .019 

Guara, Biologico 3 .507 .040 .023 

Guara, Convencional 3 .483 .021 .012 

Guara, Prot. Integrada 3 .223 .035 .020 

Lauranne, Biologico 3 .260 .046 .026 

Lauranne, Prot. Integrada 3 .280 .036 .021 

 

8 – % de Inibição de Radicais de DPPH 

 

 
Type II Sums of Squares 

Source 

 
df 

 
Sum of Squares 

 
Mean Square 

 
F-Value 

 
P-Value 

Variedade 3 1045.873 348.624 19.113 .0001 

Modo Produção 2 798.999 399.499 21.902 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 3071.784 767.946 42.101 .0001 

Residual 20 364.807 18.240   

Dependent: % de inibição de radicais de DPPH 
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Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: % de inibição de radicais de DPPH 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 36.060 8.232 3.361 

Ferragnes 9 51.160 5.551 1.850 

Guara 9 58.029 17.762 5.921 

Lauranne 6 41.627 15.009 6.127 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: % de inibição de radicais de DPPH 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Casa Nova 6 36.060 a  

Lauranne 6 41.627  b 

Ferragnes 9 51.160   C  

Guara 9 58.029    d 

All were significantly different at this level. 

 

Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 

Dependent: % de inibição de radicais de DPPH 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 43.408 a 

Biologico 12 45.389 a  

Convencional 6 63.877  b 

 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção Dependent: 

% de inibição de radicais de DPPH 
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 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 42.343 4.991 2.881 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 29.777 5.104 2.947 

Ferragnes, Biologico 3 56.747 4.075 2.353 

Ferragnes, Convencional 3 47.777 4.625 2.670 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 48.957 3.743 2.161 

Guara, Biologico 3 53.980 1.382 .798 

Guara, Convencional 3 79.977 1.267 .731 

Guara, Prot. Integrada 3 40.130 5.545 3.202 

Lauranne, Biologico 3 28.487 3.505 2.024 

Lauranne, Prot. Integrada 3 54.767 5.735 3.311 

 

9 – Atividade Antioxidante DPPH 

 

 

Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 137.865 45.955 40.826 .0001 

Modo Produção 2 73.262 36.631 32.542 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 90.368 22.592 20.070 .0001 

Residual 20 22.513 1.126   

Dependent: Ativ. Ant DPPH [] µM/g Peso seco 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Ativ. Ant DPPH [] µM/g Peso seco 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 8.635 2.028 .828 

Ferragnes 9 13.044 1.613 .538 

Guara 9 16.357 3.689 1.230 

Lauranne 6 11.205 2.679 1.094 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Ativ. Ant DPPH [] µM/g Peso seco 

Significance level: .05 

 

 Count Mean    

Casa Nova 6 8.635 a  

Lauranne 6 11.205  b 
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Ferragnes 9 13.044   C  

Guara 9 16.357    d 

All were significantly different at this level. 

 

 
Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 

Dependent: Ativ. Ant DPPH [] µM/g Peso seco 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 11.259 a 

Biologico 12 11.964 a  

Convencional 6 17.495  b 

 
Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Ativ. Ant DPPH [] µM/g Peso seco 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 10.180 1.322 .763 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 7.090 1.174 .678 

Ferragnes, Biologico 3 13.597 .994 .574 

Ferragnes, Convencional 3 13.987 1.605 .927 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 11.550 1.306 .754 

Guara, Biologico 3 15.230 .664 .383 

Guara, Convencional 3 21.003 .983 .568 

Guara, Prot. Integrada 3 12.837 .385 .222 

Lauranne, Biologico 3 8.850 1.023 .591 

Lauranne, Prot. Integrada 3 13.560 .509 .294 

 

10 – Atividade Antioxidante Perox Lipídica % de Inibição 

 
Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 116.389 38.796 4.748 .0117 

Modo Produção 2 1083.260 541.630 66.282 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 317.473 79.368 9.713 .0002 

