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1. Cronograma
No quadro em baixo mostra-se o cronograma enviado em Janeiro de 2019, de acordo com a
nova data de início do Grupo Operacional.

2. Execução Física
2.1 - Nota prévia: os trabalhos realizados durante o ano de 2020 no âmbito deste GO tiveram a
participação de todos os parceiros do GO, pelo que a descrição a seguir indicada é comum a
todos os parceiros: Universidade de Évora, AORE, Torre das Figueiras Lda.
Indicam-se abaixo os nomes dos elementos da equipa que tornaram possível o trabalho
realizado em 2020:
Anacleto Cipriano Pinheiro; Ana Sofia Albardeiro; António F. Bento Dias; Ivo Dias, Jorge Xarepe
Rebola; José Maria Falcão; José Oliveira Peça e Patrick Louis Donno.
Agradecimento pela colaboração dos alunos de Licenciatura e Mestrado: Flávio Serrão; João
Rento; Jorge Saragoça; Miguel Folgoa.

2.2 – Objectivos do Grupo Operacional
Os objectivos propostos para este Grupo operacional foram os seguintes:
Objectivo 1 – Definir uma estratégia de PM com complemento manual que incentive a presença
da azeitona na periferia da copa em detrimento do seu interior, para os olivais intensivos
regados (OIR) com 5m de compasso;
Nos OIR com compassos mais apertados, concentrar a produção em planos exteriores verticais,
conformando a copa em sebe, em vez da forma esférica.
As estratégias de poda acima indicadas contribuirão para que o mastro vibratório da MCCA não
tenha de penetrar fundo na copa, concentrando a energia vibratória no exterior onde se
concentra a maior produção de azeitona; menos colisões de componentes estruturais da MCCA
com as copas e vice-versa. Resultando esperado: aumento do trinómio EDF.

3

Objectivo 2 – Para os olivais superintensivos com variedades portuguesas (VP), encontrar a
estratégia de poda, baseada em poda mecânica (PM), que permita controlar a dimensão da
copa, mantendo a capacidade produtiva.

2.3 - Acção 1.1 – Herdade da Torre das Figueiras-Monforte, em parcelas OIR a 7m x 5m
2.3.1 - Fase 1.1.1 – Instalar ensaios de poda
2.3.1.1 - Ensaio 1- Galega
Na parcela submetida a ensaio em 2019 não houve necessidade de realizar intervenções de
poda.
2.3.1.2 - Ensaio 2- Galega
Estabeleceu-se um novo ensaio para avaliar a influência da configuração da copa no
desempenho da MCCA.
Foram definidos dois tratamentos:
- tratamento 3 – poda mecânica seguida de complemento manual para eliminar ramos
ladrões da zona interior da copa;
- tratamento 4 – poda mecânica seguida de uma intervenção de complemento manual
para eliminar ramos ladrões da zona interior da copa, bem como a parte exterior da copa
localizada numa faixa com cerca de 1m de largura coincidente com a linha de plantação (Fig. 1).

Figura 1 – Aspecto de árvore submetida ao tratamento 4
2.3.1.3 - Ensaio Cobrançosa
Não foi possível dar continuidade ao ensaio estabelecido em 2019 na parcela de Cobrançosa a
7m x 5m em virtude dessa parcela de olival ter sido arrancada.
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2.3.2 - Fase 1.1.2 – Colheita de azeitona
2.3.2.1 – Preparação da MCCA para a colheita de azeitona
Houve a necessidade de proceder à substituição dos rolamentos da caixa de vibração da unidade
direita da MCCA. Procedeu-se à desmontagem do mastro vibratório, desmontagem da
plataforma de interceção da azeitona destacada e desmontagem da caixa de vibração da
estrutura desta unidade.
Após a reparação na empresa construtora (CutPlant Solutions SA) houve que montar novamente
a caixa de vibração (Fig. 2), o mastro vibratório (Fig. 3) e a plataforma de interceção da azeitona.

Figura 2 – Montagem da caixa vibratória da
da unidade direita da MCCA após reparação

Figura 3 – Montagem do mastro vibratório
da unidade direita da MCCA

Houve ainda a necessidade de verificar caudais e pressões de funcionamento do sistema
hidráulico de cada uma das unidades da MCCA (Fig. 4 e Fig. 5).

