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1. INTRODUÇÃO

As práticas culturais realizadas regularmente no olival tradicional de montanha são 
a poda, a manutenção da superfície do solo, a proteção fitossanitária e a colheita. 

No presente manual de boas práticas, apresentam-se breves considerações acerca 
da poda, da proteção fitossanitária e da colheita, de forma a contribuir para fortalecer 
o conhecimento dos olivicultores sobre a melhor forma de as executar, com efeitos 
positivos a nível cultural e económico.

Sem minimizar a importância das boas práticas de manutenção da superfície do 
solo, optámos por reunir esta com outras práticas no manual “Métodos e técnicas 
inovadoras aplicáveis ao processo produtivo”, sendo umas semelhantes ou em 
concordância com esta, e outras mais inovadoras ou incomuns nos olivais de 
montanha. 

Esperamos, com este e com os restantes manuais realizados no âmbito deste 
projeto, contribuir para a melhoria das condições de produção de azeitonas e azeite, 
tornando real a qualidade potencial que os azeites desta região possuem, e apoiando 
a sua promoção, valorizando-os social e economicamente. 
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2. PODA DO OLIVAL DE MONTANHA

Como muitas outras árvores, a oliveira necessita ser podada para permitir o equilíbrio 
entre a parte aérea e a parte radicular da árvore, favorecer boas produções e 
evitar a disseminação de determinadas pragas e doenças. Nos olivais tradicionais 
de montanha, as oliveiras foram formadas em vaso, com troncos altos e copas 
volumosas e arredondadas.

Para praticar uma poda racional, o podador deverá ter em mente algumas 
considerações relativas à biologia da oliveira:

• Cada variedade cultivada tem uma tendência de crescimento própria, mas todas 
elas frutificam apenas nos raminhos que cresceram no ano anterior;

• Nos olivais jovens, a oliveira tem um sistema radicular mais desenvolvido do que 
a copa e os cortes devem ser ligeiros, visando a formação do esqueleto e a plena 
ocupação do espaço disponível para cada árvore;

• No olival adulto, a oliveira tende a fechar a copa e a poda deve privilegiar a entrada 
de luz, através da abertura e desadensamento da copa;

• Em olivais mais idosos, a copa torna-se superior ao sistema radicular e poderá haver 
necessidade de a renovar, eliminando parte das estruturas lenhosas, permanentes e 
improdutivas (pernadas primárias e/ou secundárias), de modo a retardar a entrada 
na fase de decrepitude.

Complementarmente, é também necessário ter em atenção o declive do terreno, o 
tipo de solo, o tipo de rega ou a pluviosidade e a presença de determinadas pragas 
e doenças. A este respeito há que seguir as seguintes regras práticas:

• A oliveira tem de ficar bem arejada e iluminada, mas evitando que as pernadas 
fiquem demasiado expostas ao sol e à geada; 

• Os cortes deverão ser sempre rentes, lisos e inclinados, para evitar apodrecimentos 
(cáries);

• A poda deve iniciar-se nas árvores mais sãs, para evitar contaminações;

• O material de poda deverá ser desinfetado com uma mistura de lixívia e água na 
proporção de 1:2;

• Os cortes maiores deverão ser desinfetados na sua superfície com uma pasta 
cúprica (250 g de calda bordalesa em 3 litros de água);

• Após a poda, poderá ser realizada uma aplicação de cobre (oxicloreto ou hidróxido), 
para evitar a disseminação de algumas doenças.

Finalmente, é também importante ter em atenção a relação entre os custos da poda 
e a produção do ano anterior, nomeadamente:

• Dar preferência a pequenas intervenções frequentes em vez de podas intensas e 
periódicas (a cada 3 a 5 anos);

• Caso sejam necessárias, as podas mais intensas (por ex.: de renovação de pernadas) 
não devem efetuar-se após uma colheita abundante (safra), para não induzir dois 
anos seguidos sem produção.

11
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2.1. PODA DE FORMAÇÃO

A poda de formação da oliveira no olival de montanha (em vaso), deve perseguir os 
seguintes objetivos:

• Formar o esqueleto da árvore com um tronco vertical, robusto e saudável, a partir 
do qual se irão “abrir” as (3 a 5) pernadas principais (“cruz”), a uma altura de cerca 
de 60 a 100 cm;

• Criar condições para que o desenvolvimento da oliveira seja rápido (fertilização 
e rega), de modo a preencher o espaço que lhe é destinado e a entrar em plena 
produção o mais cedo possível.

Na Figura 1, observa-se, antes da poda, a existência de diversos ramos laterais a 
partir do tronco, que têm que ser todos eliminados até à altura de 60 a 100 cm. A 
eliminação dos ramos que cresçam abaixo dessa altura, em anos sucessivos, dará 
origem a um tronco único, vertical e robusto, capaz de suportar uma estrutura 
lenhosa (pernadas e ramos) equilibrada e necessária para que a oliveira entre na 
fase adulta com boa capacidade de produção (Figura 2).

Figura 1. Oliveira jovem antes (à esquerda) e após a poda de formação (à direita).

Figura 2. Oliveira na fase final da poda de formação, exibindo um tronco único, vertical e robusto.  
À esquerda: antes da poda. À direita: após a poda.
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2.2. PODA DE MANUTENÇÃO

Dado que a produtividade das plantas depende da luz solar que incide diretamente 
nas folhas, a poda de manutenção no olival de montanha deve ser racional e 
equilibrada, privilegiando-se intervenções ligeiras e frequentes que facilitem a 
penetração da luz, nomeadamente (Figuras 3 e 4):

• Eliminar os ramos verticais que se desenvolvem na parte central da árvore, 
permitindo a entrada da luz no seu interior, tão prontamente quanto possível 
(quando ainda estão “herbáceos”, de preferência);

• Desadensar zonas da copa onde a profusão de raminhos e folhas é maior 
(normalmente na zona das “abas”, onde os raminhos que produziram há mais tempo 
tendem a ficar na sombra dos que produziram mais recentemente), não apenas para 
permitir a entrada de luz, mas também para renovar as zonas de crescimento e 
produção. 

