
 
 
 
 

Boas práticas agro ambientais no olival 
 

Isabel Patanita 

Transferência de Conhecimento e Novas Tendências Tecnológicas do Sector da Olivicultura e do Azeite-Santarém 7 junho de 2016 

 



Índice 
• Introdução 

• Práticas que se devem suprimir ou reduzir 

• Técnicas culturais respeitadoras do ambiente 

• Medidas Indirectas de luta 

• Uso óptimo dos recursos naturais 

• Praticas agrícolas sem impacto no ecossistema 

• Proteção e aumento da fauna auxiliar 

• Medidas directas de luta 

• Luta biológica 

• Luta biotécnica 

• Luta química 

Transferência de Conhecimento e Novas Tendências Tecnológicas do Sector da Olivicultura e do Azeite-Santarém 7 junho de 2016 



Introdução 

 

Importância económica, cultural e ambiental  

• Uma grande percentagem da superfície do Alentejo está 

coberta por olival. 

• A oliveira faz parte da nossa história e da nossa cultura é o 

nosso símbolo no mundo. 

• Diminui a erosão do solo e a desertificação. 

• Regula a escassa humidade em climas áridos. 

• Favorece a presença de numerosas espécies da fauna e flora 

silvestres. 

• É o refúgio de aves migratórias que vêm do Centro e Norte da 

Europa (algumas delas ajudam a combater pragas do olival). 
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Intensificação da olivicultura 

Intensificação   

 

 

 

 

 

 Principais Problemas 
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Biodiversidade 

• A Biodiversidade é a soma de todos os seres vivos 

do planeta e das relações que se estabelecem entre 

eles. 

 

• A perda de biodiversidade afecta-nos mais do que 

podemos crer. Praticamente tudo o que 

necessitamos para viver tem a sua origem na 

biodiversidade. 

 

• Preservá-la é uma tarefa de todos!!!! 
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A Biodiversidade do olival 

PRODUTORES:  a espécie dominante é a oliveira Olea 

europaea variedade Galega, embora também se 

encontram olivais com as variedades Cordovil, Verdeal, 

Cobrançosa, Arbequina e outras. Junto às oliveiras e 

por baixo delas, aparecem herbáceas que podem incluir 

uma extensa lista de espécies vegetais que possuem um 

importante papel quanto à produção de biomassa e à 

proteção do solo. 
 



A Biodiversidade do olival 

• CONSUMIDORES:  Na sua maioria insectos, conhecem-se 

137 espécies que baseiam a sua alimentação na oliveira. No 

entanto as aves são mais apelativas e poucas são as espécies 

que aparecem de forma continuada se não existir 

diversidade de ambientes ou cobertura vegetal 

permanentemente. Para além das aves há que juntar o sapo 

e a salamandra. Distintas espécies de coelhos, lebres, ouriços 

e ratos. 

• DECOMPOSITORES: A sua existência está relacionada com 

a estrutura do solo e esta depende em parte da existência 

destes seres vivos. 



Práticas que se devem suprimir ou reduzir: 

• Manter solos nús, com mobilização excessiva, o 

que provoca uma forte erosão 

 

• A eliminação de manchas de vegetação natural 

 

• A utilização de pesticidas de forma irracional 



Técnicas culturais respeitadoras do ambiente 

• Manter as “manchas de vegetação natural” onde a riqueza 

biológica aumenta consideravelmente. 

• Manter o enrelvamento na entrelinha com o objetivo de 

proteger o solo e colaborar no controlo de pragas e doenças. 

• Proteger o solo incorporando os resíduos da poda. 

• Usar M.O. na fertilização e adubos naturais. 

• Reduzir os produtos químicos para evitar a contaminação 

das águas superficiais e aquíferos. 

• Aplicar os produtos nas quantidades adequadas, sem abusos 

e com conhecimento. 



Técnicas culturais respeitadoras do ambiente 

• Reduzir a mobilização para diminuir a perda de M.O., a 

perda de solo por erosão, a evaporação da água e 

realizar as mobilizações no sentido das curvas de nível e 

nunca a favor do declive. 

