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Resumo 

O presente trabalho teve como principais objetivos estudar a influência do compasso e do tipo 
de poda (rejuvenescimento e corte raso efetuados 10 anos antes), na produtividade (kg ha-1) e na 
qualidade da azeitona (percentagem de gordura, acidez do azeite e humidade) num olival plantado em 
1963 com a cultivar ‘Galega Vulgar’ e conduzido atualmente em modo de produção biológico. 

Realizaram-se dois ensaios, o 1º ensaio em que se estudou o efeito do compasso e o 2º ensaio 
em que se estudou o efeito do tipo de poda. No 1º ensaio, consideraram-se os compassos 5 × 5 m 
(400 árvores ha-1); 10 ×10 m (100 árvores ha-1) e 10 × 5 m (200 árvores ha-1). Todas as árvores 
instaladas com estes compassos tinham sido submetidas à poda de rejuvenescimento. O delineamento 
experimental foi realizado em blocos casualizados, com 3 repetições. Cada repetição era constituída 
por duas árvores. No 2º ensaio, consideraram-se as árvores em que se realizou a poda de 
rejuvenescimento e aquelas onde foi efetuada a poda de regeneração (corte raso do tronco), com o 
compasso 5 × 5 m (400 árvores ha-1). O delineamento experimental foi realizado em blocos 
casualizados, com 3 repetições. Cada repetição era constituída por duas árvores. 

Os resultados obtidos conduziram às seguintes conclusões: houve um efeito estatisticamente 
significativo do compasso e um efeito estatisticamente não significativo do tipo de poda sobre a 
produtividade média do olival. O compasso 5 × 5 m foi o que permitiu uma produtividade média por 
hectare mais elevada, 6075 kg ha-1, facto que se deve à existência de um maior número de árvores por 
hectare, sendo neste caso o mais rentável. No 1º ensaio, o compasso e no 2º ensaio, o tipo de poda não 
tiveram um efeito estatisticamente significativo no rendimento em gordura, na acidez do azeite e na 
humidade da azeitona.  
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Abstract  

Study of the effects of different spacing and type of pruning in an olive grove in organic 
production 

The purpose of this work was to study the effects of tree spacing and type of pruning 
(rejuvenation and regeneration pruning made 10 years before) on productivity (kg ha-1), olive quality 
(percent fat, olive oil acidity and moisture); in an olive grove planted in 1963 with the cultivar ‘Galega 
Vulgar’ that is organically farmed. 

For this study, two experiments were performed, the first experiment in reference to see the 
effect of tree spacing and the second experiment in reference to type of pruning. In the first 
experiment, the tree spaced 5 × 5 m (400 trees ha-1); 10 × 10m (100 trees ha-1) and 10 × 5 m 
(200 trees ha-1) are considered. All the trees with these spaces were subjected to rejuvenation pruning. 
The experiment was made in three randomized blocks with three repetitions. Each repetition 
consisted of two trees. In the second experiment, the trees subjected to rejuvenation and regeneration 
pruning were considered, with a tree spaced of 5 × 5 m (400 trees ha-1). The experiment was made in 
three randomized blocks with three repetitions. Each repetition consisted of two trees. 

The results led to the following conclusions: The effect of tree spacing on olive grove average 
productivity was found to be statistically significant whilst the effect of pruning systems on olive grove 
average productivity was found not to be statistically significant. The tree spacing of 5 × 5 m allowed a 
higher average productivity per hectare, 6075 kg ha-1, which is due to the existence of a larger number 
of trees per hectare, making it more profitable in this case. In the first experiment, tree spacing effect 
and in the second experiment, type of pruning effect, were not statistically significant in fat yield (%), 
in olive oil acidity (%) and in moisture (%) of the olives. 
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Introdução  
Foi nos anos noventa do século passado que a agricultura biológica teve início em Portugal e 

foi também nessa altura que surgiram os primeiros olivais em modo de produção biológico no Alentejo 
(Ferreira, 2010). 