Residual 20 163.432 8.172   

Dependent: Ativ ant Perox lípidica % Inibição 
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Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Ctiv ant Perox lípidica % Inibição 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova 6 33.595 3.184 1.300 

Ferragnes 9 36.771 6.673 2.224 

Guara 9 32.862 11.113 3.704 

Lauranne 6 29.917 5.816 2.374 

 

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Ctiv ant Perox lípidica % Inibição 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Lauranne 6 29.917 a 

Guara 9 32.862 a b  

Casa Nova 6 33.595  b  

Ferragnes 9 36.771   C 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Modo Produção 

Dependent: Ctiv ant Perox lípidica % Inibição 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 26.812 a 

Biologico 12 35.616  b  

Convencional 6 43.105   c 

All were significantly different at this level. 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção Dependent: 

Ctiv ant Perox lípidica % Inibição 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 35.303 3.612 2.085 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 31.887 1.884 1.088 

Ferragnes, Biologico 3 33.977 3.937 2.273 
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Ferragnes, Convencional 3 44.753 3.002 1.733 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 31.583 2.442 1.410 

Guara, Biologico 3 38.903 .547 .316 

Guara, Convencional 3 41.457 2.413 1.393 

Guara, Prot. Integrada 3 18.227 1.035 .598 

Lauranne, Biologico 3 34.280 4.310 2.488 

Lauranne, Prot. Integrada 3 25.553 2.980 1.721 

 

11 – Alfa-Caroteno 

 

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção Dependent: 

alfa - caroteno µg/g 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 209.343 28.798 16.627 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 148.400 28.560 16.489 

Ferragnes, Biologico 3 259.877 17.276 9.974 

Ferragnes, Convencional 3 114.553 9.230 5.329 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 146.250 33.520 19.353 

Guara, Biologico 3 251.417 27.109 15.652 

Guara, Convencional 3 248.143 25.709 14.843 

Guara, Prot. Integrada 3 43.370 11.819 6.824 

Lauranne, Biologico 3 138.673 8.744 5.048 

Lauranne, Prot. Integrada 3 57.113 6.630 3.828 

 
 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Modo Produção Dependent: 

alfa - caroteno µg/g Significance 

level: .05 

 

Count Mean 

Prot. Integrada 12 98.783 a   

Convencional 6 181.348  b  

Biologico 12 214.827   c 

All were significantly different at this level. 
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Type II Sums of Squares 

Source df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 28065.695 9355.232 19.457 .0001 

Modo Produção 2 80947.309 40473.655 84.177 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 54862.693 13715.673 28.526 .0001 

Residual 20 9616.377 480.819   

Dependent: alfa - caroteno µg/g     

 
Means Table 

    

Effect: Variedade 

Dependent: alfa - caroteno µg/g 

    

Count Mean Std. Dev. Std. Error   

Casa Nova 6 178.872 42.098 17.186   

Ferragnes 9 173.560 68.965 22.988   

Guara 9 180.977 105.058 35.019   

Lauranne 6 97.893 45.208 18.456 

 

 

  

 
 

Duncan New Multiple Range Effect: 

Variedade 

Dependent: alfa - caroteno µg/g 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Lauranne 6 97.893 a 

Ferragnes 9 173.560  b 

Casa Nova 6 178.872  b 

Guara 9 180.977  b 

     

 

 

 

 

    

 

12 – Beta-caroteno Means Table 

 

Effect: Variedade * Modo Produção Dependent: 

Beta-caroteno µg/g 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 125.160 4.926 2.844 
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Casa Nova, Prot. Integrada 3 99.690 .175 .101 

Ferragnes, Biologico 3 188.083 18.806 10.857 

Ferragnes, Convencional 3 90.177 5.086 2.936 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 129.557 14.664 8.466 

Guara, Biologico 3 148.680 13.138 7.585 

Guara, Convencional 3 187.220 8.977 5.183 

Guara, Prot. Integrada 3 4.897 2.576 1.487 

Lauranne, Biologico 3 164.787 27.685 15.984 

Lauranne, Prot. Integrada 3 41.427 13.006 7.509 

 

 