Além disto, há que atender ainda aos seguintes princípios:

• Quanto mais intensa for a poda, mais vigorosa vai ser a resposta da oliveira. Daí 
que as podas mais intensas devam ser retardadas e apenas efetuadas quando as 
partes lenhosas atingirem grande proporção;

• As árvores, neste caso a oliveira, respondem (à poda) no mesmo local onde se 
intervém. Muitos produtores tendem a fazer uma poda de “rebaixamento”, cortando 
pernadas e ramos pela metade. Este procedimento é incorreto, uma vez que a nova 
rebentação vai dar se apenas do meio para cima, provocando maior ensombramento 
no interior e na parte baixa da copa. 

Figura 3. Aspeto de uma oliveira antes (à esquerda) e após (à direita) uma poda de manutenção “racional”. 
Após a poda é percetível uma maior “transparência” da árvore devida à eliminação de três ramos secundários 
mais verticais e orientados para o interior da copa.

Figura 4. Operações fundamentais da poda de manutenção (à esquerda) e operações a evitar (à direita). 
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Na Figura 4, explica-se como a abertura da copa, para promover a entrada de luz, 
já garante, por si só, o necessário “rebaixamento” e renovação da oliveira na parte 
inferior da copa (à esquerda). Como a planta responde à poda onde se corta, o corte 
de ramos e pernadas na zona média ou alta da árvore provoca um crescimento 
rápido em altura e fechamento imediato da copa (à direita).

Convém também lembrar que, além da melhor entrada da luz na copa, com o 
consequente aumento da atividade fotossintética, a abertura da copa permite um 
melhor arejamento, evitando a criação de focos de humidade e de abrigos, favoráveis 
a determinadas pragas e doenças da oliveira.

2.3. PODA DE RENOVAÇÃO OU REJUVENESCIMENTO

Nos olivais mais antigos, os custos energéticos de manutenção das estruturas 
lenhosas permanentes não produtivas (raízes, troncos, pernadas principais e 
secundárias, ramos de sustentação) tornam-se proporcionalmente mais elevados 
que os custos energéticos inerentes à produção de novas estruturas produtivas 
(raminhos e folhas), refletindo-se negativamente na produção (Figura 5).

Figura 5. À esquerda: oliveira podada de forma tradicional ao longo de décadas, com os cortes essencialmente 
executados na parte mais alta da copa, exibindo as estruturas lenhosas permanentes envelhecidas e 
provavelmente debilitadas. À direita: resposta à poda tradicional (ao fim de 2-3 anos) com os novos raminhos 
na parte superior da copa e com o interior completamente opaco.

Figura 6. Exemplo de uma intervenção inicial com o objetivo de proceder a uma poda de renovação de 
pernadas. À esquerda: antes da poda. À direita: após a poda.

Nestas situações, poderá ser útil ou necessário proceder a uma poda de renovação 
ou rejuvenescimento, eliminando-se (pela base) algumas pernadas (a começar pelas 
viradas ao quadrante Sul), mas deixando o máximo possível de raminhos produtivos 
(por exemplo, deixando as restantes pernadas sem podar) para equilibrar a árvore 
(Figura 6). A maior preocupação a ter quando se torna necessário proceder a podas 
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de renovação ou rejuvenescimento é com a nova rebentação resultante da poda, 
que tende a ser muito intensa (vertical), densa (pouco iluminada) e de caráter juvenil 
(improdutiva). 

Como tal, logo no ano seguinte à poda de renovação ou rejuvenescimento devem 
eliminar-se os rebentos mais centrais, verticais e vigorosos, mantendo os rebentos 
melhores posicionados e mais exteriores para refazer a copa no formato de vaso. Caso 
contrário, muitos deles irão secar (especialmente os mais fracos e exteriores) e os 
mais vigorosos e centrais irão crescer (demasiado) na vertical e produzir apenas nas 
pontas, no 2º ou 3º ano após a poda. Neste caso, à quebra ou ausência de produção 
provocada pela poda, segue-se um ano sem produção devido à rebentação juvenil, 
criando-se um ciclo de alternância duplo.

Em suma, poderá organizar-se o rejuvenescimento do olival da seguinte forma:

1. Decidir a que altura se quer a copa, em função da presença ou não de animais de 
pastoreio, da maquinaria para a colheita, do acesso às oliveiras, etc. Rejuvenescer a 
copa não obriga a que se rebaixe. No entanto, quanto mais alta for a copa, e apesar da 
imponência e do impacto visual de oliveiras “grandes”, mais cara, difícil e insegura é 
a colheita, e toda a manutenção (podas, fertilização, tratamentos fitossanitários, etc.) 
desse olival.