O olival representa 58 % da superfície das culturas permanentes em modo de produção 
biológico, sendo a cultura mais importante em termos de área. No entanto apenas 5,4 % dos olivais em 
Portugal são biológicos. Em 2011, 1385 produtores de olival em modo de produção biológico 
ocupavam uma área de 16 664 ha (-7,6% face ao ano 2000), representando o Alentejo 41,9 %,          
Trás-os--Montes 33,9 % e a Beira Interior 20,2 % dessa área (PDR, 2013). 

Os olivais tradicionais convertidos ao modo de produção biológico, no Alentejo, possuem 
compassos muito largos, predominando os 10 × 10 m (100 árvores ha-1), apresentando quando 
convenientemente acompanhados, produções ligeiramente superiores a uma tonelada por hectare. Os 
olivais em modo de produção biológico instalados há pouco mais de dez anos no Alentejo 
caracterizam-se por apresentar uma densidade de duzentas a trezentas árvores por hectare, com 
compassos próximos de 7 × 5 m e possuírem rega gota-a-gota. As cultivares que predominam nestes 
olivais são a ‘Cordovil’, a ‘Cobrançosa’ e a ‘Galega Vulgar’: A manutenção do solo é feita através do 
enrelvamento, nalguns casos com leguminosas (Ferreira, 1998; Lampkin, 2001; Alcobia & Ribeiro, 
2001) e a colheita é mecânica. 

Embora o azeite da cultivar ‘Galega Vulgar’ seja considerado de excelente qualidade e de 
grande importância para as zonas de Denominação de Origem Protegida (DOP), esta cultivar não está a 
ser muito usada nos novos olivais devido aos problemas que tem, nomeadamente a sua sensibilidade à 
gafa (Gloeosporium olivarum Alm.) e à mosca da azeitona (Bactrocera oleae Gmelin.), assim como a sua 
fraca aptidão para a colheita mecânica (Gouveia, s/d). A sua dificuldade de enraizamento através de 
estacas semilenhosas sob nebulização também conduz à escassez de oferta de plantas no mercado, 
para novas plantações. 

Algumas das explorações destes novos olivais em modo de produção biológico têm o seu 
próprio lagar, onde produzem azeite biológico, de elevada qualidade, destinado à exportação e também 
a consumidores nacionais exigentes, que procuram alimentos saudáveis e cuja produção respeite o 
meio ambiente. 
 
Material e métodos  

Para efetuar este estudo, foram realizados dois ensaios num olival de sequeiro, com uma área 
de 2 hectares, implantado em 1963, em solos da família dos barros pretos, com a cultivar ‘Galega 
Vulgar’ e conduzido atualmente em modo de produção biológico. 

Realizaram-se dois ensaios; no 1º ensaio, estudou-se o efeito do compasso e no 2º, o efeito do 
tipo de poda (rejuvenescimento e corte raso efetuados 10 anos antes). No 1º ensaio, consideraram-se 
os compassos 5 × 5 m (400 árvores ha-1); 10 × 10 m (100 árvores ha-1) e 10 × 5 m (200 árvores ha-1). 
Todas as árvores instaladas com estes compassos tinham sido submetidas à poda de rejuvenescimento. 
O delineamento experimental foi realizado em blocos casualizados, com 3 repetições. Cada repetição 
era constituída por duas árvores. 

No 2º ensaio, consideraram-se as árvores em que se tinha realizado a poda de 
rejuvenescimento e as que tinham sido sujeitas à poda de regeneração (corte raso do tronco), com o 
compasso 5 × 5 m (400 árvores ha-1). O delineamento experimental foi realizado em blocos 
casualizados, com 3 repetições. Cada repetição era constituída por duas árvores. 