 

Type II Sums of Squares 

Source df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 3110.943 1036.981 5.715 .0054 

Modo Produção 2 47983.502 23991.751 132.234 .0001 

Variedade * Modo Produção 4 45778.761 11444.690 63.079 .0001 

Residual 20 3628.682 181.434   

Dependent: Beta-caroteno µg/g     

 

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Beta-caroteno µg/g 

    

Count Mean Std. Dev. Std. Error 
  

Casa Nova 6 112.425 14.295 5.836   

Ferragnes 9 135.939 44.372 14.791   

Guara 9 113.599 83.607 27.869   

Lauranne 6 103.107 70.282 28.693   

 

Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Beta-caroteno µg/g 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Lauranne 6 103.107 A 

Casa Nova 6 112.425 a  

Guara 9 113.599 a  

Ferragnes 

 

Duncan New Multiple Range Effect: Modo Produção Dependent: 
Beta-caroteno µg/g Significance level: .05 

 

Count Mean 

Prot. Integrada 12 68.893 a   

Convencional 6 138.698  b  

Biologico 12 156.678   c 

All were significantly different at this level. 

9 135.939  B 
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13 – Luteína 
 

 

 

     

 

 

 
Type II Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 42271.751 14090.584 4.970 .0097 

Modo Produção 2 6959.618 3479.809 1.227 .3142 

Variedade * Modo Produção 4 38443.904 9610.976 3.390 .0285 

Residual 20 56705.961 2835.298   

Dependent: Luteína (µg/g)      

 
Means Table 

Effect: Variedade Dependent: 

Luteína (µg/g) 

     

Count Mean Std. Dev. Std. Error 
  

Casa Nova 6 363.628 53.748 21.943   

Ferragnes 9 369.743 52.683 17.561   

Guara 9 385.963 82.315 27.438   

Lauranne 6 273.827 47.446 19.370   

 
 

Duncan New Multiple Range Effect: 

Variedade Dependent: Luteína 

(µg/g) Significance level: .05 

Count Mean 

 

Lauranne 6 273.827 a  

Casa Nova 6 363.628  b 

Ferragnes 9 369.743  b 

Guara 9 385.963  b 

     

Duncan New Multiple Range Effect: 

Modo Produção 

Dependent: Proteina ([mg/g equivalentes de BSA ) 

Significance level: .05 

 

 Count Mean   

Prot. Integrada 12 178.113 a 

Convencional 6 182.693 a  

Biologico 12 202.108  b 
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Duncan New Multiple Range 

Effect: Modo Produção 

Dependent: Luteína (µg/g) 

Significance level: .05 

 

Count Mean 

Prot. Integrada 12 329.934 a  

Biologico 12 360.585 a b 

Convencional 6 389.977  b 

     

 

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Proteina ([mg/g equivalentes de BSA ) 

 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 212.423 19.671 11.357 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 214.303 20.939 12.089 

Ferragnes, Biologico 3 196.240 14.607 8.433 

Ferragnes, Convencional 3 204.337 10.723 6.191 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 144.073 15.107 8.722 

Guara, Biologico 3 211.103 8.632 4.984 

Guara, Convencional 3 161.050 11.500 6.640 

Guara, Prot. Integrada 3 231.300 19.094 11.024 

Lauranne, Biologico 3 188.667 10.516 6.072 

Lauranne, Prot. Integrada 3 122.773 10.759 6.212 

 

 

    

Means Table 

Effect: Variedade * Modo Produção 

Dependent: Luteína (µg/g) 

 Count Mean Std. Dev. Std. Error 

Casa Nova, Biologico 3 360.460 63.947 36.920 

Casa Nova, Prot. Integrada 3 366.797 55.702 32.160 

Ferragnes, Biologico 3 396.493 22.589 13.042 

Ferragnes, Convencional 3 392.130 56.058 32.365 

Ferragnes, Prot. Integrada 3 320.607 44.749 25.836 

Guara, Biologico 3 450.197 24.587 14.195 

Guara, Convencional 3 387.823 72.131 41.645 

Guara, Prot. Integrada 3 319.870 92.460 53.382 

Lauranne, Biologico 3 235.190 27.957 16.141 

Lauranne, Prot. Integrada 3 312.463 19.179 11.073 
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Anexo 3 

