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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. 

Como referido no manual “Boas práticas culturais de produção para os Azeites de 
Montanha”, onde se apresentam breves considerações acerca da poda, da proteção 
fitossanitária e das boas práticas de colheita, optou-se por reunir o tema das boas 
práticas de manutenção da superfície do solo com outras práticas semelhantes 
ou em concordância com esta, bem como outras mais inovadoras ou incomuns 
nos olivais de montanha, no dossier “Métodos e técnicas inovadoras aplicáveis ao 
processo produtivo”.

No presente dossier, reúnem-se, assim, as boas práticas de manutenção da superfície 
do solo, nos artigos “Mobilização versus Não Mobilização” e “Revestimentos vegetais 
em olival de montanha”, a “Nutrição do olival” e a “Monitorização olivícola com 
veículos aéreos não tripulados e sensores multiespectrais”, sendo estes três últimos 
artigos elaborados por colaboradores das diversas sessões de demonstração, em 
olival, deste projeto. Desta forma, espera-se contribuir para fortalecer o conhecimento 
dos olivicultores sobre as possibilidades existentes para promover a fertilidade do 
solo, seja através da adição de adubos orgânicos e/ou minerais, ou pela maneira 
como se executa a manutenção da superfície do solo, e ainda as práticas inovadoras 
que permitem uma olivicultura de precisão com efeitos vantajosos a nível cultural e 
económico.

Esperamos, mais uma vez, contribuir para a melhoria das condições de produção de 
azeitonas e azeite de montanha, com impactos ambientais, culturais e económicos 
positivos.
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2. MOBILIZAÇÃO VERSUS NÃO-MOBILIZAÇÃO DO SOLO

2.1. INTRODUÇÃO

A manutenção da superfície do solo é uma preocupação em qualquer cultura. No 
entanto, a cultura do olival tem caraterísticas diferentes em relação a algumas outras 
culturas permanentes, devido à sua raiz. De facto, a maioria das raízes da oliveira 
estão situadas na camada superficial do solo e são denominadas de “pastadeiras”, e 
correm o risco de serem danificadas quando se fazem mobilizações de solo na área 
de projeção da copa, além de obrigar a planta a desviar energia, reservas nutritivas 
e água para formar novas raízes. 

Também os declives acentuados de determinadas zonas da região dos Azeites de 
Montanha podem levar a graves questões relacionadas com a erosão, especialmente 
quando os olivais não estão em patamares ou as mobilizações não são realizadas no 
sentido das curvas de nível.
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Figura 2. Olival de montanha situado em terreno com declive acentuado, cultivado em patamares.

Figura 1. Olival de montanha mobilizado, situado em terreno com declive acentuado e sem patamares.



No entanto, por vezes pensa-se que é necessário enterrar os adubos (especialmente 
com fósforo) ou a matéria orgânica, eliminar infestantes, e recorre-se à mobilização.

Então, como escolher o tipo de manutenção da superfície do solo adequado ao 
olival de montanha?

Em primeiro lugar, há que compreender que a manutenção da superfície do solo 
é uma prática cultural que pode ser dinâmica. Para poder realizá-la corretamente, 
há que perceber as diferentes vantagens e desvantagens de cada sistema de 
manutenção da superfície do solo.

Podemos considerar dois grupos fundamentais de manutenção da superfície do solo 
(com mobilização e sem mobilização), distribuídos por cinco sistemas principais: 

• Mobilização tradicional (charrua, grade ou escarificador);

• Semimobilização (herbicida e mobilização);

• Não-mobilização (herbicida);

• Enrelvamento temporário (durante o outono e o inverno); 

• Enrelvamento permanente (corte/pastoreio da flora espontânea ou semeada).

12

Figura 3. Olivais com enrelvamento (à esquerda) e mobilizado (à direita).
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Figura 4. Mobilização tradicional, com escarificador.

2.2. MOBILIZAÇÃO TRADICIONAL

As vantagens do sistema de mobilização tradicional são:

• enterrar os adubos (minerais) e a matéria orgânica,

• possibilitar a sideração (sementeira de plantas para posterior incorporação “em 
verde” no solo, aumentando a sua fertilidade),

• eliminar algumas infestantes.

Figura 5. Pormenor da destruição das infestantes através da utilização do escarificador.