2. Após a decisão da altura da copa, deve-se proceder à poda de rejuvenescimento, de 
acordo com as seguintes fases:

a) 1º ano: cortar a(s) pernada(s) virada(s) mais a Sul ou com melhor exposição solar, à 
altura desejada. Deixar as restantes pernadas para manter área foliar e área produtiva.

b) 2º ano: da rebentação resultante no corte do 1º ano, retirar todos os rebentos mais 
vigorosos e verticais, que cresçam para o interior da copa, e manter os que estão 
melhores posicionados e mais exteriores.

c) 3º ano: se as plantas tiverem uma nutrição equilibrada e condições climáticas 
favoráveis, os novos ramos já poderão iniciar a produção de fruto. 

d) 4º/5º ano: corte da 2ª pernada ou, caso se justifique pelo número, tamanho e 
posição, corte das restantes pernadas.

e) 5º/6º ano e seguintes: seleção dos melhores ramos resultantes dos cortes efetuados, 
para repor a copa e a capacidade produtiva da oliveira (e do olival), e gestão da luz no 
interior da copa para maximizar a eficiência produtiva.

A poda de renovação não deve ser confundida com as chamadas “arreias”, um tipo 
de poda que se generalizou nos últimos 30/40 anos em certas regiões do país para 
“recuperar” olivais que estiveram sem poda (ou abandonados) durante 10 ou mais anos. 
Estas podas, executadas com motosserra, foram introduzidas por podadores em geral 
não especializados e desconhecedores dos hábitos de frutificação e da fisiologia da 
oliveira. O uso (e abuso) deste tipo de poda vai esgotando sucessivamente a oliveira, 
acentuando o envelhecimento da oliveira e a decrepitude do olival, uma vez que 
mantêm os gastos energéticos com a manutenção das partes lenhosas permanentes, 
sem deixar folhas suficientes para intercetar a luz solar e elaborar os compostos 
orgânicos necessários à planta.



2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto do olival de montanha, um olival tendencialmente “tradicional” 
(independentemente da idade em relação ao compasso, formação e outras técnicas 
culturais) e maioritariamente idoso, com baixas produtividades e custos de mão-de-
obra elevados, a poda representa o segundo maior custo de produção, logo a seguir à 
colheita, pelo que muitos produtores apenas dedicam atenção a esses dois encargos. 

Deste modo, há que fazer um apelo ao “bom senso”. A poda é importante para criar 
condições de melhoria do olival, mas não é suficiente para garantir uma melhoria 
produtiva significativa. Isto significa que não se podem descurar as outras técnicas 
culturais, nomeadamente as que se relacionam com a fertilidade do solo, com a 
nutrição (mineral e hídrica) das plantas e com a proteção contra os principais inimigos 
do olival, sem esquecer a preocupação crescente com o aquecimento global.

Apoiar a promoção e valorização dos azeites obtidos neste tipo de olivais 
(representado na Figura 7) é fundamental para preservar a paisagem, proteger o 
ambiente e fixar as populações em regiões desfavorecidas.

Figura 7. Aspeto geral do olival de montanha, ilustrando as dificuldades inerentes à realização das operações 
culturais de manutenção do solo, poda e colheita. 
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3. PROTEÇÃO FITOSSANITÁRIA DO OLIVAL

A cultura do olival, como qualquer outra cultura, sofre a influência de organismos 
ou eventos externos que podem comprometer a sua produção e, inclusive, a sua 
existência. Os organismos prejudiciais podem separar-se em pragas, doenças ou 
infestantes, conforme são causados por animais (insetos, ácaros, nemátodes, entre 
outros), microrganismos (fungos, bactérias e vírus) ou plantas.

Além das pragas e doenças, a exposição a eventos climáticos extremos ou a falta 
de controlo da fertilidade do solo ou da dotação hídrica, podem causar carências 
nutritivas e acidentes fisiológicos. No entanto, para a quase totalidade de inimigos 
que existem, temos meios de luta apropriados, que deverão ser criteriosamente 
escolhidos e aplicados pelo olivicultor, de forma a conseguir prevenir ou combater 
os danos causados pelos inimigos do olival. 

Neste capítulo, abordaremos de forma sucinta uma das doenças (gafa) e duas das 
pragas mais importantes do olival de montanha (mosca-da-azeitona e traça-da-oliveira).

3.1. GAFA (COLLETOTRICHUM SPP.)

Esta doença é provocada por um fungo que ataca principalmente os frutos a partir da 
fase de pintor (mudança de cor) e as condições climáticas são favoráveis (humidade 
relativa entre 92% a 100% e temperaturas entre 20 a 25 oC, que normalmente ocorrem 
durante as primeiras chuvas outonais). O aparecimento da gafa é promovido pelos 
ataques de mosca-da-azeitona, devido, especialmente, aos orifícios de saída (Figura 
8, à esquerda) serem uma abertura para a infeção, além de outras feridas naturais 
(causadas por vento, granizo ou geada, por exemplo).

Em anos muito favoráveis à doença, as folhas e ramos também são afetados. A partir 
da extremidade dos ramos e raminhos, verifica-se a morte dos mesmos e a queda 
intensa de folhas. Os frutos infetados começam a mostrar manchas deprimidas, 
arredondadas e acastanhadas, com aspeto oleoso, que vão alastrando e provocam a 
destruição parcial ou total da polpa da azeitona. Mais comum durante a maturação 
da azeitona, e com condições favoráveis (humidade relativa elevada), as manchas 
apresentam as frutificações do fungo em massas alaranjadas (Figura 8, à direita) e 
que, com a manutenção das condições favoráveis, são disseminados pela chuva e 
originam as infeções secundárias.

