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INTRODUÇÃO 
Em Trás-os-Montes a mecanização da colheita de azeitona é adoptada por um número significativo de 
produtores. 
A região é montanhosa. Este factor aumenta o risco de acidentes com o equipamento de colheita. O 
objectivo é revelar algumas soluções propostas para manter condições de trabalho seguro e avaliar as 
consequências na capacidade de trabalho do equipamento de colheita. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os sistemas de colheita mecânica estudados, utilizam um vibrador de tronco montado na dianteira de um tractor de 60 kW e 
quatro rodas motrizes. Três diferentes procedimentos para a recolha dos frutos, distinguem os sistemas. No Sistema I (Fig. 2) os 
frutos destacados são recolhidos em lonas. No sistema II (Fig. 6) os frutos destacados recolhidos num enrolador de lonas 
mecânico. No Sistema III (Fig. 4) os frutos destacados são recolhidos por um apara frutos com 9 m de diâmetro. 

Propostas para manter condições de segurança no trabalho : 
No Sistema I o trabalho em declives normalmente não exige trajectórias alternativas, mas é necessário mais tempo para as 
deslocações entre árvores porque a velocidade de deslocação do equipamento é mais lenta (Fig. 3). 
No Sistema II quando a colheita termina numa linha de árvores, o equipamento retrocede até ao início da próxima linha a 
colher, em vez de simplesmente rodar 180º na cabeceira. É uma manobra de difícil execução, possível, mas não aconselhada 
(Fig. 7). 
No Sistema III o equipamento deve evoluir por trajectórias perpendiculares às curvas de nível (Fig. 5) . 

Para comparar a capacidade de trabalho entre sistemas diferentes, é calculado um factor de conversão (Fc) que se obtém 
pela razão entre o sistema de colheita mais complexo e a capacidade de trabalho do sistema de colheita mais simples. Fcp é o 
factor de conversão da capacidade de trabalho do Sistema I para o Sistema III em olivais planos ou pouco inclinados. Fci é o 
factor de conversão da capacidade de trabalho do Sistema I para o Sistema III em olivais inclinados. 

Olivais planos ou pouco inclinados Fcp 
Média 0,62 

   
 

Olivais inclinados Fci 
Média 0,77 

   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tendo considerado não aconselhável o Sistema II em olivais inclinados, não se apresentam resultados deste Sistema. 
Em olivais planos ou pouco inclinados, com o Sistema I é possível obter valores excelentes de capacidade de trabalho. No entanto para o funcionamento deste 
Sistema é necessário utilizar uma quantidade apreciável de mão-de-obra, que pode constituir um constrangimento importante. Nestes olivais o Sistema III 
mostra valores de capacidade de trabalho inferiores (62% em média), mas tem a vantagem de dispensar mão-de-obra. 
 Em olivais inclinados, com declives médios até 25%, não se obtiveram com o Sistema I valores de capacidade de trabalho tão notáveis como os obtidos em 
olivais planos. Com o Sistema III regista-se igualmente uma redução dos valores de capacidade de trabalho (77% em média) não tão acentuada como nos 
olivais planos, facto que é consequência da diferença de desempenho do Sistema I nos dois tipos de olivais. 
Em olivais inclinados, a colheita pode ser mecanizada, sendo de recomendar trajectórias alternativas como as sugeridas, para garantir a segurança no trabalho, 
se a qualidade do azeite produzido justificar este procedimento. 

Fig  1. Trás-os-Montes - Olivais em declives 

Fig  2. Sistema I Fig  4. Sistema III 

Fig  6. Sistema II 

Fig  3. Trajectória favorável para o Sistema I Fig  5. Trajectória favorável em 
declives para o Sistema III 

Fig  7. Trajectória possível em 
declives para o Sistema II 

Fig  8. Capacidade de trabalho em olivais planos ou reduzido declive Fig  9. Capacidade de trabalho em olivais em declives – 15% a 25% 
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