As desvantagens do sistema de mobilização tradicional são:

• destruição das raízes superficiais das oliveiras,

• favorecimento das infestantes anuais,

• disseminação das infestantes vivazes,

• compactação do solo,

• destruição da estrutura do solo,

• aumento da erosão.
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Figura 6. Colo e raízes de oliveira expostas devido à erosão.
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2.3. NÃO-MOBILIZAÇÃO 

Figura 7. Utilização de capinadeira para controlo das infestantes, através de corte, sendo a manta morta 
deixada no local.

As vantagens dos sistemas de não-mobilização são:

• aumento de produção,

• redução nos custos de produção,

• redução do consumo de energia,

• redução do investimento em maquinaria e potência necessária,

• redução da compactação do solo pelas máquinas,

• melhoria das propriedades físicas do solo,

• aumento dos dias de trabalho disponíveis,

• redução da erosão,

• possibilidade de manter olivais em solos com alguma inclinação,

• redução das perdas de água do solo por evaporação,

• compatibilidade com os sistemas de rega,

• melhoria do uso do solo pelas plantas,

• aumento da temperatura do ar,

• redução das geadas de primavera.

Desvantagens dos sistemas de não-mobilização:

• redução da dimensão dos frutos,

• diminuição da taxa de infiltração de água no solo,

• possibilidade de prejuízos causados por roedores.



Figura 8. Aproveitamento e controlo das infestantes, 
através do pastoreio. 
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Nos sistemas de não-mobilização com utilização de herbicida, acrescem as seguintes 
desvantagens:

• custos na aquisição,

• possibilidade de fitoxicidade causada pelos herbicidas,

• contaminação das águas (de superfície e subterrâneas) pelos herbicidas,

• formação de gretas no solo, nos primeiros anos,

• inversão da flora,

• o uso de herbicidas diminui a biodiversidade e os auxiliares que necessitam de 
determinadas espécies de infestantes para sobreviverem ou se reproduzirem.

Figura 9. Aplicação localizada de herbicida para 
destruição das infestantes.

Quando o olivicultor se depara com a decisão de mobilizar ou não, tem de conhecer 
as vantagens e desvantagens de cada sistema, mas podemos acrescentar que:

> A classificação das parcelas segundo o Índice de Qualificação Fisiográfica da Parcela 
(IQFP), que varia entre 1 a 5, revela-nos o risco de perda de solo devido à erosão. 
Quanto maior o IQFP, maior o risco de perda de solo. Este índice é atribuído tendo 
em conta o tipo de solo, o declive e o coberto vegetal e está mencionado, para cada 
parcela, no documento “IE – Caraterização da Exploração Agrícola”, emitido pelo 
Sistema de Identificação Parcelar (SIP) do Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, IP (IFAP) aos olivicultores que registem as suas parcelas.

> Em todos os olivais instalados é obrigatório o revestimento da entrelinha durante 
o inverno (vegetação espontânea, semeada ou cobertura morta). O coberto vivo 
pode ser espontâneo, ou semeado no outono, com uma mistura de gramíneas 
e leguminosas, de espécies adaptadas às condições edafoclimáticas e, dentro do 
possível, de fácil auto-sementeira. 

> No período de formação do olival, o controlo da cobertura herbácea deverá ser 
feita, de preferência, através de meios mecânicos ou de herbicidas e a manta morta 
deverá ser deixada no solo, de forma a proteger o solo, reduzindo a erosão e as 



17

Figura 10. Olival com enrelvamento espontâneo, temporário, de inverno.

perdas de água por evaporação. As mobilizações do solo, não aconselhadas, mas 
a serem efetuadas, deverão ser reduzidas ao mínimo e superficiais. Em olivais com 
IQFP igual a 3, as mobilizações deverão ser feitas segundo as curvas de nível, estando 
proibidas as mobilizações no sentido do maior declive.

> O enrelvamento (temporário ou permanente), a manutenção de faixas herbáceas 
na entrelinha e nas bordaduras e nas paredes dos socalcos, vêm também trazer 
benefícios não relacionados diretamente com o solo do olival. A presença de maior 
diversidade de plantas autóctones usualmente associadas aos olivais (rosmaninho, 
esteva, alecrim, funcho, saramago, entre outras) permite regularizar o ciclo do 
carbono e da água, aumenta a biodiversidade, promove a paisagem e fomenta a 
presença dos auxiliares (predadores e parasitoides), por lhes proporcionar abrigo e 
alimento essenciais à sua sobrevivência e multiplicação. 

Figura 11. Presença de perpétua-das-areias e rosmaninho, entre outras plantas, nas paredes dos taludes e nos 
caminhos agrícolas, enriquecendo o ecossistema olivícola.