Figura 8. Orifício de saída de mosca-da-azeitona rodeado do fungo (à esquerda), e infeções associadas a 
depressão na polpa (à direita) em azeitonas. 
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Os prejuízos podem ir desde a destruição parcial até à destruição total da produção 
e à redução da produção do ano seguinte. Além disso, os frutos com gafa perdem 
parte da sua gordura, por consumo da polpa e dão origem a azeites de elevada 
acidez, com alterações de viscosidade, cor e com defeito sensorial designado por 
“gafa”. A estratégia de proteção para esta doença começa com a luta cultural:

• Evitar compassos de plantação que impeçam o normal arejamento e iluminação da copa;

• Evitar plantações em solos mal drenados, especialmente com cultivares mais 
sensíveis, como a Galega e Cornicabra;

• Efetuar podas equilibradas e limpezas regulares, para favorecer a renovação da 
copa, mas mantendo-a arejada e com boa iluminação;

• Eliminar frutos gafados, bem como as folhas e os raminhos atingidos e mortos, para 
reduzir a fonte de inóculo no ano seguinte;

• Antecipação da colheita, se possível, e a laboração imediata da azeitona (para que 
o fungo não se disperse para os outros frutos armazenados);

• Ter uma boa estratégia de luta contra a mosca-da-azeitona.

Para a luta química, feita preferencialmente após se ter realizado a luta cultural, 
começa-se com a observação visual dos frutos, desde setembro/outubro até à 
colheita, e com a verificação das condições climáticas. 

A observação visual será feita quinzenalmente no início e depois, quando as condições 
ambientais forem mais favoráveis à doença, semanalmente. Consistirá na observação 
de 10 frutos maduros de 20 oliveiras (200 frutos no total) para deteção de sintomas.

O tratamento químico deverá ser preventivo, oportunamente ao aparecimento das 
condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença, e deverá ser repetido 
se as condições climáticas se mantiverem favoráveis e surgirem infeções secundárias.

3.2. MOSCA-DA-AZEITONA (BACTROCERA OLEAE)

Os adultos de mosca-da-azeitona (Figura 9) apresentam a cabeça larga, olhos 
grandes com tonalidades de verde e violeta, asas transparentes com nervuras escuras 
e uma mancha na região apical, manchas castanho-escuras no tórax e abdómen e um 
escutelo cor de marfim que é muito caraterístico e diferenciador da espécie.

Figura 9. Adultos de mosca-da-azeitona: macho (à esquerda) e fêmea (à direita), notando-se nesta a presença 
do oviscapto. 
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O macho e a fêmea diferenciam-se muito bem, pois a fêmea é maior que o macho e 
apresenta o abdómen menos arredondado e com o oviscapto visível. O ovo, observável 
no local da picada, é branco, alongado e cilíndrico, e não chega a 1 mm de comprimento 
(Figura 10, à esquerda). A larva, normalmente observável no interior da polpa da 
azeitona, tem a cabeça preta, é tenuemente amarelada e ligeiramente transparente, 
permitindo diferenciar os órgãos internos, e não tem patas (Figura 10, ao centro). A 
larva alimenta-se exclusivamente de azeitonas e frutos de zambujeiro. A pupa tem 
a forma de um barrilete, sendo amarelo-clara no início e escurecendo ao longo do 
tempo até ficar castanha (Figura 10, à direita). Na Primavera, surgem os adultos que, na 
sua maioria, hibernaram na forma de pupa durante o inverno, enterradas no solo. Em 
climas mais amenos, hibernaram durante o inverno no estado adulto.

Figura 10. Estádios não adultos de mosca-da-azeitona: ovo (à esquerda), larva (ao centro) e pupa (à direita). 

Assim que o desenvolvimento dos frutos atinge o estado fenológico de lenhificação 
do caroço (junho/julho), os adultos iniciam a sua atividade reprodutora. As fêmeas 
inserem o oviscapto, colocando os ovos sob a epiderme da azeitona. Em anos de pouca 
pressão da praga ou de abundância de azeitona só depositam um ovo por azeitona, 
mas nos anos normais de elevada pressão da praga ou de baixa produção de azeitona, 
verifica-se um maior número de picadas, embora nem todas com ovos viáveis.

Cada fêmea produz entre 300 a 400 ovos. Com condições favoráveis, o ciclo de vida 
poderá completar-se em menos de um mês, podendo ocorrer entre duas a cinco 
gerações, dependendo das regiões e das condições climáticas do ano.

A mosca-da-azeitona é prejudicada por verões prolongados, quentes e secos, e 
invernos longos, frios e com muitos dias de geadas. No inverno, a combinação de 
temperaturas baixas com alta humidade do solo, especialmente em solos compactos, 
pode causar grande mortalidade nas pupas enterradas. No verão, ou em outonos 
quentes, as temperaturas superiores a 32 oC inibem as posturas; acima dos 35 oC, 
verifica-se grande mortalidade de ovos, larvas e até adultos. Nos outonos mais frios, 
temperaturas abaixo de 15 oC também impedem as posturas. Por outro lado, a mosca-
da-azeitona é favorecida por invernos e verões amenos, sem grandes amplitudes 
térmicas, por primaveras precoces e por outonos também amenos e húmidos.

Na produção de azeite, a mosca-da-azeitona pode causar prejuízos quantitativos 
e qualitativos. Os prejuízos quantitativos resultam em perdas de produção devido, 
inicialmente, ao consumo de polpa por parte das larvas que pode ir desde 3-5% 
da polpa em cultivares de frutos médios/grandes a 20% em cultivares de frutos 
pequenos. Posteriormente, os frutos atacados podem cair prematuramente, já que, 
enquanto se alimenta, a larva pode cortar alguns vasos condutores, prejudicando a 
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maturação do fruto e a sua fixação à oliveira. Os prejuízos qualitativos são resultado da 
perda de qualidade do azeite extraído de azeitonas atacadas, quer em termos físico-
químicos quer ao nível sensorial. Pode ocorrer um aumento da acidez e do índice de 
peróxido dos azeites, uma diminuição do teor em antioxidantes e consequentemente 
uma redução da estabilidade oxidativa, com repercussões a nível sensorial. Tanto 
as picadas, como, e especialmente, as galerias e os orifícios de saída causados pelas 
larvas, são a porta de entrada para o ar e para fungos e bactérias que se instalam e 
causam podridões.Esta deterioração ocorre em maior dimensão quando as azeitonas 
não são laboradas imediatamente a seguir à colheita. Para estimar o risco do ataque 
de mosca-da-azeitona devem seguir-se as recomendações oficiais da Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV), conforme descrito no manual de “Produção 
Integrada da Oliveira” (2017).