• Utilizar métodos e sistemas de rega de elevada 

eficiência (rega gota-a-gota) 

• Estabelecer uma programação racional de fertilização 

segundo a informação que nos dá o diagnóstico foliar, a 

fertilidade e a disponibilidade de água no solo e o 

conteúdo de nutrientes na água da rega. 



Legislação e Normas para Produção 



Técnicas 

Funções 

Componentes 

BIODIVERSIDA
DE 

Polinizadores 

Predadores, 
Parasitóides, 

Entomopatogéneos 

Herbívoros 

Anelídeos 

Micro, macro e 
mesofauna do solo 

Polinização 

Regulação de 
pragas 

Consumo 
de massa 

Estrutura do 
solo e ciclo de 

nutrientes 

Decomposição, 
predação e 

supressão de 
doenças 

Sistemas  

Agrofloresta  
Policultura  

Cobertos 

vegetais  
Rotações  

 Não 

mobilizações  
Compostagem  

Adubação 

verde 

BIODIVERSIDADE 



Processos 
ecossistémicos 

Ciclo de 
nutrientes 

Produtividade 

Regulação 
de pragas 

Predadores 
parasitóides 

Microrganismos 
do solo 

Fauna do solo 

Herbívoros 
(pragas) 
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Medidas Indiretas de Luta 

1. Uso óptimo de recursos naturais: escolha 

do local (evitar solos mal drenados e 

declivosos), variedade (Cordovil, Verdeal, 

Galega…) e um compasso que permita a 

optimização da produção; 
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Medidas Indiretas de Luta 

 Optar pelas exposições a S e SW e evitar os 

locais expostos a geadas tardias que favorecem o 

aparecimento de: 
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Tuberculose                 Euzofera… 



Medidas Indiretas de Luta 

 Evitar compassos apertados porque dificultam o 

arejamento e favorecem o desenvolvimento de 

pragas e doenças como: 
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Cochonilha    Olho de Pavão        Gafa  

   



Medidas Indiretas de Luta 

2.   Uso de práticas agrícolas sem impacto 

negativo no ecossistema, isto é, capazes 

de assegurarem a conservação da estrutura, 

profundidade, fauna e microflora do solo, 

procurando sempre que possível promover 

a reciclagem dos nutrientes e da matéria 

orgânica; 
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Medidas Indiretas de Luta 

 Deve estabelecer-se e conservar-se um ambiente 

olivícola equilibrado e natural, com um 

ecossistema diversificado em plantas e animais; 
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Medidas Indiretas de Luta 

 As brassicáceas contêm compostos que 

antagonizam o desenvolvimento de fungos do 

solo, designadamente os responsáveis pela 

verticiliose; 
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Medidas Indiretas de Luta 

 A destruição destas plantas pelos herbicidas 

favorece o desenvolvimento da verticiliose; 
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Medidas Indiretas de Luta 

 A destruição das micorrizas por práticas culturais 

incorretas (mobilização debaixo da copa) reduz as 

defesas da oliveira e esta tem maior dificuldade em 

absorver a água e nutrientes; 

 As fertilizações excessivas, em especial azotadas para 

além de contaminarem a água, promovem o 

desenvolvimento de inimigos do olival, como: 
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Cochonilha negra     Olho de Pavão            Gafa 

    



Medidas Indiretas de Luta 

 A rega excessiva, para além de corresponder ao 

desperdício de um recurso escasso, favorece o 

desenvolvimento de inimigos do olival, como: 

margaronia, acariose, cochonilha e mosca da 

azeitona; 
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       3.  Proteção e aumento da fauna auxiliar 
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No olival existem, em média, quatro espécies auxiliares por cada espécie nociva  

traça-da-

oliveira 

mosca-da-

azeitona 



Cerca de quatro dezenas de espécies 

Antocorídeos 

Sirfídeos 

Formicídeos

Aracnídeos 

Coccinelídeos 

Crisopídeos 
Ageniaspis fuscicollis 

Chelonus eleaphilus 

Parasitóides Predadores 

A traça-da-oliveira tem um rico complexo de inimigos naturais 
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Medidas Indiretas de Luta 