2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O olivicultor deverá escolher o sistema de manutenção do solo mais adequado ao 
seu olival, mediante a informação que facultamos neste artigo, mas também pelo 
conhecimento que tem do seu olival, a nível de solo, declive, variedades, entre outros, 
e também da sua exploração, no que compete a maquinaria existente ou possível 
de ser adquirida ou alugada, e aos seus compromissos legais (seja por adesão a 
compromissos com as medidas agroambientais, sejam as condicionantes legais 
relacionadas com as boas práticas de conservação do solo e da água).

Esperamos que, com a leitura deste artigo, a escolha seja mais simples e intuitiva, 
facilitando a decisão do olivicultor.
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3. REVESTIMENTOS VEGETAIS EM OLIVAL DE MONTANHA

3.1. INTRODUÇÃO

O olival de montanha é um património que se reveste de grande importância, tanto 
pelo facto de preservar ao longo dos anos uma diversidade genética, mas também por 
representar uma atividade económica e social com bastante relevância, sobretudo 
nas zonas desfavorecidas onde se insere. Na atualidade agrícola, procura-se não dar 
tanta importância ao conceito de produção e potenciar o de rentabilidade, ora seja 
pelo aumento da produção ou pela diminuição dos custos. Se quisermos, podemos 
pensar que falar em “toneladas por hectare” se encontra um pouco desajustado, 
quando o mais importante é falar em “euros produzidos por hectare”. É neste 
sentido que, nos últimos anos, têm surgido uma série de tecnologias e de práticas 
culturais de forma a tornar a exploração mais sustentável para o agricultor. Umas 
destas práticas culturais é o revestimento vegetal, sobre o qual falarei de seguida.

3.2. REVESTIMENTOS VEGETAIS

Um revestimento vegetal é semeado com o objetivo de ajudar a conservar e 
desenvolver a estrutura e equilíbrio físico-químico do solo, em benefício deste. Ao 
semearmos este tipo de coberturas do solo, o teor de matéria orgânica aí presente 
aumenta, conduzindo a uma melhor estrutura do mesmo, o que possibilita um melhor 
arejamento. Aqui, as plantas vão beneficiar pelo facto de as suas raízes estarem mais 
arejadas e de estas se poderem desenvolver mais facilmente e explorar mais solo 
do que, por exemplo, num mais compactado e com pior estrutura. A questão da 
água também se reveste de grande importância, sabendo que, maioritariamente, 
os olivais de montanha são de sequeiro. As precipitações são cada vez menores e 
toda a água que cai tem que ser aproveitada da melhor forma. Ora, ao melhorarmos 
os níveis de matéria orgânica e da estrutura do solo, temos agora condições para 
reter mais água das chuvas neste. O solo funciona assim como uma esponja, que 
através do aumento da matéria orgânica consegue absorver mais água. A própria 
vida microbiana do solo fica beneficiada, pois existe maior arejamento e a população 
microbiana aumenta exponencialmente, o que é importante para a mineralização 
da matéria orgânica, contribuindo para um aumento da fertilidade do solo com o 
consequente aumento de produções e menor recurso a adubos químicos. Temos 
que pensar que, com o aumento dos teores de matéria orgânica, aumenta também 
o valor do chamado complexo “argilo-húmico”, sendo constituído, uma parte, pelo 
material original do solo e, outra parte, pela matéria orgânica. É o conjunto deste 
complexo que determina a capacidade que o solo tem para reter os nutrientes, ora 
seja os resultantes da mineralização do solo ou os que nós lhe aportamos através 
da utilização de adubos. Quanto maior o valor deste complexo, mais capacidade o 
solo tem de reter os nutrientes e os ter disponíveis para a alimentação do olival, e 
menores são os riscos da lixiviação ou arrastamento de nutrientes.

No que diz respeito à melhoria física do solo, há ainda a considerar a melhoria da 
circulação das máquinas agrícolas, quer para fazer tratamentos quer para a colheita, 
resultante de termos um solo com maior capacidade de infiltração da água, o 
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que resulta num menor encharcamento. Todos sabemos que a oportunidade de 
intervenção num olival para fazer um tratamento é bastante importante, podendo 
um tratamento devidamente atempado evitar a instalação de algumas doenças ou 
pragas. Assim, com um solo melhor estruturado, a janela de oportunidade de um 
tratamento aumenta, pelo facto de o terreno permitir que as máquinas possam 
circular.

