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A olivieultura, pela deseontinuidade espacial e relativamente baixa cobertura assegurada pelas 

copas, envolvc riseos actuais de erosao que padem ser importantes, Em Tras-os-Montes, sao 

consideraveis as areas de elevada e muito elevada erosao potencial c os olivais ocupam aqui, 

tendencialmente, terrenos situados naquelas classes de risco, Por seu tumo, olivais onde as 

operac;oes culturais sao mms largamente mecanizadas devem merecer atenc;ao acrescida, na 

perspcctiva do risco de degradac;ao do solo. Nestes olivais~ 0 efeito na condi/;3o estrutural do solo do 

trafego de cquipamentos como as de colheita mecaruca da azeitona, pode propiciar acrescllnos no 

risco de erosaa hidrica, scja pcIa condic;ao de superficie gerada, seja pela epoca do ano em que a 

tarefa se realiza. Pnlticas de conservac;ao do solo, baseadas numa gestao cuidada da cobertura 

vegetal do terreno, irnp5em-sc oestes sistemas seodo que, por outro lado, a cobertura oas entrelinhas 

pode constituir 0 garante de mellior transitabilidade dos equipamentos, em especial as de colheita 

mecanica Par razocs de escala, enos olivais mccanizados que melhor se fani a demonstrac;ao do 

contributo de praticas de conservac;ao do solo para a mitiga\,=ao de impactos sobre 0 a:mbiente e para 

a redu9ao de custos de produc;ao. 

o projecto aprescntado sera desenvolvido por ESAB, APPITAD e DRA 1M (coordenal'ao), tendo 

como objectiv~s dcmonstrar as potencialidades da aplicac;ao de medidas de conscrva9ao do solo em 

o livais mecanizados, centraclas na gestao cia cobertura vegetal do terreno e identificar necessidades 

de ajustarnento ncssas medidas, visando a sua adopyao nas explora96es olivicolas transmontanas. 

Dais sistemas de conservac;ao apl icando mobiliza\,=ao reduzida au nula serao contrastaclos com 0 

tradicional. No campo de dcmonstrac;ao, em dais anos, as tres sistemas serao acompanhados, em 

parcelas de cerca de 100m2, quanta a erosao, 3.bJUa no solo, vegeta950 infestante, condic;ao estrutural 

do solo. Parfunetros defmidores da capacidade de trabalho das maquinas sedio avaliados aquando 

das operac;5es culturais. 

Pcla grande relevancia socioccon6mica. actual e futura, do sector, espcra-se que a projecto constitua 

ponto de partida segura para a alterac;ao generalizada de praticas que, ja hoje, comprometern wna 

gestao sustentavel dos escassos recursos regionais como a agua e 0 solo. 
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