
A fácil execução destas práticas, 
recomendações e verificações pelo 
olivicultor ou pelo responsável pela 
colheita, poderão fazer toda a diferença no 
sucesso da mesma, independentemente 
do tipo de apanha escolhido.

Figura 1 - Esquemas

Figura 2 - Colheita da amostra

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
DO ÍNDICE DE MATURAÇÃO DE JAEN

Com base nas recomendações do Conselho Oleícola Internacional, e 
sabendo que:

. A partir do estado fenológico “Pintor”, o teor em gordura da 
azeitona não apresenta aumentos significativos;

. A composição e a qualidade de um azeite virgem depende 
primariamente da composição da azeitona, a qual, por sua vez, 
depende da cultivar, do grau de maturação aquando da colheita, e 
das condições de crescimento (fatores bióticos e abióticos: 
condições climáticas, técnicas culturais, estado sanitário e 
quantidade de frutos por árvore);

. Para a maioria das cultivares, a  estabilização da acumulação de 
gordura no fruto ocorre entre o Índice de Maturação 3 e 4. Embora 
o tipo de azeite obtido (frutado mais verde ou mais maduro) e a 
facilidade de desprendimento dependa da data de colheita 
decidida, o Índice de Maturação de Jaen pode ser um critério útil 
para a decisão do início da colheita.

Escolha das oliveiras para amostra

Deverão ser colhidas 100 azeitonas 
para cada avaliação, as quais 
preferencialmente serão semanais, nas 
4 semanas que antecedem a época 
normal de colheita.

As oliveiras deverão ser sempre as 
mesmas, em cada campanha, e 
escolhidas em função da carga que 
apresentam. Por exemplo:

Num olival com oliveiras muito 
produtivas (A), pode-se colher 10 
azeitonas em cada uma de 10 oliveiras.

Em olivais homogéneos mas de menor 
produção (B), pode-se colher 5 
azeitonas em 20 oliveiras.

Em olivais muito heterogéneos na produção, pode-se colher 10 
azeitonas nas mais produtivas e 5 azeitonas nas de menos carga.

Convém marcar as árvores (em croqui ou no local) e que a quantidade 
de azeitonas que se vai retirar de cada árvore seja insignificante           
para a oliveira.

Apanha das azeitonas para amostra

Para a amostragem ser fidedigna, recomenda-se a escolha aleatória das 
azeitonas, movendo-se ao redor da oliveira e apanhando as azeitonas 
que estiverem a uma altura confortável para o olivicultor, tanto na 
periferia como no interior da copa. Agarra-se um ramo e colhem-se as 
azeitonas que couberem na mão, mesmo que o ramo tenha mais. 
Deve-se evitar colher sempre do mesmo sítio (por exemplo, colher 
sempre na ponta dos ramos).

Categorizar as azeitonas

Após a colheita, separam-se as azeitonas por categorias. Até à categoria 
4, será apenas a cor da epiderme das azeitonas que define em que 
categoria ficam inseridas e, a partir da categoria 4, será necessário  abrir 
as azeitonas para ver a cor da polpa e conseguir classificá-las 
corretamente.

Obtenção do valor do Índice de Maturação

Após a separação por categorias, multiplica-se o "fator" de cada 
categoria pelo número de azeitonas obtidas, e faz-se a soma desses 
valores (Total B). 

Divide-se o Total B pelo Total A (total de frutos categorizados) e 
obtém-se o Índice de Maturação.



RECOMENDAÇÕES

A colheita da azeitona deve ser decidida em função do teor de 
gordura da azeitona e do índice de maturação escolhido.

- Informem o responsável pela colheita em caso de:

o trabalhador se sentir indisposto ou incapacitado para a 
tarefa;

o trabalhador tenha uma doença viral ou infeciosa, 
potencialmente transmissível a outros trabalhadores ou 
contaminante das azeitonas/material e equipamento;

o trabalhador tenha uma doença crónica passível de piorar 
com determinadas tarefas.

- Tenham sempre atenção à circulação das máquinas e/ou 
tratores.

- Evitem olhar para cima quando estão pessoas a trabalhar a 
um nível superior.

- As mãos sejam lavadas com água limpa e sabão antes de 
iniciar o trabalho, no início e no fim dos intervalos, e antes e 
depois de serem utilizadas as instalações sanitárias.

- Evitem o mais possível o varejamento, pois danifica o fruto 
e a árvore.

- Evitem pisar as azeitonas nos toldos ou no reboque.



Recomenda-se aos trabalhadores que:

O período entre a colheita e a laboração não deve ultrapassar 
as 24 horas.

Os trabalhadores estão equipados com:

- proteção para a cabeça;

- roupa impermeável;

- calçado com rasto/antiderrapante;

- calçado com biqueira-de-aço (apenas quem está a trabalhar 
com cargas pesadas);

- luvas;

- proteção para os olhos.

Não são colhidas as azeitonas do chão.

As azeitonas colhidas não são colocadas em água ou sacos.

As azeitonas são limpas de pedras, terra, ramos, folhas, etc., 
antes de serem colocadas nas caixas, paloxes ou reboque.

As caixas ou paloxes são em plástico perfurado e aptas para 
alimentos.

As caixas ou paloxes ou reboque estão devidamente limpos e 
higienizados antes do acondicionamento das azeitonas.

As caixas não são muito cheias, nem as camadas nos reboques 
são muito altas, para evitar o esmagamento dos frutos nas 
camadas inferiores.

No final do dia, todos os lixos são convenientemente eliminados.



VERIFICAÇÕES
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Fator X N.º
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Fator

0 - Cor da epiderme verde intenso

1 - Cor da epiderme verde-amarelada

2 - Cor da epiderme verde com manchas avermelhadas 
em menos de metade da superfície (Pintor)

3 - Cor da epiderme avermelhada ou violeta em mais 
de metade da superfície; fim de mudança de cor

4 - Cor da epiderme preta com polpa da azeitona branca

5 - Cor da epiderme preta com menos de metade 
da polpa arroxeada

6 - Cor da epiderme preta com mais de metade
da polpa arroxeada, sem atingir o caroço

7 - Cor da epiderme preta com polpa arroxeada 
até ao caroço

Categoria

Total A (N.º de Frutos)

Total B (Fator X N.º de Frutos)

Índice de Maturação (Total B/Total A)

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MATURAÇÃO