Tendo em conta o aspeto químico do solo, os revestimentos vegetais, se forem 
constituídos em parte por leguminosas, têm a capacidade de fixar no solo o azoto 
presente na atmosfera, contribuindo para o aumento da fertilidade. Também as 
gramíneas presentes nos revestimentos têm a capacidade de produzir complexos 
de ferro e assim facilitarem a absorção deste elemento por parte do olival. Assim, o 
balanço de nutrientes de um revestimento vai ser positivo, ou seja, vai aportar mais 
nutrientes ao solo que os que consome, e não entra em concorrência com o olival 
por estes, uma vez que as alturas do ano de consumo são diferentes, o mesmo se 
passando com a água.

Um revestimento vegetal é o local ideal para os organismos auxiliares se poderem 
reproduzir e abrigar, contribuindo desta forma para diminuir a intensidade dos 
ataques das pragas do olival, o que tem repercussão na utilização de menos 
agroquímicos. Para além disso, o revestimento vegetal entra em concorrência com 
as infestantes e controla-as, ficando estas abafadas, e pode também ser utilizado 
para alimentação animal ou ser destroçado em pequenos pedaços e contribuir para 
aumentar, ainda mais, os níveis de matéria orgânica.

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

com o objetivo de deixar criar semente e secar o revestimento durante a primavera, 
para que seja possível produzir um bom banco de sementes e assim assegurar a 
sua persistência nos próximos anos. Uma vez seco, cortar e destroçar, deixando os 
resíduos do coberto no solo. Este coberto é semeado à dose de 20 a 30 kg/ha.

As sementeiras deverão ser realizadas no outono, e para tal deve ser realizada uma 
preparação superficial do solo, de forma a que este fique bem destorroado e, de 
seguida, fazer uma sementeira com profundidade entre 0,5 a 1 cm. Por último, fazer 
uma rolagem, para que a semente fique bem coberta e protegida.

A Fitó tem, na sua gama, dois revestimentos: o Fitó Cover Grass para 
utilização em olivais em zonas mais húmidas, e o Fitó Cover Mix para 
utilizar em olivais em zonas mais secas e quentes. 

O Fitó Cover Grass é constituído por gramíneas perenes, as quais 
proporcionam um coberto vegetal muito denso, de elevada persistência 
e porte baixo, sendo semeado à dose de 40 a 50 kg/ha. 

O Fitó Cover Mix é formado por diferentes espécies de gramíneas e 
leguminosas anuais que apresentam uma elevada capacidade de 
autossementeira. Neste último revestimento, recomendamos deixar 
o coberto vegetal em repouso absoluto a partir do início da floração, 
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4. NUTRIÇÃO EM OLIVAL

4.1. INTRODUÇÃO

No panorama atual de agricultura, os produtores lidam com inúmeros fatores que 
interferem no resultado final da produção e que os obrigam a fazer avaliações à sua 
atuação, por forma a manter a cultura num constante ótimo estado de produção. 
Por conseguinte, a única forma de manter a olivicultura competitiva é dispor do 
máximo de informação e aplicar os métodos mais eficientes.

Do ponto de vista da nutrição vegetal, é necessário conhecer, avaliar e programar a 
fertilização antecipadamente, por forma a dosear de forma eficiente os nutrientes e 
efetuar eventuais correções, antes que ocorram carências.

4.2. OS NUTRIENTES

Os nutrientes podem dividir-se em macronutrientes e micronutrientes consoante 
as quantidades que as plantas necessitam. Os macronutrientes, que são os que 
as plantas absorvem em maior quantidade, subdividem-se em macronutrientes 
principais (azoto, fósforo e potássio) e macronutrientes secundários (cálcio, 
magnésio e enxofre). Os micronutrientes são absorvidos em menor quantidade, mas 
são igualmente necessários para o seu desenvolvimento: Ferro, Manganês, Boro, 
Zinco, Cobre, Molibdénio e Cloro.

A) MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Os meios de diagnóstico do estado de fertilidade do solo do olival e de nutrição da 
oliveira são realizados por via de análises de terra e de análises foliares. No caso de 
olivais regados, devem ser complementados com a análise de água de rega. 

A análise de terra possibilita conhecer as características físicas e químicas de 
frações homogéneas do olival, dando informação do seu estado de fertilidade e 
disponibilidades de nutrientes. A análise do solo deve ser feita no período invernal, 
a tempo das tomadas de decisões no início da campanha (antes da rebentação).