Os parâmetros em estudo nos dois ensaios foram: produtividade média por hectare (kg ha-1); 
qualidade da azeitona (rendimento em gordura, acidez do azeite na azeitona e humidade). A amostra 
de azeitona homogeneizada foi moída num moinho de martelos, com crivo de 3 a 4 mm. Da pasta de 
azeitona obteve-se a amostra para determinar a humidade, a gordura e a acidez. Para a determinação 
da percentagem de gordura e acidez da azeitona utilizou-se o equipamento Autelec MG-707. A 
determinação da percentagem de humidade fez-se por diferença de peso. 

A análise estatística dos resultados foi efetuada através da análise de variância e comparação 
das médias (Teste de Duncan). 

 
Resultados e discussão  

Verificou-se que houve um efeito estatisticamente significativo do compasso (1º ensaio) e um 
efeito estatisticamente não significativo do tipo de poda (2º ensaio) sobre a produtividade média do 
olival. 

O compasso 5 × 5 m foi o que permitiu uma produtividade média por hectare mais elevada, 
6 075 kg ha-1 (fig. 1), facto que se deve à existência de um maior número de árvores por hectare, 
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considerando-se que este foi o compasso mais adequado nas condições do ensaio. Os compassos mais 
utilizados na região para os olivais instalados em modo de produção biológico são os de 7 × 5 m; 
7 × 4 m; 7 × 6 m, portanto mais largos do que o de 5 × 5 m, que permitiu a produtividade mais elevada. 

Considerando tratar-se de um olival de sequeiro em modo de produção biológico, a 
produtividade obtida no ensaio foi muito elevada, tendo em conta que a produtividade média de um 
olival convencional de sequeiro ronda os 1 000 kg ha-1. Os valores da produtividade verificados neste 
ensaio são os considerados para um olival de regadio em plena produção, aproximadamente 5 anos 
após a plantação e com a utilização das técnicas culturais mais adequadas (Ferreira, 2010). Deve 
também referir-se que embora a produtividade da cultivar ‘Galega Vulgar’ seja elevada, ela também 
sofre de alternância de produção, não se podendo considerar a produtividade atingida neste ensaio, 
como uma constante ao longo dos anos. Como já foi referido, não houve um efeito estatisticamente 
significativo do tipo de poda sobre a produtividade média por hectare, verificando-se que na situação 
correspondente à poda de rejuvenescimento, a produtividade média foi de 6 947 kg ha-1 e que nas 
árvores em que se efetuou o corte raso, a produtividade média foi de 5 215 kg ha-1. 

Estudou-se também a qualidade da azeitona de cada ensaio, a nível do seu rendimento em 
gordura (%), humidade (%) e acidez do seu azeite (%). No 1º ensaio o compasso não teve um efeito 
significativo no rendimento em gordura (%), na acidez do azeite (%) e na humidade (%) da azeitona. 
Na figura 2, verifica-se que o rendimento médio em gordura da azeitona nos compassos 10 × 5 m e     
10 × 10 m foi de 20,97% e no compasso 5 × 5 m foi de 18,87%. Na figura 3, observa-se que as médias 
da humidade da azeitona nos compassos 10 × 5 m, 10 × 10 m e 5 × 5 m foram de 52,2%, 52,5% e  
51,6%, respetivamente.  

No 2º ensaio o tipo de poda também não teve um efeito significativo no rendimento em 
gordura (%), na acidez do azeite (%) e na humidade (%) da azeitona. Observou-se que o rendimento 
em gordura da azeitona nas situações, poda de rejuvenescimento e corte raso foi 19,6% e 21,8%, 
respetivamente (fig. 4). O teor médio de humidade da azeitona foi de 50,9% na poda de 
rejuvenescimento e 52,1% no corte raso (fig. 5).  