 

1- Altura 

 

Type I I Sums of Squares 

Source df     Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 

Variedade 3 19353.643 6451.214 5.271 .0027 

Modo de produção 2 38236.905 19118.452 15.620 .0001 

Variedade * Modo de produção 4 5858.000 1464.500 1.197 .3217 

Residual 60 73437.643 1223.961 

Dependent: Altura (cm) 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade Dependent: 

Altura (cm) Significance level: 

.05 

Count Mean 

Guara 21 189.952 a 

Ferragnes 21 198.238 a 

Lauranne 14 200.214 a 

Casa Nova 14 244.071 b 

 

Interaction Bar Chart 

Effect: Variedade 

Dependent: Altura (cm) 

With 95% Confidence error bars. 
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2- Altura do tronco 

 

Type I I Sums of Squares 

Source df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 97.028 32.343 .261 .8533 

Modo de produção 2 993.865 496.932 4.008 .0232 

Variedade * Modo de produção 4 186.874 46.718 .377 .8243 

Residual 60 7438.929 123.982   

Dependent: Altura de tronco (cm)     

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Altura de tronco (cm) 

Significance level: .05 

    

Count Mean     

Ferragnes 21 83.643 a    

Guara 21 86.310 a    

Casa Nova 14 86.714 a    

Lauranne 14 88.500 a    

None were significantly different at this level. 

 

 

 

 

Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 33280.190 6656.038 6.304 .0003

Residual 36 38007.929 1055.776

Dependent: Altura (cm)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 219.286 44.839 16.948

Ferragnes , Prod. Integrada 7 185.571 24.999 9.449

Ferragnes , Convencional 7 189.857 15.900 6.010

Guara, Biologica 7 241.429 43.806 16.557

Guara, Prod. Integrada 7 165.429 18.920 7.151

Guara, Convencional 7 163.000 34.197 12.925

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Altura (cm)
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Interaction Bar Chart 

Effect: Variedade 

Dependent: Altura de tronco (cm) 

With 95% Confidence error bars. 
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3- Diametro da copa 

 

Type I I Sums of Squares 

Source df     Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 

Variedade 3 98485.399 32828.466 23.547 .0001 

Modo de produção 2 11666.214 5833.107 4.184 .0199 

Variedade * Modo de produção 4 3993.976 998.494 .716 .5842 

Residual 60 83650.071 1394.168 

Dependent: Diametro (cm) 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade Dependent: 

Diametro (cm) Significance 

level: .05 

Count Mean 

Guara 21 201.905 a 

Lauranne 14 212.643 a 

Ferragnes 21 239.310 b 

Casa Nova 14 302.000 c 

 

Interaction Bar Chart 

Effect: Variedade 

Dependent: Diametro (cm) 

With 95% Confidence error bars. 
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Biologica Prod. Integrada Convencional
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Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 23165.125 4633.025 3.023 .0223

Residual 36 55172.643 1532.573

Dependent: Diametro (cm)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 236.571 22.538 8.518

Ferragnes , Prod. Integrada 7 233.143 57.883 21.878

Ferragnes , Convencional 7 248.214 46.150 17.443

Guara, Biologica 7 202.857 21.637 8.178

Guara, Prod. Integrada 7 178.143 23.018 8.700

Guara, Convencional 7 224.714 47.003 17.765

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Diametro (cm)
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4- Produtividade  

 

Produtividade Type I I Sums of Squares 

Source df     Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 

Variedade 3 518.811 172.937 49.217 .0001 

Modo de produção 2 5.936 2.968 .845 .4347 

Variedade * Modo de produção 4 19.548 4.887 1.391 .2480 

Residual 60 210.825 3.514 

Dependent: Produtividade (kg) 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Produtividade (kg) 