A análise foliar reflete se o nível de disponibilidade dos nutrientes no solo resulta 
numa capacidade efetiva de nutrir as oliveiras. É necessário ter em conta que 
outros fatores podem interferir com essa absorção dos nutrientes. Estão definidas 
duas épocas de amostragem para o olival: o endurecimento do caroço (julho), e o 
repouso vegetativo (dezembro e janeiro). A amostra de folhas deve ser recolhida no 
terço inferior dos lançamentos da primavera, nos diferentes quadrantes da oliveira.

Os dados dos boletins de análise de terra, folhas e água disponibilizam ao produtor 
elementos essenciais para suprir as extrações do olival e corrigir parâmetros que possam 
limitar o bom desenvolvimento da cultura. Com os dados das análises, o conhecimento 
do solo, as características das parcelas, as particularidades de cada variedade, o grau 
de produtividade esperado e o orçamento disponível, deve ser elaborado um plano 
de fertilização, por um técnico competente, para se retirar o máximo de proveito dos 
fertilizantes e corretivos aplicados, reduzindo ao máximo as perdas.
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B) AZOTO

O azoto é um nutriente essencial ao bom desenvolvimento vegetativo, ao vigor 
da oliveira e obtenção de uma produção satisfatória. O azoto, visivelmente, é 
responsável pelo aspeto saudável de um olival.

No solo, o azoto tem grande mobilidade, pelo que aplicação concentrada num só 
período pode resultar em perdas do nutriente, caso ocorram precipitações.

Os sintomas de carência verificam-se nas folhas velhas, geralmente iniciando na 
zona inferior da copa. A carência manifesta-se com as folhas a apresentarem uma 
tonalidade verde pálido em toda a superfície, que pode progredir para amarelo, 
acabando por cair. O excesso de azoto provoca uma vegetação exuberante com 
excesso de ramos ladrões, comprometendo um bom processo de floração e 
tornando a planta mais sensível a ataques de pragas e doenças e, ainda, provocando 
atraso na maturação.

O azoto disponível tem duas proveniências: a matéria orgânica existente no solo 
e as aplicações ao solo por parte do olivicultor (adubos e estrumes). Focando 
no azoto do solo, podemos considerar que ocorre, de forma genérica e num solo 
franco arenoso, uma libertação na ordem dos 10-25 kg/ano de azoto, por cada 1% de 
matéria orgânica do solo, pelo que é essencial proteger o solo da erosão e evitar a 
sua acelerada mineralização.

Por forma a evitar perdas e épocas de consumo excessivo deste nutriente, a sua 
aplicação deverá ser fracionada ou selecionando adubos com formas de libertação 
retardada. O papel da fertirrega, quando existente, é essencial no fracionamento.

C) FÓSFORO

O fósforo tem um papel essencial no transporte de energia, dentro da planta, 
intervindo em processos de crescimento radicular, mas também da vegetação e 
como promotor da floração. Pode ter benefícios na antecipação da maturação.

No solo, o fósforo é facilmente retido por alguns dos seus constituintes e apenas 
uma fração muito pequena do fósforo existente é que se encontra disponível para as 
plantas. A aplicação deste nutriente deve ter em conta esse fenómeno.

As carências começam a verificar-se nas folhas mais velhas e na zona inferior da copa, 
ficando com uma coloração verde baça, progredindo para uma tonalidade purpura. 
A carência reflete-se na diminuição dos crescimentos jovens e dos crescimentos 
radiculares, reduz a floração e compromete a qualidade do fruto.

Atualmente, as correções à totalidade da área do olival comportam custos muito 
altos, pelo que a aplicação localizada deste nutriente deverá ser equacionada.

D) POTÁSSIO

O potássio tem um efeito favorável na acumulação de ácidos orgânicos nas azeitonas, 
daí se referir os benefícios no tamanho e qualidade da azeitona e na formação do 
azeite. Tem também um papel no aumento da resistência da planta contra agentes 
externos, como pragas, doenças, secura e frio.
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No solo, o potássio tem uma mobilidade média e existe, por regra, em quantidades 
satisfatórias nas regiões com solos de origem graníticas. Muitas vezes, o seu nível 
é demasiado alto e cria antagonismos com outros nutrientes importantes, como o 
cálcio e o magnésio, interferindo com a capacidade que a planta tem de os assimilar.

As carências verificam-se quando as folhas mais velhas ficam com a bordadura 
amarelada, principalmente na zona apical da folha, que evolui para necrose. Pela sua 
carência ocorre, entre outros fenómenos, a redução da qualidade da azeitona. Neste 
nutriente, as carências tendem a aparecem em anos de muita produção e em anos 
muito secos em olivais de sequeiro.