Num breve resumo, refere-se que a época de observação começa a partir da 
lenhificação do caroço, realizando-se semanalmente, e que se acompanha a dinâmica 
da população através da instalação de armadilhas sexuais e alimentares (McPhail e 
cromotrópica com feromona), quantificando-se o número de indivíduos capturados, 
por sexo e por semana. Também se observam visualmente 200 frutos por semana 
(10 frutos de 20 árvores), para determinar a percentagem de frutos picados e com 
formas vivas (ovos, larvas e pupas). Em laboratório, avalia-se a fecundidade das 
fêmeas (com ovos) capturadas em McPhail.

Para a azeitona para azeite, o Nível Económico de Ataque (NEA), o qual se define 
como a intensidade de ataque a partir da qual se devem aplicar medidas limitativas 
ou de combate para impedir que o aumento da população atinja níveis em que se 
verifiquem prejuízos de importância económica é, para uma primeira aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos, que as capturas em McPhail sejam superiores a 5 
fêmeas/dia e que 60% destas fêmeas sejam férteis (tenham ovos). Para as aplicações 
seguintes, têm de se observar uma das seguintes situações:

a) capturas em cada McPhail superiores a 1 fêmea/dia, com mais de 60% de fêmeas 
férteis, e 8 a 12% de frutos com formas vivas;

b) capturas em cada armadilha cromotrópica a partir de 3 adultos/dia e 8 a 12% de 
frutos com formas vivas.

Após atingido o NEA, há que considerar os fatores de nocividade presentes e tomar 
a decisão, considerando todos os meios de luta disponíveis. Além da luta química, 
podemos exercer a luta cultural que, em certos casos, se poderá considerar preventiva 
para a campanha seguinte à sua realização, como a recolha e posterior destruição de 
todos os frutos caídos e picados (podem ser enterrados a uma profundidade mínima de 
50 cm, e não necessariamente no próprio olival, evitando as mobilizações no inverno), 
para diminuir o número de indivíduos que hibernará e regressará na primavera seguinte. 
Outra forma de luta cultural é antecipar a colheita, quando possível, de forma a minimizar 
os ataques outonais. Finalmente, e ainda como forma de luta cultural, deverá ser dada 
atenção à fertilização, uma vez que o excesso de adubação azotada favorece um excesso 
de vegetação benéfica para a praga, bem como praticar uma poda racional, diminuindo a 
criação de zonas frescas e de abrigo da mosca-da-azeitona. Podemos também fomentar 
a luta biológica, através da criação ou manutenção de faixas herbáceas, sebes vivas, 
plantas nas bordaduras ou nos taludes dos olivais, do enrelvamento, que proporcionam 
alimento e abrigo a uma enorme quantidade de espécies de auxiliares, tanto predadores 
como parasitoides, indígenas do olival.
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3.3. TRAÇA-DA-OLIVEIRA (PRAYS OLEAE)

O adulto de traça-da-oliveira é uma pequena borboleta com asas acinzentadas, 
corpo e patas cobertas de escamas cinza-prateadas, antenas longas e finas (Figura 
11, à esquerda). Os machos são, geralmente, menores que as fêmeas. Os ovos são 
de cor branco-leitosa, evoluindo para amarelo translúcido, pequenos e achatados. A 
lagarta (Figura 11, ao centro), de cor verde pálida e rosada, passa por cinco instares 
antes de se transformar em pupa. A pupa, esverdeada, encontra-se envolvida em fios 
de seda, entre duas folhas, nas inflorescências ou no solo. A traça-da-oliveira tem três 
gerações anuais (filófaga, antófaga e carpófaga), conforme o ciclo da oliveira e os 
órgãos onde se alimenta.

A geração filófaga desenvolve-se nas folhas, no fim do outono. As fêmeas adultas 
colocam os ovos nas folhas, e as lagartas daí resultantes comportam-se como 
“lagartas mineiras”, alimentando-se do interior das folhas. Posteriormente, acabam 
por consumir toda a página inferior das folhas e, eventualmente, também os gomos 
terminais. As lagartas hibernantes transformam-se em pupas no início da primavera, 
e dão origem aos adultos que originarão a geração antófaga.

A partir do fim de março, estes adultos iniciam a sua atividade reprodutora e fazem 
as posturas nos botões florais. Assim que eclodem, as lagartas penetram nos botões 
florais, dos quais se alimentam. Nesta fase, observam-se fios sedosos (como se 
fossem teias) nos cachos florais, juntamente com excrementos e pétalas secas, que 
dificultam a alimpa, e encontram-se as lagartas ou pupas (Figura 11, ao centro).

Destas pupas, surgirão os adultos que irão originar a geração carpófaga e que 
efetuarão as posturas nos frutos vingados. Assim que eclodem, as lagartas penetram 
no fruto até atingirem o caroço e alimentam-se da amêndoa. No final do seu 
desenvolvimento, a lagarta sai do fruto (Figura 11, à direita), para pupar no solo. Destas 
pupas, resultarão os adultos que dão origem à geração filófaga, recomeçando-se o 
ciclo das gerações. A traça-da-oliveira é prejudicada pela falta de sincronismo entre 
a sua fase de desenvolvimento e a dos estados fenológicos da oliveira.