Significance level: .05 

Count Mean 
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Guara 21 .970 a 

Ferragnes 21 1.708 a b 

Lauranne 14 2.864 b 

Casa Nova 14 8.702 c 

 

Interaction Bar Chart 

Effect: Variedade 

Dependent: Produtividade (kg) 

With 95% Confidence error bars. 
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Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 9.919 1.984 2.908 .0264

Residual 36 24.556 .682

Dependent: Produtividade (kg)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 1.694 .762 .288

Ferragnes , Prod. Integrada 7 2.049 1.580 .597

Ferragnes , Convencional 7 1.380 .384 .145

Guara, Biologica 7 1.209 .489 .185

Guara, Prod. Integrada 7 .469 .255 .096

Guara, Convencional 7 1.234 .751 .284

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Produtividade (kg)

Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 9.919 1.984 2.908 .0264

Residual 36 24.556 .682

Dependent: Produtividade (kg)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 1.694 .762 .288

Ferragnes , Prod. Integrada 7 2.049 1.580 .597

Ferragnes , Convencional 7 1.380 .384 .145

Guara, Biologica 7 1.209 .489 .185

Guara, Prod. Integrada 7 .469 .255 .096

Guara, Convencional 7 1.234 .751 .284

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Produtividade (kg)
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5- Rendimento de descasque 

 

Type I I Sums of Squares 

Source df     Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 

Variedade 3 611.589 203.863 20.976 .0001 

Modo de produção 2 27.554 13.777 1.418 .2503 

Variedade * Modo de produção 4 123.589 30.897 3.179 .0196 

Residual 60 583.143 9.719 

Dependent: Rendimento (%) 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade Dependent: 

Rendimento (%) Significance 

level: .05 
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Count Mean 

Casa Nova 14 21.429 a 

Guara 21 25.857 b 

Lauranne 14 26.143 b 

Ferragnes 21 29.857 c 

Interaction Bar Chart Effect: 

Variedade Dependent: 

Rendimento (%) 

With 95% Confidence error bars. 
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Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 299.714 59.943 5.658 .0006

Residual 36 381.429 10.595

Dependent: Rendimento (%)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 32.143 2.673 1.010

Ferragnes , Prod. Integrada 7 27.286 2.628 .993

Ferragnes , Convencional 7 30.143 2.478 .937

Guara, Biologica 7 27.000 4.655 1.759

Guara, Prod. Integrada 7 26.857 3.848 1.455

Guara, Convencional 7 23.714 2.628 .993

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Rendimento (%)
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6- Volume de 10 amêndoas  

 

Type I I Sums of Squares 

Source df     Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 

Variedade 3 5698.542 1899.514 25.590 .0001 

Modo de produção 2 3590.030 1795.015 24.182 .0001 

Variedade * Modo de produção 4 790.208 197.552 2.661 .0411 

Residual 60 4453.714 74.229 

Dependent: V (10 Amendoas) 

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade Dependent: 

V (10 Amendoas) Significance 

level: .05 

Count Mean 

Lauranne 14 45.643 a 

Ferragnes 21 46.524 a 

Casa Nova 14 54.357 b 

Guara 21 65.286 c 

 

Interaction Bar  Chart Effect: 

Variedade Dependent: V (10 

Amendoas) 

With 95% Confidence error bars. 
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Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade 1 3696.095 3696.095 42.111 .0001

Modo de produção 2 2074.905 1037.452 11.820 .0001

Variedade * Modo de produção 2 278.905 139.452 1.589 .2181

Residual 36 3159.714 87.770

Dependent: V (10 Amendoas)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 54.714 6.343 2.398

Ferragnes , Prod. Integrada 7 43.714 12.829 4.849

Ferragnes , Convencional 7 41.143 1.773 .670

Guara, Biologica 7 74.143 13.018 4.920

Guara, Prod. Integrada 7 68.429 9.361 3.538

Guara, Convencional 7 53.286 7.847 2.966

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: V (10 Amendoas)
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7- Perimetro do Tronco 

 

Type I I Sums of Squares 

Source 

 

df 

 

