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Na protec"ao fitossanitaria da oliveira, especialmente na luta contra doen"as fi1ngicas, 
sao utilizados pesticidas com diferentes formula,,6es de cobre. A utiliza"ao destes 
produtos e permitida nos diferentes sistemas de protec"ao do olival, quer seja em 
produ"ao convencional, em produ<;:ao integrada ou no modo de produ"ao biol6gico, 0 

que os torna de utiliza"ao praticamente generalizada. Neste senti do, 0 presente trabalho 
teve por objectiv~ estudar a persistencia do cobre, aplicado sob diferentes form as - calda 
bordalesa, hidr6xido de cobre e oxicloreto de cobre - em folbas de oliveira e azeitonas 
durante urn perfodo de 44 dias ap6s a aplica"ao e no azeite obtido em azeitonas 
processadas em final desse perfodo. 0 t:rabaIJlO decorreu num olival da Cv. Cobran"osa, 
localizado no concelbo de Mirandela, onde em meados de Outubro, com urn 
pulverizador motorizado foram aplicadas as diferentes formula<;:6es [calda bordalesa 
(CuS04+Ca(OH)2, com 20% de Cu); hidr6xido de cobre (Cu(OHh, com 40% de Cu) e 
oxicloreto de cobre (CU(OCI)2, com 50% de Cu)], em cerca de urn hectare por produto, 
usando agua no controlo. Ap6s aplica"ao, as 4 horas, 8, 13, 28 e 44 dias, foram 
seleccionadas cinco arvores no interior da parcela de onde foram colbidos 60 frutos e 60 
folhas. Na ultima colbeita (44 dias) foram colhidas azeitonas e extrafdo azeite num 
sistema continuo. A avalia"ao do teor em cobre das amostras (folbas, azeitonas e azeite) 
foi feita por Espectrometria de Absor<;:ao At6mica com Atomiza<;:ao Electrotermica. 
Decorridos 44 dias da aplica<;:ao, as folbas tratadas com os diferentes produtos 
apresentavam urn teor em cobre significativamente superior (p< 0,05) ao controlo, 
156,0 ~g/g para a calda bordalesa, 67 ,0 ~g/g para 0 hidr6xido de cobre e 208,3 ~g/g 
para 0 oxicloreto de cobre, comparativamente ao controlo (12,0 ~g/g), Por sua vez, 0 

teor em cobre nas azeitonas foi de 15,7 ~g/g na calda bordalesa, 18,4 ~g/g no hidr6xido 
de cobre, 27,8 ~g/g no oxicloreto de cobre e 7,6 ~g/g no controlo, sendo apenas 
significativamente superior ao controlo no oxicloreto de cobre (p< 0,05). Nos azeites 
obtidos de azeitonas tratadas com os diferentes produtos nao foi observada qualquer 
diferen"a entre tratamentos (10,3 ~g/kg na calda bordalesa, 10,3 ~glkg no hidr6xido de 
cobre, 10,1 ~g/kg no oxicloreto de cobre e 10,2 ~g/kg no controlo) 
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