E) MAGNÉSIO

O magnésio é um elemento importante para a fotossíntese, por ser integrante da 
clorofila, que converte energia solar em sustento da planta, tendo assim um papel 
decisivo na produção e qualidade da azeitona.

Muitas vezes, apesar do nutriente aparecer com uma disponibilidade média, 
apresenta-se de forma muito reduzida no complexo de troca. O antagonismo deste 
nutriente com o potássio é desfavorável à assimilação do magnésio.

As carências verificam-se nas folhas mais velhas, com cloroses entre as nervuras e 
na bordadura lateral das folhas. Estas carências tendem a verificar-se no período de 
maior formação de folhas.

F) CÁLCIO

O cálcio é um elemento integrante da estrutura das paredes celulares, ajudando a 
fortificar a planta.

Nos solos de origem granítica, a disponibilidade deste nutriente é baixa e está 
associado ao pH ácido. A correção de pH, com calcário, permite ter este nutriente 
em quantidades suficientes para o olival.

As carências são difíceis de se observar dado que, em oliveiras, os sintomas são 
pouco óbvios.

G) BORO

O boro faz parte da cadeia de produção de açúcares e hidratos de carbono, sendo 
um elemento essencial no processo de floração e vingamento do fruto. Como a 
oliveira é uma espécie de floração abundante, a sua necessidade é elevada.

No solo, o boro pode perder-se com chuvas intensas, pelo que as análises nos solos 
franco-arenoso, apresentam baixos níveis de boro.

As oliveiras com carências neste nutriente apresentam problemas na floração e 
vingamento. O aspeto da carência pode confundir-se com a carência de potássio, 
com um sintoma de mancha na parte apical da folha. Contudo, por ser um elemento 
pouco móvel na planta, tende a aparecer nas folhas mais jovens.
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4.3. ESTRATÉGIA DE NUTRIÇÃO

A fertilização tem como objetivo restituir ao solo a totalidade ou parte dos nutrientes 
que o olival extrai (Tabela 1). Para além das extrações expressas na Tabela 1, ainda há 
extrações para madeira não podada e crescimento das raízes. Deve, ainda, ter-se em 
conta os inputs de nutrientes via resíduos da cultura que se deixa no solo.

Tabela 1. Remoção média de nutrientes por tonelada de azeitona e de lenha de poda.  
Fonte: Adaptado de Jordão, P. 2014.
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A relevância de cada nutriente e a sua extração varia ao longo do ciclo de cultura 
(Tabela 2), pelo que a fertilização deve disponibilizar os nutrientes em quantidade 
suficiente e, preferencialmente, na fase que as plantas necessitam. 

Tabela 2. Esquema genérico dos períodos onde os macronutrientes principais são mais importantes. 

NUTRIENTE

AZOTO

FÓSFORO

POTÁSSIO 

MARÇO

MESES

ABRIL MAIO JUNHO JULHO SETEMBROAGOSTO OUTUBRO

A fertilização foliar poderá ter interesse em situações pontuais, no entanto é 
importante ter em conta que a capacidade de absorção das folhas diminui com o 
seu envelhecimento. O período ótimo será quando as folhas do ano têm cerca de 
3-4 meses (julho) mas, em tempo quente e seco, é pouco eficaz. Existem nutrientes 
mais facilmente absorvidos via foliar (azoto e potássio) e medianamente absorvidos 
(magnésio e boro). Deve-se ter em conta o importante efeito sinérgico de alguns 
elementos, como algas, que facilitam a absorção de nutrientes via foliar.

O pH do solo pode ser um fator limitante ao desenvolvimento da cultura, no sentido 
em que condiciona a disponibilidade de absorção dos nutrientes pela oliveira (Figura 
12). A correção do pH é essencial para que todos os nutrientes sejam facilmente 
assimilados pelas plantas.



29

Figura 12. Disponibilidades de alguns nutrientes em função do pH.

A matéria orgânica do solo é, por regra, baixa, pelo que a aplicação (com 
enterramento) é uma fonte de nutrientes importante, que tem uma libertação 
faseada no tempo e é a opção de base em agricultura biológica.

A necessidade de fertilização pode ser expressa, de forma genérica, pela Tabela 3, 
que indica as necessidades anuais de um olival equilibrado (com resultados normais 
de análise foliar). 

Tabela 3. Quantidades de nutrientes recomendadas para olivais em produção com resultado suficiente em 
análise foliar, em função da produção esperada.  Fonte: Adaptado de LQARS 2006.
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Num olival novo, em formação, é necessário ter atenção às quantidades anuais 
máximas de azoto (Tabela 4). 