Sum of Squares 

 

Mean Square 

 

F-Value 

 

P-Value 

Variedade 3 29299.300 9766.433 77.868 .0001 

Modo de produção 2 444.058 222.029 1.770 .1791 

Variedade * Modo de produção 4 1215.098 303.774 2.422 .0580 

Residual 

Dependent: Perimetro do tronco (cm) 

60 7525.340 125.422   

 

 
Duncan New Multiple Range 

Effect: Variedade 

Dependent: Perimetro do tronco (cm) 

Significance level: .05 

Count Mean 

Guara 21 17.629 a 

Lauranne 14 18.443 a 

Ferragnes 21 22.310 a 

Casa Nova 14 71.400 b 

 

Interaction Bar Chart Effect: 

Variedade 

Dependent: Perimetro do tronco (cm) 

With 95% Confidence error bars. 
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Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade * Modo de produção 5 369.453 73.891 7.036 .0001

Residual 36 378.057 10.502

Dependent: Perimetro do tronco (cm)

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Biologica 7 19.857 3.966 1.499

Ferragnes , Prod. Integrada 7 21.286 5.195 1.964

Ferragnes , Convencional 7 25.786 2.370 .896

Guara, Biologica 7 17.714 2.215 .837

Guara, Prod. Integrada 7 16.971 .765 .289

Guara, Convencional 7 18.200 3.030 1.145

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de produção 

Dependent: Perimetro do tronco (cm)
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8- Indice de Rotundidade 

 

 

Source df Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Variedade 1 1.138 1.138 79.169 .0001

Modo de Produção 2 1.418 .709 49.354 .0001

Variedade * Modo de Produção 2 .095 .047 3.300 .0375

Residual 624 8.966 .014

Dependent: Indice de Retondidade

Type II  Sums of Squares

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes 315 1.646 .110 .006

Guara 315 1.561 .145 .008

Means Table 

Effect: Variedade 

Dependent: Indice de Retondidade

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Prod. Integrada 210 1.655 .126 .009

Biologica 210 1.541 .148 .010

Convencional 210 1.616 .105 .007

Means Table 

Effect: Modo de Produção 

Dependent: Indice de Retondidade

Count Mean Std. Dev. Std. Error

Ferragnes , Prod. Integrada 105 1.687 .094 .009

Ferragnes , Biologica 105 1.600 .121 .012

Ferragnes , Convencional 105 1.652 .099 .010

Guara, Prod. Integrada 105 1.623 .144 .014

Guara, Biologica 105 1.481 .150 .015

Guara, Convencional 105 1.580 .099 .010

Means Table 

Effect: Variedade * Modo de Produção 

Dependent: Indice de Retondidade
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Anexo 4 

1- Vitamina E 

 

Extraction and Identification of Vitamin E by HPLC-DAD-UV/VIS 

 

 

i) Extraction procedure  

1-Weigh 1.0 gram dry weight of each sample and add 10 mL of methanol: 

dichloromethane (1:1) extraction solvent. 

2-Mix thoroughly in a vortex and sonicate it during 20 minutes, centrifuge it a 4000 

rpm during 10 minutes and filter the extracts (Spartan, 13/0.2 RC, 0.2 µm Whatman) 

to HPLC amber vials. Store at -20ºC until HPLC analysis. 

3-The analysis of extracts in HPLC should be performed, preferably, as soon as 

possible, to avoid any substantial losses of vitamin E by degradation. 

 

 

ii) HPLC-DAD-UV/VIS detection  

1-Set the HPLC with following parameters: 

Column: 150 x 46 x 5 µm 

Solvent: Methanol absolute with 0.1% TFA 

Gradient: Isocratic 

Run length: 15 minutes 

Flux: 1.0 mL.min-1  

Wavelength: 296 nm, maximum absorption 

α-tocopherol: retention time: 7.06 minutes 

 

2-The identification is based on the retention time and UV spectra of detected 

compound compared with external commercial standard (vitamin E). 
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2- Açucares Totais 

 

Determinação dos teores em açúcares totais e em amido pelo método da Antrona 

Método adaptado de Ni et al. (2009) com ligeiras modificações 

 

 

A- Preparação da amostra 

1-Pesar entre 10 a 40 mg de extracto seco para tubos de centrífuga eppendorf. 