Figura 4 – Monitorização dos caudais de cada
bomba de óleo do sistema hidráulico
de cada unidade da MCCA

Figura 5 – Monitorização da pressão
funcionamento do sistema hidráulico das
de cada unidade da MCCA

Houve ainda a necessidade de proceder à reparação dos comandos da MCCA.
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2.3.2.2 – Ensaio de fiabilidade dos materiais utilizados no mastro vibratório
Atendendo à baixa fiabilidade dos materiais utilizados no mastro vibratório da MCCA (Fig. 6) na
campanha de 2019, foi necessário proceder à sua remoção e colocação dos seguintes materiais
(designações comerciais e dimensões):
- varas maciças de Sustarin®, de cor preta (Øext 25mm × 1m).
- varas maciças de Sustamid® 6 , de cor branca (Øext 25mm × 1m).
- varas maciças de Sustamid® 66, de cor beje (Øext 25mm × 1m),

Figura 6 – Aspecto do mastro da MCCA em trabalho, com
a tipologia de varas utilizada em 2020
2.3.2.3 – Ensaios de avaliação do desempenho da MCCA versus colheita do agricultor
2.3.2.3.1 - Ensaio 1 - Galega – Procedeu-se à colheita de azeitona com vibrador automotriz
(Fig. 7) e recolha em panais que descarregam para caixas recolhedoras montadas em tractor
(Fig. 8).

Figura 7 – Colheita com vibrador automotriz
e varejo complementar na parcela
de Galega a 7m x 5m

Figura 8 – Descarga da azeitona dos panais
para caixa recolhedora montada em trator
na parcela Galega a 7m x 5m
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Não foi possível avaliar o desempenho da MCCA em virtude do intenso ataque de gafa que
afetou as parcelas da variedade Galega.
Procedeu-se à colheita de azeitona para avaliação do comportamento das varas do mastro
vibratório (Fig. 9), bem como para reduzir a fonte de inóculo de gafa da parcela.

Figura 9 – Aspeto da colheita com unidade esquerda da MCCA
na parcela de galega a 7m x 5m
2.3.2.3.2 - Ensaio 2 - Galega - Não foi possível avaliar o desempenho da MCCA em virtude do
intenso ataque de gafa que afetou as parcelas da variedade Galega.

2.4 - Acção 1.2 – Herdade da Torre das Figueiras-Monforte, em parcelas OIR a 6m x 2,5m
2.4.1 - Fase 1.2.1 – Instalar ensaios de poda
2.4.1.1 – Ensaio duas passagens - Galega a 6m x 3m – sebe larga
Foi efetuada uma intervenção de poda manual para remoção dos ramos da parte inferior da
copa de modo a assegurar um afastamento da base da copa ao solo de cerca de 1,0m (Fig. 10).
Execução de poda mecânica (“topping”) de verão (Fig. 11), para eliminar ramos ladrões e
adequar altura das árvores à altura do mastro da MCCA.

Figura 10 – Aspecto ensaio após remoção
ramos pendentes

Figura 11 – “Topping” verão controlo ramos
ladrões
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2.4.1.2 – Ensaio Galega a 6m x 2.5m
Sebe larga - foi efetuada uma intervenção de poda manual para remoção dos ramos da parte
inferior da copa de modo a assegurar um afastamento da base da copa ao solo de cerca de 1,0m.
Execução de poda mecânica de verão, para controlo da altura das árvores.
Sebe estreita – poda mecânica (“topping”) de inverno em todos os blocos (Fig. 12), para redução
da altura das árvores, seguida de complemento manual nas faces laterais (Fig. 13), visando a
eliminação seletiva de ramos excessivamente grossos desenvolvidos para a entrelinha.
Execução de poda mecânica de verão, para controlo dos ramos ladrões desenvolvidos após o
“topping” de inverno.

Figura 12 – “Topping” de inverno

Figura 13 – Complemento manual com
eliminação ramo lenhificado

2.4.1.3 – Ensaio Galega a 6m x 2m
Sebe larga - foi efetuada uma intervenção de poda manual idêntica ao ensaio anterior (Fig. 14).
Poda mecânica (“topping”) de inverno em todos os blocos, para adequação da altura das árvores
à altura do mastro da MCCA.
Execução de poda mecânica (“topping”) de verão para controlo dos ramos ladrões
desenvolvidos após o “topping” de inverno (Fig. 15).

Figura 14 – Eliminação ramos pendentes

Figura 15 – “Topping” verão controlo ladrões
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Sebe estreita – poda mecânica (“topping”) de inverno em todos os blocos, para redução da
altura das árvores, seguida de complemento manual nas faces laterais, visando a eliminação
seletiva de ramos excessivamente grossos desenvolvidos para a entrelinha.
Execução de poda mecânica (“topping”) de verão, para controlo dos ramos ladrões
desenvolvidos após o “topping” de inverno.

2.4.1.4 – Ensaio Cobrançosa a 6m x 1.5m
As figuras 16 e 17 mostram o aspecto da condução em sebe larga e em sebe estreita na
variedade Cobrançosa, respectivamente.

Figura 16 – Sebe larga Cobrançosa

Figura 17 – Sebe estreita Cobrançosa

Sebe larga - foi efetuada uma intervenção de poda manual para remoção dos ramos da parte
inferior da copa de modo a assegurar um afastamento da base da copa ao solo de cerca de 1,0m.
(Fig. 18).