A humidade geralmente contribui com mais de 50% do peso do fruto (Mailer et al., 2005 cit. in 
Costa, 2012). O teor de humidade da azeitona está estreitamente relacionado com os condicionalismos 
edafoclimáticos e tem influência na qualidade do azeite. Se a humidade da azeitona tiver um valor tão 
baixo, que conduza à sua desidratação pode verificar-se a rutura das células, levando ao aumento do 
teor de ácidos gordos livres, com uma consequente diminuição da qualidade do azeite (Costa, 2012). 
Costa (2012) obteve o valor de 60,1% para o teor de humidade num olival em modo de produção 
biológico para a cultivar ‘Galega Vulgar’ no Alentejo, superior ao verificado neste ensaio.  

Segundo Leitão et al. (1986) cit. in Rodrigues (2003), o fruto da cultivar ‘Galega Vulgar’ 
apresenta um fraco ou médio rendimento em azeite e é pobre em ácido linoleico. Embora o rendimento 
em azeite da cultivar ‘Galega Vulgar’ seja normalmente baixo (15%), esta produz um azeite muito 
equilibrado em ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturado, possuindo um teor 
relativamente baixo de polifenóis, o que é compensado pela presença de tocoferóis, o que o torna 
medianamente resistente à oxidação (Mansinho e Fontes, 2007 cit. in Costa, 2012). 

Costa (2012) obteve valores do rendimento em gordura de 13,23% para a cultivar ‘Galega 
Vulgar’ colhida a 21 de setembro e de 15,88%, quando a colheita foi realizada a 9 de novembro no 
Alentejo. O rendimento médio em azeite obtido neste ensaio foi à volta de 20%, superior ao citado na 
bibliografia. O valor da acidez do azeite foi constante (0,20%) em ambos os ensaios. Este parâmetro 
tem sido utilizado para a classificação dos azeites em categorias comerciais e é o critério de qualidade 
mais reconhecido pelos consumidores (Pintado et al., 2007).  

Costa (2012) observou no Alentejo, valores um pouco mais altos de acidez (0,25%) para a 
cultivar ‘Galega Vulgar’ nas datas de colheita de 26 de outubro e 2 de novembro. Os valores mais altos 
de acidez podem dever-se ao facto de nestas datas existir maior percentagem de frutos com gafa 
(Gloeosporium olivarium Alm.). Verificou ainda que na data de 9 de novembro a percentagem de acidez 
desceu, diminuindo também o número de frutos atacados pela gafa, o que está de acordo com os 
trabalhos apresentados por Trapero & Blanco (1999) e Marques & Batista (2011) cit. in Costa (2012). 

 
Conclusões  

Através deste estudo concluiu-se que a produtividade mais elevada foi obtida com o compasso 
de 5 × 5 m, ou seja o mais apertado dos compassos em estudo. No entanto, o compasso mais utilizado 
nos olivais intensivos em modo de produção biológico é o de 7 × 5 m, permitindo uma maior entrada 
de luminosidade e um maior arejamento no olival, o que pode facilitar a diminuição do aparecimento 
de doenças criptogâmicas. 
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A produtividade obtida para a cultivar ‘Galega Vulgar’ em regime de sequeiro e em modo de 
produção biológico foi muito elevada (6 075 kg ha-1), mas não se pode considerar que este valor 
permaneça constante ao longo dos anos, devido à alternância de produção desta cultivar e também em 
virtude das condições climáticas afetarem a produtividade, especialmente por provocarem o 
aparecimento de doenças e pragas. 

O teor de gordura (20%) foi elevado quando comparado com outros valores encontrados na 
bibliografia e a percentagem de acidez foi baixa, valores que permitem produzir um azeite de boa qualidade. 
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Figura 1  Efeito do compasso sobre a produtividade média do olival (kg ha-1). 
 
 

 
 
Figura 2  Efeito do compasso sobre o rendimento médio em gordura da azeitona (%). 
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Figura 3  Efeito do compasso sobre a humidade média da azeitona (%). 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4  Efeito do tipo de poda sobre o rendimento médio em gordura da azeitona (%). 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5  Efeito do tipo de poda sobre a humidade média da azeitona (%).  


