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Projeto GESCERTOLIVE

Apoio à gestão de olivais e à certificação 
de material vegetativo de variedades de 
oliveira nacionais

Ação 1 - Técnicas culturais a aplicar 
em olivais intensivos
de variedades nacionais

• Poda racional do olival intensivo

• Gestão simplificada da rega do olival

• Momento ótimo de colheita das azeitonas
Operação ALT20-03-0246-FEDER-00058



Linhas orientadoras da AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

• Olival intensivo em produção – poda de produção / manutenção

• Poda manual (motosserra e podadoras de altura)

• Olivais regados

• “olivais em copa” com 250 – 350 oliveiras / ha

• Condições climáticas do Alentejo

• Poda de inverno sobre a copa
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Objetivos de poda

• Restringir o crescimento excessivo da copa e dos ramos

• Evitar copas demasiado altas e ramos grossos ou excessivamente compridos

• Facilitar a colheita (com varejadores ou por vibração do tronco)

• Eliminar ramos mal situados, mal direcionados, doentes ou secos

• Facilitar a passagem das máquinas

• Diminuir a propagação de doenças

• Abrir/desadensar o interior da copa

• Promover a entrada de luz – aumentar a área de folhas iluminada

• Promover o arejamento

• Facilitar a entrada da calda dos tratamentos fitossanitários
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Época de poda

• Durante o repouso vegetativo

• meados de janeiro até início de março

• depois do frios mais intensos

• antes do abrolhamento

• estado fenológicos A e B  (Colbrant et Fabre)

• estados fenológicos BBCH 50 - 51
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Em que ano se poda ?

• Ter em atenção a alternância de produção

• ciclo bienal da oliveira

• ciclos naturais de safra / contra-safra

• deve ser feita buscando minimizar a

alternância

• Se não podar todos os anos É a seguir a

um ano de fraca produção (contra-safra)

para não desequilibrar ainda mais a árvore

Representação esquemática do crescimento vegetativo e

do ciclo reprodutivo da oliveira em olivais com rega e em

sequeiro (adaptado de Inês, 2016).
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Periodicidade da poda

• Intervalos entre podas de mais de 4 anos - ERRADO

• oliveiras desequilibradas, com crescimentos em altura
• copas demasiado altas e com volumes excessivos
• copas demasiado densas, com crescimentos curtos dos ramos
• decisões difíceis para o podador e tendência para podas severas

• Anual - Todos os anos

• Poda ideal – poucos cortes (cirúrgicos) – copa constante
• Menores custos por ha e feridas/cortes mais pequenos
• “Parece” dificilmente exequível – mas é só começar!!!

• a cada 2 anos – Situação a aplicar na maioria dos casos – solução de compromisso
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Intensidade da poda

• Desequilibra a árvore

• Enfraquece a oliveira

• Elimina a produção no ano

• Favorece a alternância

• Envelhece a árvore

Poda excessiva - ERRADO

“Arreia” 
em olival 

tradicional

4 árvores/hora
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Intensidade da poda
Poda excessiva - ERRADO

• Ficou pouca rama/folhas

• Demasiados cortes / muito demorada

O volume da copa vai deixar de ser 
constante durante 2-3 anos
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Intensidade da poda Poda excessiva - ERRADO

• Copa aberta em “taça”, mas pouca rama/folhas

• Demasiados cortes / muito demorada

10 - 15 árvores/hora
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Intensidade da poda

Poda excessiva - ERRADO
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Intensidade da poda
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Intensidade da poda

Poda excessiva - ERRADOPoda razoável
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Intensidade da poda

Poda “quase” razoável

• Perdeu-se muito tempo a “limpar”

• Muito demorada = mais cara
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Intensidade da poda

• Avaliar antes de cortar

• circundar a oliveira

• decidir o que cortar

• Não subir à árvore

• É perigoso

• Não se tem noção de como fica a

oliveira (só se vêm as asneiras no fim!)
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Intensidade da poda
• Usar podadora de alturas

• não é necessário subir à árvore

• poda mais rápida

• haste telescópica para árvores maiores

• consegue chegar a 4-5m de altura

• Usar EPI

• Capacete e viseira/óculos

• Botas e calças
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Intensidade da poda

Poda razoável
• Poda a “3 cortes”

• Nas situações difíceis - Correção das pernadas em 2 anos
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Intensidade da poda