Tabela 4. Aplicações máximas recomendadas de azoto em olival em formação.  Fonte: Adaptado  
de LQARS 2006.
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1
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2 3 4

15 30 45 60



4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fertilização de um olival é uma prática que, bem gerida e planeada, consegue 
trazer mais-valias ao olivicultor, seja na quantidade, seja na qualidade da produção. 
A gestão eficaz de algumas técnicas culturais, como triturar resíduos de poda e 
manutenção de um enrelvamento, podem, a prazo, aumentar os níveis de matéria 
orgânica do solo e assim promover a sua fertilidade.

O acompanhamento por técnicos especializados, bem como a formação neste tema, 
seja através de sessões de demonstração, de palestras ou de cursos, é essencial 
para que o olivicultor entenda e consiga tirar o maior partido do seu solo e, por 
conseguinte, do seu olival.
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5. MONITORIZAÇÃO OLIVÍCOLA COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO 
TRIPULADOS E SENSORES MULTIESPECTRAIS

5.1. INTRODUÇÃO

Este artigo dá a conhecer os primeiros resultados do Projeto “Azeites de Montanha” 
na componente de monitorização olivícola, nomeadamente na definição do perfil 
geográfico-olivícola do olival de montanha, existentes à data de janeiro de 2019. Este 
perfil é resultante das caraterísticas do território e dos olivais em estudo, usando 
câmaras fotográficas e sensores multiespectrais (Deteção Remota) montados em 
veículos não tripulados, e métodos de geoestatística e classificação de imagem. 

5.2. OBJETIVO

Dar a conhecer à comunidade de especialistas, produtores olivícolas, investidores 
e população em geral, as caraterísticas observáveis dos olivais de montanha e 
as oportunidades da sua rentabilização mais eficiente. Numa primeira fase, e no 
contexto do presente projeto, o objetivo é recolher informação com os sensores 
multiespectrais e avaliar os parâmetros relevantes para a definição de perfis 
geográfico-olivícolas do Olival de Montanha. A definição destes perfis carece ainda 
da integração dos parâmetros culturais (obtidos de forma direta ou por processos 
laboratoriais), dos solos, da meteorologia e das práticas culturais. O objetivo final será 
a deteção atempada e expedita dos fenómenos que condicionam a produtividade 
do olival de montanha e das áreas do território com maior potencial de produção.

5.3. METODOLOGIA

Realizou-se o levantamento de 5 locais (Figura 13) de olival de montanha:

A - Figueira de Castelo Rodrigo;

B - Mêda 1;

C - Mêda 2;

D - Pinhel;

E - Belmonte.

Estes levantamentos foram realizados em abril, junho, agosto e novembro de 
2018, coincidindo com diferentes fases do estado fenológico do olival. O último 
levantamento será feito em meados de março de 2019. 

Nestes locais foram realizados levantamentos aéreos com veículos não tripulados e 
software com as seguintes caraterísticas:

• Sensefly Ebee Classic com câmara Canon G9X e com Parrot Sequoia (Verde, 
Vermelho, Red Edge, e Infravermelho Próximo) calibrada radiometricamente, Canon 
S110 NIR;

• DJI Phantom P4P com câmara RGB de20 Mpx;

• Processamento em Pix4D for Desktop;
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Figura 13. Localização dos olivais em estudo. Fonte: adaptado do Google Earth.
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• Preparação de mapas e análise geoestatística em Arcgis ArcMap;

• Apresentação de resultados em Arcgis Online.

Os levantamentos aéreos deram origem a diferentes produtos, dos quais se 
destacam:

• Ortofotomapas dos olivais;

• Modelos digitais de superfície;

• Modelos digitais de terreno;

• Modelos digitais de vigor vegetativo (NDVI);

• Classificação de copas das oliveiras por área;

• Classificação das copas das oliveiras por média de NDVI.

Neste artigo, optou-se pela não compilação de todos os resultados, para o não tornar 
demasiado longo. Assim, optou-se pela apresentação dos resultados preliminares de 
Figueira de Castelo Rodrigo (local A).

A figura 14 apresenta o ortofotomapa do olival de Figueira de Castelo Rodrigo em 
estudo. Os ortofotomapas são suportes (digitais ou em papel) que permitem a 
correta medição de distâncias e áreas diretamente na fotografia.