Figura 11. Adulto de traça-da-oliveira (à esquerda) em armadilha sexual, lagarta em cacho floral (ao centro) e 
orifício de saída do fruto (à direita). 

Quanto aos fatores abióticos, como a temperatura e a humidade, os ovos das gerações 
antófagas e carpófagas são os que apresentam maior vulnerabilidade, seja a baixas ou 
altas temperaturas, quando acompanhadas com baixa humidade relativa (inferior a 
50%). Também apresentam elevada mortalidade para humidades relativas superiores 
a 70% e temperaturas superiores a 30 oC. As lagartas recém-nascidas apresentam 
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elevada mortalidade em temperaturas acima dos 30 oC e têm o seu desenvolvimento 
inibido a temperaturas inferiores a 7 oC. As lagartas mais desenvolvidas são prejudicadas 
por altas temperaturas conjugadas com baixa humidade e pelo frio invernal, que ou 
as matam ou inibem e atrasam a sua evolução. Quanto aos adultos, a sua atividade 
diminui perante temperaturas abaixo dos 10 oC. Os prejuízos causados por esta praga 
variam, tanto em função da geração, como dos anos, como dos locais. 

A geração filófaga, com o seu ataque nas folhas e gomos, só é economicamente 
importante quando a gravidade do seu ataque em oliveiras jovens compromete a 
sua formação. A geração antófaga poderá causar maiores prejuízos, em função da 
intensidade da praga e da carga floral da oliveira, tanto em número de inflorescências, 
como em número de flores por inflorescência.

A geração carpófaga causa a queda dos frutos (com as consequentes perdas de 
produção) em duas épocas distintas: quando a lagarta penetra no fruto e começa a 
comer a amêndoa e principalmente quando, após ter consumido a amêndoa, sai do fruto.

Para estimar o risco do ataque de traça-da-oliveira devem seguir-se as recomendações 
oficiais da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), conforme descrito no 
manual de “Produção Integrada da Oliveira” (2017), e comparar os resultados com o 
NEA para esta praga.

No entanto, resumidamente, podemos referir que a época de observação varia 
conforme a geração: em inícios de setembro para a geração filófaga, a partir do 
inchamento dos botões florais (fins de março) para a geração antófaga e a partir do 
vingamento dos frutos (meados de maio a início de junho) para a geração carpófaga.

As técnicas de amostragem usadas para acompanhar a dinâmica das populações das 
diferentes gerações são a instalação de armadilhas sexuais tipo delta, para acompanhar 
as curvas de voo e a observação visual de folhas (5 gomos x 20 árvores), flores (10 
cachos florais x 20 árvores) e frutos (2 frutos x 2 ramos x 20 árvores) para avaliação 
da presença e quantificação da praga. Ao determinar a percentagem de gomos 
terminais, de cachos florais e de frutos atacados com lagartas vivas, comparam-se 
com os respetivos NEA. Para a geração filófaga, e em árvores novas, o NEA é 10% 
de gomos terminais atacados. Para a geração antófaga, e se houver menos de 10 
inflorescências por ramo e menos de 20% de flores com pistilos desenvolvidos, o NEA 
é a presença de mais de 15 adultos/dia/armadilha e entre 5 e 11% de inflorescências 
atacadas. Se a opção for tratar com Bacillus thurigiensis nesta geração, o NEA é 10% 
de inflorescências atacadas com formas vivas. Para a geração carpófaga, o NEA é o 
número de capturas, por armadilha sexual, de 25 adultos/dia e 20 a 40% de frutos 
atacados com lagartas vivas. Após atingir-se o NEA, e tendo em conta todos os 
fatores de nocividade e a presença de organismos auxiliares, consideram-se todos os 
meios de luta disponíveis.

No caso da traça-da-oliveira, tal como no da mosca-da-azeitona, e além da luta 
química (com produtos fitofarmacêuticos de síntese) podemos exercer a luta 
biológica. Esta pode ser feita de duas formas: ou através da aplicação direta, na 
geração antófaga, de Bacillus thurigiensis subsp. kurstaki ou aizawai, que protege 
eficazmente e sem afetar a fauna auxiliar, ou através da promoção e manutenção de 
organismos auxiliares indígenas. Há estudos que confirmam a elevada importância 
que têm os parasitoides (com especial referência a Ageniaspis fuscicollis var. 
praysincola e Chelonus eleaphilus) e os predadores (dos quais se destacam os 
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crisopídeos) como causadores de elevada mortalidade da traça-da-oliveira, através 
da sua ação parasitária e predadora.

Podemos promover a sobrevivência e conservação destas espécies ao manter sebes 
vivas, bordaduras e cobertura do solo com vegetação espontânea, criando abrigo e 
fontes de alimento, bem como, e não menos importante, optar pela escolha ponderada 
de produtos fitofarmacêuticos de síntese com nula, ou muito baixa, toxicidade para os 
auxiliares. 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sempre que houver a necessidade, seja contra doenças ou pragas, de utilizar produtos 
fitofarmacêuticos, a escolha deverá recair sobre os que, devidamente autorizados para 
o efeito, sejam os que têm menores efeitos secundários para o Homem (seja o aplicador, 
seja o consumidor das azeitonas ou azeite), para o ambiente (ar, água, solo), ou para os 
organismos auxiliares e outros organismos não visados. O olivicultor deverá informar-
se junto das autoridades competentes ou do seu técnico assistente sobre quais as 
substâncias ativas e produtos comerciais autorizados à data do tratamento.
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4. COLHEITA E TRANSPORTE DA AZEITONA

A poda e a colheita são as práticas culturais mais onerosas nos olivais, maioritariamente 
devido à mão-de-obra que necessitam e às dificuldades que apresentam na sua 
mecanização, especialmente em olivais mais declivosos ou com árvores mais antigas 
ou de maior porte.