Figura 18 – Aspeto sebe larga Cobrançosa
após remoção manual ramos pendentes

Figura 19 – Poda manual seletiva sebe estreita
Cobrançosa

Sebe estreita – poda manual seletiva para remoção de ramos grossos desenvolvidos para a
entrelinha (Fig. 19).
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2.4.2 - Fase 1.2.2 – Colheita de azeitona
2.4.2.1 – Ensaio de duas passagens da MCCA
Realizou-se a colheita de azeitona com a MCCA na primeira passagem. As restantes passagens
não se puderam realizar devido ao ataque de gafa que degradou a qualidade da azeitona,
inviabilizando o ensaio.
Procedeu-se à colheita de azeitona para avaliação do comportamento das varas do mastro
vibratório (Fig. 10), bem como para reduzir a fonte de inóculo de gafa da parcela.
2.4.2.2 – Ensaio de monitorização da maturação da azeitona e queda para o solo
A monitorização da maturação da azeitona para definir as datas de realização da colheita
iniciou-se em 6/10/2020 e manteve-se até à inviabilização do ensaio devido à gafa.

2.4.2.3 – Ensaio Galega a 6m x 2.5m
Sebe larga - não foi possível avaliar o desempenho da MCCA em virtude do intenso ataque de
gafa que afetou as parcelas da variedade Galega.
Procedeu-se à colheita de azeitona para avaliação do comportamento das varas do mastro
vibratório (Fig. 20), bem como para reduzir a fonte de inóculo de gafa da parcela.
Sebe estreita – a produção era quase nula, existindo apenas alguns frutos em algumas árvores,
os quais gafaram. O agricultor procedeu à sua colheita para remover essa fonte de inóculo do
olival (Fig. 21).

Figura 20 – MCCA na remoção de inóculo do
ensaio Sebe larga

Figura 21 – Vindimadora na remoção de inóculo
ensaio Sebe estreita

2.4.2.4 – Ensaio Galega a 6m x 2m
Sebe larga - não foi possível avaliar o desempenho da MCCA em virtude do intenso ataque de
gafa que afetou as parcelas da variedade Galega.
Procedeu-se à colheita de azeitona para avaliação do comportamento das varas do mastro
vibratório, bem como para reduzir a fonte de inóculo de gafa da parcela.
Sebe estreita – a produção era quase nula, existindo apenas alguns frutos em algumas árvores,
os quais gafaram. O agricultor procedeu à sua colheita para remover essa fonte de inóculo do
olival.
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2.4.2.5 – Ensaio Cobrançosa a 6m x 1.5m
Sebe larga – procedeu-se á colheita de azeitona com a MCCA (Fig. 22), avaliando o seu
desempenho. Para tal foi necessário proceder à quantificação da azeitona que a MCCA não
destacou, tarefa que foi realizada com a utilização de equipamentos portáteis para a colheita de
azeitona.

Figura 22 – Colheita da sebe larga na
variedade Cobrançosa com a MCCA

Figura 23 – Colheita da sebe estreita na
Cobrançosa com a máquina de vindimar

Sebe estreita – procedeu-se à colheita de azeitona com a máquina de vindimar (Fig. 23), a qual
foi realizada em Outubro, visto que a azeitona se destinou à produção de azeitona de conserva.
2.5 - Acção 2 – Herdade dos Lameirões-Safara-Moura
(Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo)
2.5.1 - Fase 2.1 – Intervenções de poda mecânica (PM) com complemento manual
Não houve necessidade de realizar intervenções de poda.
2.5.2 - Fase 2.2 – Colheita com máquina de vindimar (MV)
Dado o limitado nível de produção, a colheita de azeitona foi realizada com equipamentos
portáteis e recolha em panais (Fig. 24).

Figura 24 – Colheita de azeitona na parcela de olival em sebe com variedades
portuguesas na Herdade dos Lameirões- Safara- Moura
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2.6 - Acção 3 – Disseminação de resultados
2.6.1 – Publicação de artigo em revista internacional
Dias, A.B., Falcão, J.M., Pinheiro, A, Peça, J.O. (2020) Evaluation of Olive Pruning Effect on the
Performance of the Row-Side Continuous Canopy Shaking Harvester in a High Density Olive
Orchard. Front. Plant Sci. 10:1631. doi: 10.3389/fpls.2019.01631
2.6.2 – Apresentação dos ensaios do GO na Herdade da Torre das Figueiras-Monforte
No dia 1 de Setembro de 2020 foi efetuada a apresentação (Fig. 25) dos ensaios estabelecidos
no âmbito deste GO na Herdade da Torre das Figueiras, aos formandos do Curso de Operadores
de Máquinas Agrícolas (COMA, 2020) destinados a alunos da área das Ciências Agrárias da
Universidade de Évora, Instituto Superior de Agronomia e Escola Superior Agrária de Elvas, que
decorre desde 1982 na Universidade de Évora em parceria com o Centro de Emprego e
Formação Profissional de Évora do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Figura 25 – Apresentação ensaios aos formandos do COMA 2020
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