Poda (demasiado) ligeira
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Intensidade da poda
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Intensidade da poda
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Forma da copa

• Vaso alto ou Vaso baixo

• vigor da variedade

• idade do olival

• fertilidade do solo / fertilização

• disponibilidades hídricas

• Podar os “baixos”, para entrar

luz e facilitar a colheita

Forma da copa - VASO
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Volume da copa (medir para calibrar)

• Medir a largura da copa e a altura da copa (e da árvore)

• Calcular o volume da copa em m3
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Volume da copa (VC)

HC = 2,5 -2,7m

3,5 -4,0m

3,5 -3,7/4,0m

0,8 -1,2m

• VC (em m3) = 0,5236 x D2 x HC

• D é o diâmetro médio (em m)

• HC é a altura da copa (em m)

• 25 a 35 m3/oliveira (olival 7 x 5m)

• 8.000 a 10.000 m3/ha (Seq – Reg)
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Volume da copa (m3/oliveira) e eficiência produtiva (kg azeitona/m3)

Variedade

Classes de volume de copa/árvore
< 20 m3 20 - 30 m3 30 - 40 m3 40 - 50 m3 > 50 m3

% % % % %

Cobrançosa Elvas 45 55

Cobrançosa Monforte 60 40

Cordovil de Serpa VVargo 10 75 15

Cordovil de Serpa VNSBento 70 25 5

Azeiteira Monforte 65 30 5

Galega Monforte 10 65 25

Distribuição relativa das árvores dos olivais pelas
classes de volume de copa (m3/árvore) (valores
médios de 3 anos, 2016, 2017 e 2018).

Valores médios da altura da árvore, diâmetro e
altura da copa, volume da copa, produção de
azeitona por árvore, eficiência produtiva e
produção por hectare das variedades em
estudo (médias de 3 anos, 2016, 2017 e 2018).

Altura da árvore Diâmetro copa Altura copa Volume copa Produção/árvore Eficiên. Produtiva Produção/ha 

(m) (m) (m) (m3) kg (kg/m3) kg/ha 

Cobrançosa Elvas 3,36 3,94 2,57 21,42 27,35 1,42 7 822,1

Cobrançosa Monforte 3,66 3,40 2,78 17,51 29,84 1,83 8 534,2

Cordovil Serpa VVargo 4,29 3,86 3,34 26,41 30,22 1,20 8 642,9

Cordovil Serpa VNSBento 3,98 4,30 2,96 29,10 32,34 1,19 9 249,2

Azeiteira Monforte 3,52 3,62 2,63 18,58 37,22 2,18 10 644,9

Galega Monforte 4,30 3,74 3,40 25,15 29,48 1,20 8 431,3

Variedade
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Volume da copa e eficiência produtiva

Relação entre a produção por
árvore (kg de azeitona) e o
volume de copa (m3) no olival
de variedade ‘Cobrançosa’ em
Monforte (valores médios de
3 anos).
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Relação entre a “eficiência
produtiva” (kg de azeitona/m3

de copa) e o volume de copa
(m3) no olival de variedade
‘Cobrançosa’ em Monforte
(valores médios de 3 anos).
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Destino dos restos da poda • Triturar na entrelinha

• reciclagem de nutrientes

• matéria orgânica (temporária)

• Ramos doentes (tuberculose)

• queimar fora do olival
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RESUMO – aconselhamento da poda

• Poda ANUAL ou a cada 2 anos, sempre ligeira (“Poda a 3 cortes”) para copa constante

• Formar e “acompanhar” os podadores

• “Calibrar” os podadores com a medição das 3-4 primeiras árvores podadas

• Podar a partir do chão com podadora de alturas, usando EPI

• Árvores pequenas (3,5 a 3,7m de altura) com volume de copa de 25-35 m3/oliveira

• Afinar ao longo de 4-5 anos, consoante os resultados
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Poda mecânica
A “podadora de discos” só corta ramos,

NÃO SABE PODAR
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Poda mecânica

Entre 150 – 200 oliveiras por hora
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Poda mecânica

Mecanizar toda a cadeia de tratamento de

restos de poda
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Poda mecânica

É preciso podar manualmente o

interior das copas para desadensar

Intervenções manuais 

complementares no interior da 

copa a cada 4 – 5 anos
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Próxima AÇÃO

GESTÃO SIMPLIFICADA 

DA REGA DO OLIVAL

(abril 2022) 
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Obrigado pela vossa atenção
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