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ACC;OES RECENTES DE INVESTlGAC;AO E DESENVOLVIMENTO 
EXPERIMENTAL NA COLHEITA MECANIZADA DE AZEITONA EM 
PORTUGAL 

PE<;:A, J.O. (I); ALMEIDA, A. (2); PINHEIRO, A.C. (I); DlAS, A.B.(I); SANTOS, 
L.S. (J);LOPES, J. (');GOMES, J.A.('); REYNOLDS DE SOUZA, D.(S) 

Departamento de Ellgenilaria Rural da Universidade de Evora; (2) Escola Superior 
Agraria do ins/iruro Polifecnico de Braganr;a; (3) Departamento de Olivicultura da 
ESlar;iio Nacional de Melhoramento de Plantas; (4) Direcr;ao Regional de Agricuitura 
de Tras-os-Monles: (5) Reynolds & Oliveira 

A mecanizaoyao da colheita da azeitona e hoje ponto assente como fundamental para a 
sucesso futuro da fileira. Em Portugal, devido ao prectominio do olival de sequeiro. com 
densidades de 90 a 240 arvores par hectare, as conhecirnentos e experiencia dos 
oIivicultores e tecnicos, referentes a mecanizac;:ao. estao sobretudo adaptados a estes 
olivais. A equipa de autores reunida em torno do projecto Sistemas de Colheita 
Mecanica de Azeitona financiado pelo programa P AMAF pramaveu aq:Ces de 
investigacaa e desenvolvimento com tecnologia, entao disponivel, de fabrico nacional, 
permitindo a obten.;ao de elementos quantificados sobre 0 desempenho tecnico e 
econ6mico das diferentes Optr0es, que van desde a colheita com vibradores de tronco e 
recolha manual, ate colheita e reco lha recorrendo a urn vibrador integrado com apara
frutos. Reuniu, ainda impol1ante informa'Yao das limit8yi'5es em cada caso. 

o interesse do Pais na olivicultura esta reafirmado na atribuiyao de 30000 hectares para 
novas planta'Yoes, 78% dos quais atribufdos aD canjunta do Alentejo e Tras-as-Mantes. 
lnevitavelmente as novas planta~oes utilizaraa, sempre que possivel, infra-estruturas de 
rega e, como can sequencia, poderao suportar uma maior densidade de plantas por 
hectare. Nos olivais de maiar densidade (+1- 300 mores par hectare), 0 compasso 
apel1ado das arvores na linha, impedindo, por exemplo, a abertura do apara-frutos e 
aumentanda a desgaste de pessoal e equipamento, em virtude da maiar frequencia de 
rnanobras, requer outras soluyoes tecnicas para a mecaniza<;:ao da colheita e recolha da 
azeitona. 

Neste sentido, a equipa de autores esta presentemente reunida em torna do projecto 
COLHElTA E RECOLHA MECANlZADA DE AZElTONA EM OLlVAlS DE MAJOR 
DENSlDADE (+1-300 drvores por hectare), financiado pelo programa AGRO, 
promovendo ac.;oes de desenvolvimento experimental e demonslra.;ao no sentido de 
obter elementos quantificados sobre 0 desempenho tecnico e econ6mieo da op.;ao 
baseada nurn vibrador de troneo e reeolha recorrendo a urn semi-reboque de enrolar 
panos, de sua concepcao, e ambos de fabrieo nacional. 

Nesta eomunica.;ao. prelende-se. de forma sucinta, apresentar 0 que de mais relevante se 
concJuiu no projecto financiado pelo programa PAMAF, em cada uma das solu~oes 
ensaiadas. bern como revelar os resultados ate agora colhidos no projecto financiado 
pelo programa AGRO. 
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