2-Adicionar 2 mL de 100% acetona para extração de compostos interferentes 

(clorofilas, carotenos, etc...). 

3- Colocar os tubos com a mistura no sonicator durante 5 minutos. 

4- Centrifugar os extratos a 11000 rpm e 4°C. Desprezar o sobrenadante e preservar 

o resíduo (pellet) para determinação dos teores em açúcares totais e amido. 

 

B-Extração dos açúcares totais 

1-Adicionar aos resíduos (pellet) anteriores 2,5 mL de 80% etanol. 

2- Colocar os tubos com os extratos a 80°C durante 30 min. 

3- Centrifugar os extratos a 11000 rpm e 4°C e recolher o sobrenadante para 

determinação dos açúcares totais por espectrofotometria. 

4- O resíduo (pellet) é aproveitado para extrair o amido. 

 

C- Extração do amido 

1- Ao resíduo (pellet) da extração dos açúcares adicionar 2 mL de 1,1% de HC1 

2- Levar à ebulição a 100°C durante 30 minutos. 

3- Arrefecer no gelo e centrifugar a 11000 rpm e 4°C. Recolher o sobrenadante e 

determinar o teor em amido por espectrofotometria. 

 

D- Determinação dos açúcares totais e do amido por espectrofotometria 

1- Preparar o reagente da 0,2% antrona (ex: 20 mg antrona em 10 mL de H2SO4 

puro) 

2- A 100 µL de extrato adicionar 500 µL de reagente de antrona e colocar a 100°C 

durante 10 minutos. 

3- Arrefecer rapidamente no frio (gelo ou congelador) até 0°C e registar as 
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absorvâncias a 630 nm contra um branco (água) no intervalo de tempo de 1 h, no 

máximo. 

4- Fazer curvas de calibração com glucose (ou outro açúcar mais representativo das 

amostra em causa) para os açúcares totais e amido para o teor em amido total. 

5- Expressar os valores em mg.g-1 de peso seco, ou outras unidades se for esse o 

caso. 

Referência: Ni, Z., Kim E-D., Chen, J. (2009). Chlorophyll and starch assays. 

Protocol Exchange oi:10.1038/nprot.2009.12. 

 

3- Proteina 

 

Determination of Total Protein  

Method based on Lowry et al. (1951), Hartree (1972), Wilson and Walker (2000) 

Smith et al. (2000). 

 

This method is based on the principle that amino acids in proteins of samples will 

produced a blue people color complex, with maximum absorbance of 660 nm 

wavelength in the presence of sodium tungstate molybdate and phosphate. The 

intensity of the color will depend on the amount of amino acids present. 

 

 

A- Sample Extraction  

1- Weigh 50 mg of dry sample into 10 mL screw caps tubes. 

2- Add 4 mL of phosphate buffer pH 7.0 and mix toughly in a vortex. 

3- Let stand at 4ºC during 1 h. 

3- Agitate the mixture in a vortex every 20 minutes. 

4- Centrifuge the mixture at 4000 rpm during 15 minutes. 

5- Collect the supernatant and store it at -20ºC until analytical determination* 

* It´s highly desirable to analyze immediately after extraction. 

 

B- Protein quantification  

1- Prepare the following reagents*: 

i) BSA (bovine serum albumin-protein standard) or other protein standard at 
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concentration of 1 mg.mL-1 in water. 

ii) 50 mL of 2% sodium carbonate mixed with 50 mL 0.1 N NaOH solution (0.4 g of 

pure NaOH in 100 mL of distilled water) (Solution A). 

iii) 10 mL of 1.56% copper sulphate solution mixed with 10 mL of 2.37% of sodium 

potassium tartarate (Solution B). 

iv) Mix 2 mL of solution B with 100 mL of solution A. This new work solution will 

be used in Total protein quantification. 

v) Prepare Folin-Ciocalteau reagent solution (1N). To prepare that dilute pure 

commercial Folin-Ciocalteau reagent solution (2N) in equal volume of distilled water 

(example: 2 mL of commercial reagent + 2 mL of distilled water). 