A colheita, sendo tecnicamente mais “simples” que a poda, levanta, no entanto, 
algumas questões pertinentes, como, por exemplo, qual a melhor data para colher e 
como acondicionar as azeitonas até à chegada ao lagar. 

Assim sendo, empenhamo-nos em esclarecê-las, permitindo que os conhecimentos 
adquiridos originem uma maior cooperação entre os diferentes empresários da fileira, 
e ambicionando criar uma situação vantajosa para todos os envolvidos.

4.1. ÉPOCA DE COLHEITA

Para muitos pequenos olivicultores, a decisão da época de colheita de azeitona prende-
se com questões culturais enraizadas, de logística familiar, ou de disponibilidade de 
mão-de-obra e de tempo, e pode considerar, os seguintes aspetos:

• as azeitonas devem ter o máximo teor de gordura;

• a qualidade do azeite a extrair deve ser ótima;

• os danos para as azeitonas e oliveiras devem ser os mínimos possíveis;

• a produção do ano seguinte não deverá ser comprometida;

• o custo de colheita deve ser o mais baixo possível;

• a data de abertura do lagar.

Assim, a decisão da data de colheita é baseada, usualmente, em informação 
regional, produtividade, teor em gordura ou qualidade das azeitonas. No entanto, 
a composição e a qualidade de um azeite virgem dependem das características da 
azeitona, nomeadamente com a cultivar e do seu estado de maturação aquando da 
colheita, e das condições de crescimento (fatores bióticos e abióticos: condições 
climáticas, técnicas culturais, estado sanitário e carga da árvore).

Muitos estudos, tanto nacionais como internacionais, associam a mudança de 
cor (amadurecimento) da azeitona com a quantidade e variabilidade dos seus 
constituintes. Desses estudos, resultaram diferentes metodologias e cálculos do grau 
ou índice de maturação (IM). O olivicultor tem, ao seu dispor, dois métodos bastante 
fáceis, práticos e fiáveis de avaliação do índice de maturação: o Índice de Maturação 
de Jaen, recomendado pelo Conselho Oleícola Internacional, e o Índice de Maturação 
Simplificado (IMS), proposto por López-Villalta (2003), explicados nas brochuras 
disponíveis no website do projeto.

Recomenda-se que esta avaliação seja realizada cerca de 4 vezes durante a campanha, 
iniciando-se cerca de um mês antes da data tradicional de colheita, e repetida 
em intervalos de 7 a 10 dias. Apesar destas metodologias estarem facilmente ao 
alcance do olivicultor, seria conveniente, e dentro das suas capacidades profissionais, 
a realização conjunta de outras análises, para as quais será necessário uma maior 
quantidade de azeitonas.
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A quantidade de azeitonas a colher varia entre 1 a 2 kg, em função do tamanho das 
azeitonas, do grau de maturação, da carga produtiva da oliveira e da cultivar. No 
caso de azeitonas maduras de alto rendimento, bastará 1 kg. No caso de azeitonas 
ainda verdes e de cultivar de baixa produtividade, serão necessários cerca de 2 kg. 
A média ronda 1,5 kg. Na tabela 1 apresenta-se o peso de 100 frutos, o peso médio 
dos fruto e o número de frutos necessários para obter 1 kg de azeitonas, por cultivar, 
(com base nos dados obtidos durante a colheita/campanha de 2018 deste projeto).

Tabela 1. Peso de 100 frutos, peso médio de cada fruto e número de frutos necessários para obter 1kg de 
azeitonas, por cultivar. 

CULTIVAR

Carrasquinha
Cobrançosa
Cornicabra
Galega
Negrinha de Freixo ou Negrinha
Passareira
Verdeal

Nº DE FRUTOS/KG 
(APROX)

227 - 500
217 - 400
323 - 500
270 - 667
200 - 357
400 - 625
385 - 556

PESO MÉDIO 
(G/FRUTO)

2 - 4,4
2,5 -4,6
2 -3,1
1,5 - 3,7
2,8 - 5
1,6 - 2,5
1,8 - 2,6

PESO (G) DE 
100 FRUTOS

199 - 444
249 - 462
202 - 313
150 - 368
275 - 507
156 - 245
178 - 262

Para decidir quando iniciar a colheita, o olivicultor pode optar por realizar o índice 
de maturação (ou índice de Jaen), baseado na coloração dos frutos, e complementar 
no laboratório, utilizando métodos rápidos de espectroscopia de infravermelho 
próximo (NIR) (Figura 12), com as seguintes análises:

• % de gordura e humidade;

• % de acidez.

Figura 12. Utilização de equipamento de métodos rápidos de espectroscopia de infravermelho próximo (NIR).

Caso o olivicultor pretenda avaliar as características sensoriais do azeite no momento 
de colheita, deverá solicitar a avaliação do rendimento em equipamento ABENCOR 
(Figura 13), que permitirá obter:

• conteúdo parcial de azeite obtido por centrifugação, em matéria fresca;

• acidez livre;

• características sensoriais do azeite.

Se pretender a utilização do método oficial (mais moroso) poderá, ainda, obter:

• conteúdo total de azeite, em matéria fresca e em matéria seca, quando extraído 
com solvente;

• índice de extratabilidade.
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Estes dados permitem a identificação numérica do grau de maturação, fornecem 
informações sobre a composição e o desempenho no processamento das azeitonas, 
bem como as caraterísticas sensoriais do azeite, e a altura em que as azeitonas 
atingem o seu teor máximo em azeite. 