Os resultados permitem a visão abrangente de toda a área dos olivais, e a 
observação de forma homogénea num mesmo instante, da copa de todas as árvores 
e das condições do coberto vegetal junto ao solo. O método usado permite ainda 
a quantificação dos parâmetros e o uso de algoritmos e indicadores que garantem 
condições homogéneas de observação e caracterização dos fenómenos detetáveis 
com sensores aéreos.

Figura 14. Ortofotomapa do Local A - Figueira de Castelo Rodrigo.



5.4. RESULTADOS PRELIMINARES

Todos os dados dos quatro levantamentos foram processados, mas não analisados, 
com exceção de uma parte de Figueira Castelo Rodrigo. A análise final será feita na 
posse dos dados dos cinco levantamentos previstos. 

Muito sinteticamente, os primeiros resultados de Figueira de Castelo Rodrigo 
permitem concluir que as encostas viradas a Norte e com menos disponibilidade 
de água apresentam diâmetros de copa e vigor vegetativo menor. Por outro lado, a 
presença de água está relacionada com maior vigor e copas de maior porte, mesmo 
em encostas viradas a Nordeste e Noroeste. Os valores do vigor médio de cada 
copa apresentam uma variação substancial no mesmo olival: 0.36 a 0.62 em junho, 
em oliveiras quase vizinhas. O mesmo tipo de variação é possível de observar no 
que respeita a diâmetros de copa. Nos ortofotomapas é ainda possível verificar a 
distribuição da vegetação no solo, que tende a concentrar-se nos locais de maior 
disponibilidade de água (confirmada no modelo digital de superfície pela presença 
de micro-talvegues). As variações registadas são graduais, embora por vezes com 
gradientes fortes de variação, havendo indícios de que a disponibilidade de água 
é um dos fatores explicativos mais importantes. Em Figueira de Castelo Rodrigo, 
a disponibilidade de água coincide também com a presença de outras espécies 
vegetais, por vezes de forma densa, e em competição, com o Olival.

5.5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS

As vantagens na utilização deste tipo de tecnologia são inúmeras: desde logo, 
a possibilidade de observação de todo o olival (todas as copas das oliveiras) no 
mesmo momento, bem como a obtenção de métricas consistentes ao longo do 
tempo para a observação dos fatores que condicionam o olival ao longo do ano. 

O método permite ainda o cálculo dos declives e exposição das encostas e os 
pontos de acumulação de água e vegetação, bem como a presença e distribuição de 
espécies vegetais complementares no olival. Esta informação, de natureza indireta, 
fornece indicadores que, no seu conjunto e ao longo de observações periódicas e 
regulares, permitem a obtenção de informação relevante para o conhecimento das 
dinâmicas presentes no olival.

Os ortofotomapas são ainda um bom suporte para a construção de um Sistema 
de Informação Geográfico, onde deverá constar o histórico das práticas agrícolas 
e os dados recolhidos no campo ao longo do ano (amostras do fruto, folha, solos, 
identificação de pragas e doenças, etc.). Um maior rigor na amostragem, recolha 
e integração dos dados obtidos permitirá, certamente, uma leitura mais exata das 
relações causa-efeito presentes em cada olival. Este registo vai contribuir para 
explicações melhor fundamentadas sobre a extrema variabilidade na produção, na 
qualidade do fruto e no azeite resultante.
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6. CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Com o aumento da formação e do acesso a mais e melhor informação, o 
olivicultor poderá escolher, mais facilmente, os diferentes métodos e técnicas que                  
adaptará ao seu olival.

Na região da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, encontram-
se olivais centenários e olivais jovens, mais ou menos mecanizáveis, em declives 
muito acentuados e em zonas planas, em encostas viradas a todos os quadrantes, 
etc., e, no geral, em solos pobres em fósforo e em matéria orgânica. Todas estas 
caraterísticas da região aumentam o desafio de uma olivicultura sustentável a nível 
económico, social e ambiental.

 Neste dossier, procurámos alargar o conhecimento do olivicultor a novos métodos 
e técnicas, que lhe permitam a evolução de uma olivicultura mais dispendiosa 
(especialmente em mão-de-obra) e menos produtiva, para uma olivicultura mais 
moderna, produtiva e rentável.

A compreensão e realização de boas práticas, tanto no olival como no lagar, proporciona 
o aumento da qualidade das azeitonas e azeite, estimulando a competitividade no 
setor, potencializando a valorização de um produto endógeno, criando riqueza e 
fomentando o desenvolvimento sustentável da região, em total concordância com os 
objetivos do projeto Promoção e Valorização de Azeites de Montanha.
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