 

* It´s highly desirable to prepare fresh reagents immediately prior to total protein 

quantification analysis. 

 

 

2- Follow this procedure: 

1- Pipette 0.4 mL of each sample (extracted previously) to 10 mL screw cap tubes. 

2- Add 4 mL of work solution to each tube and mix thoroughly in a vortex. 

3- Let stand in a room temperature during 10 minutes. 

4- Add 0.4 mL of Folin-Ciocalteau reagent (1N) to each tube and incubate at room 

temperature for 30 minutes, if possible in the dark. 

5- Read the absorbance at 660 nm wavelength in a spectrophotometer against blank 

(solvent used in sample extraction instead of sample). 

6- Simultaneously produce a calibration curve using the BSA standard. The equation 

found must be used to quantify the Total Protein in sample. 

7- Express the results in mg.g-1 dry weight. 

 

 

Method based on:  

Lowry, O.H. et al. (1951). J. Biol. Chem 193: 265. 

Hartree, E.E. (1972). Anal. Biochem. 48: 422. 

Wilson, K. and Walker, J. (2000). Pratical biochemistry: Principles and Techniques, 

Cambridge, University Press. 
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4- Fenois Totais 

 

Phenolics 

 

A- Sample preparation /Extraction Extracção da amostra 

1- Weight 40 mg of each extract for 2 mL screw caps. 

2- Add 1 mL of 70% metanol and place at 75 ºC during 30 minutes and agitate every 

5 minutes. 

3- After, centrifuge the metanol extracts at 4000 rpm, 15 minutes and room 

temperature. 

4- Collect and filter the supernatant for HPLC vials (2 mL), and store at -20°C until 

further analysis (total phenolics by Fiolin-Ciocalteu´s assay and individual phenolics 

by HPLC) 

5- The precipitate is rejected. 

 

B-Total phenolic assay (measured by Fiolin-Ciocalteu´s assay) 

1- Add an aliquot (50 µL) of suitable diluted sample extract or standard solution of 

gallic acid (1mg.mL-1,……, 0.05 mg.mL-1) to 0.5 mL of dd H2O. 

2-Prepare a reagent blank using dd H2O instead of extract. 

3- Add 2.5 mL of Folin-Ciocalteu´s phenol reagent (1:10 in dd H2O) and mix 

vigorously with vortex. 

4- Add 2.0 mL of 7% Na2CO3 and mix thoroughly.  

6- Incubate the mixture for 15 minutes at 45 ºC. 

7- After incubation the absorbance against prepared reagent blank must be 

determined at 760 nm. 

8- Total phenolic content must be expressed as mg gallic acid equivalent (GAE).100 

g-1 amostra. 

 

C-HPLC 

1- Place 150 µL of each extract in HPLC vials and run the system. 

2- The identification and quantification must be processed using external standards 

curves of the main individual phenolics and respective retention times. 
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Quanto às condições de HPLC: 

 

1) Extração – 40 mg de peso seco + 1 mL de metanol 70%, 30 minutos a 70 ºC, 

Centrifugação a 4ºC e a 13000 rpm durante 20 minutos, seguida de filtração (Spartan 

13 Ø). 

2) Corrida de HPLC-DAD-UV: 

 

Coluna 250 x 4.6 mm diâmetro 

Solventes: Água ultra-pura com 0,1% TFA (solvent A)  

                      Acetonitrilo com 0,1 % TFA (solvent B).  

Fluxo: 1 mL•min−1, com o gradiente a começar com 100% de água. 

Volume de injecção: 10 µL 

Identificação: Padrões comerciais (espectros e tempos de retenção)  

Comprimentos de onda: 270, 280, 320 e 370 nm para fenólicos em geral e mais 

especificamente 520 para as antocianinas. 

 