A decisão das datas de colheita mais adequadas cabe, assim, e em primeiro lugar, ao 
olivicultor, conforme o que ele entenderá como importante na sua logística e para as 
características organoléticas do seu azeite, e sabendo que:

• a acumulação de gordura na azeitona inicia-se após o endurecimento do caroço e 
quase termina no Pintor, não havendo aumentos significativos até à plena maturação;

• para muitas cultivares, um bom indicador de data de colheita é o momento em 
que o índice de maturação é maior ou igual que 3,5 uma vez que não há aumentos 
significativos de gordura;

• o azeite obtido de azeitonas num estado inicial da maturação, apresentará uma 
cor mais esverdeada e será mais aromático e frutado, além de, eventualmente, 
mais amargo. Nalgumas cultivares, também poderá haver mais dificuldade no 
desprendimento da azeitona e na extração do azeite (menos funda);

• o azeite obtido a partir de azeitonas maduras, ostentará uma cor amarelo-palha 
e terá um sabor mais suave e menos complexo, sendo menos rico em pigmentos, 
fenóis e compostos responsáveis pelo aroma;

• as azeitonas colhidas mais tarde ficam expostas à ocorrência de geadas, que as 
desidrata e murcha, ficando o azeite com defeito de sabor a “madeira”; 

• a colheita tardia origina prejuízos a nível sensorial e químico do azeite, como perda 
de aroma e sabor, aumento de viscosidade e diminuição da estabilidade do azeite;

• é recomendada a antecipação da colheita:

- se existirem muitas cultivares com elevada queda natural no início da 

Figura 13. Utilização de equipamento ABENCOR e preparação de amostras para análise.
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Figura 14. Varejador elétrico (à esquerda), toldo (ao centro) e apara-frutos acoplado a trator (à direita).

maturação (Negrinha de Freixo, por ex.);

- quando os outonos são quentes e chuvosos, e favorecem o surgimento de 
mosca-da-azeitona e gafa, especialmente para os olivicultores que preferem 
não realizar tratamentos fitossanitários;

- em anos de gafa, em cultivares suscetíveis (Galega, por ex.), para reduzir 
o inóculo e impedir a infeção e morte dos raminhos, o que condicionará a 
produção do ano seguinte;

- se a quantidade de azeitona, os equipamentos e mão-de-obra disponíveis, e a 
dimensão do olival assim o aconselham;

- se houver condicionamentos posteriores à transitabilidade dos equipamentos 
de colheita, já que a quantidade colhida em cada jornada antecipada pode 
significar menores perdas de azeitonas não colhidas.

No entanto, para o olivicultor decidir a época de colheita em função de critérios 
objetivos e se não tiver lagar próprio, há que garantir que o lagar tem disponibilidade 
para a receção da azeitona. Para tal, é necessário a formação dos industriais, para 
abertura do lagar mais cedo do que é usual nalgumas localidades.

4.2. COLHEITA

A colheita pode ser manual ou mecanizada. Na colheita manual, a mais tradicional, 
utilizam-se varas e ripadores. Na colheita mecanizada, utilizam-se vibradores de 
costas, bate-palmas e vibradores de tronco (Figura 14). Em todos os sistemas, são 
utilizados toldos ou apara-frutos para evitar a queda da azeitona diretamente no 
chão, facilitando a apanha.

Não se deve colher a azeitona que já está no chão antes da chegada dos apanhadores, 
nem a azeitona de má qualidade devido a pragas, doenças ou fenómenos naturais 
como a geada.

4.3. ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DA AZEITONA

A azeitona, a partir do momento em que é colhida, começa a sofrer alterações fisiológicas e 
o ataque de microrganismos, fermentações e deterioração causada pelos danos mecânicos 
ou ataque de pragas. Assim, torna-se urgente a sua entrega no lagar e laboração, não 
devendo o tempo de espera entre a colheita e a laboração ultrapassar as 48 horas.

O acondicionamento e transporte da azeitona para o lagar devem ser feitos em caixas 
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plásticas aptas para alimentos e isentas de ftalatos (Figura 15), sem encher demasiado 
para evitar a compressão das azeitonas no fundo, perfuradas, permitindo o seu 
arejamento e evitando o aquecimento resultante de fermentações, e previamente 
limpas com detergentes adequados, para evitar contaminações. O transporte a granel 
também poderá ser feito, desde que em camada de pouca altura e se a azeitona for 
laborada no tempo previsto.

Figura 15. Caixas (à esquerda) e paloxe (à direita), adequadas ao transporte de azeitona.

Figura 16. Limpeza das folhas na exploração (à esquerda) e no lagar (à direita).

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante salientar que a forma como se organiza a colheita é um fator decisivo 
para manter a qualidade da azeitona desde que sai da oliveira até ser laborada. De 
realçar que, quando as azeitonas se apresentam sãs, é o tempo de espera e a forma 
de acondicionamento que pode ser determinante na qualidade do produto final, 
podendo esta etapa potenciar fenómenos de hidrólise e fermentação originando 
aumentos de acidez e defeitos sensoriais.

Assim, nunca é demais lembrar a relevância que todas as boas práticas na colheita 
têm na obtenção de azeite de elevada qualidade.

O acondicionamento em sacos e o acondicionamento em água antes da entrega da 
azeitona no lagar promovem o desenvolvimento de fermentações na azeitona e as 
consequentes alterações à qualidade do azeite, devendo ser absolutamente evitados.

As azeitonas poderão ser limpas de folhas na exploração ou no lagar, consoante o 
olivicultor tenha, ou não, equipamento de limpeza (Figura 16).
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