 As três espécies de coccinelídeos que mais 

consomem cochonilha-negra são:   

      (Santos, 2006) 

Transferência de Conhecimento e Novas Tendências Tecnológicas do Sector da Olivicultura e do Azeite-Santarém 7 junho de 2016 

 

Chilocorus bipustulatus 43% Scymnus interruptus 19% 

Scymnus subvillosus 17% 



Medidas Indiretas de Luta 

 A destruição das joaninhas (coccinelídeos) por 

pesticidas não seletivos favorece o 

desenvolvimento da cochonilha-negra e, 

subsequentemente, de fumagina; 
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Medidas de Proteção Indiretas 

 O algodão-da-oliveira é consumido por diversos 

predadores, nomeadamente antocorídeos e 

crisopídeos. 
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O que necessitam os auxiliares para exercerem 
a sua ação de limitação natural? 

o Não serem destruídos pelos pesticidas; 

o Nutrição adequada (obtêm-na em plantas produtoras de flor); 

 

 

 

 
 

o Abrigo durante a época desfavorável (sebes, plantas 

espontâneas). 
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Sirfídeo sobre  

R. raphanistrum 



Meios Diretos de Luta 

 Culturais (e.g. antecipação da colheita, destruição de ramos 

atacados pelo caruncho, poda de ramos infetados) 
 

 Biológicos 
• com microrganismos (biopesticidas) 

• com insectos entomófagos 

• com plantas inseticidas (e.g. rotenona e azadiractina) 
 

 Biotécnicos 
• captura em massa 

• luta atraticida 

• confusão sexual 
 

 Químicos 
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Luta biológica – microrganismos utilizados na formulação de 

bioinsecticidas usados contra pragas do olival 
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Saccharopolyspora spinosa 

Actinomiceta do solo que 

produz por fermentação o 

espinosade. 

Bacillus 

thuringiensis 



Meios de Luta Biológicos 

Época de aplicação dos bioinsecticidas à base de Bacillus 

thuringiensis (contra a geração antófaga de traça-da-oliveira) 
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Verificou-se que qualquer das espécies provocou uma mortalidade 
nas pupas significativamente superior à observada na testemunha. A 
mortalidade foi da ordem de 90% em B.bassiana e P.corylophilum e 
58% em M.hiemalis (Pereira et al, 2014). 
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Fungos entomopatogénicos associados à mosca da azeitona 

(Pereira et al., 2014) 

Pupa atacada por B. 

bassiana   

Espécie 
Mortalidade das 

pupas (%) 

Beauveria bassiana  90 

Penicillium corylophilum  90 

Mucor hiemalis  58 



- Tolerância/resistência contra 

stresses abióticos e bióticos 

- Aumento de crescimento e 

enraizamento 

 

Nutrição e Proteção 

Fungo endófito Planta hospedeira 

Aos fungos endofíticos foi-lhes recentemente reconhecido potencial:  

 no aumento da resistência das plantas a agentes patogénicos 

 como agentes de luta biológica 
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A frequência de colonização por FE nas duas cultivares de oliveira foram muito 

similares e, superior, nas raízes face aos restantes orgãos analisados. 

Cv. Galega  

T. gamsii F. oxysporum  

Cv. Cobrançosa  

H. lixii 

P. lilacinus  

P. roseopurpureum  

A resistência/suscetibilidade destas duas cultivares à gafa da oliveira 

e à verticilose poderá, em parte, estar relacionada com a presença de 

fungos endofíticos antagonistas destes fitopatogénios, constituindo 

potenciais agentes de luta biológica. 

Inibem 

sobretudo 
Verticillium dahliae          

Inibem 

sobretudo 
Colletotrichum acutatum  
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Luta Biotécnica 
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Dispositivos para luta atracticida contra a mosca-da-azeitona: 



Luta Biotécnica 
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• A confusão sexual é um método de proteção 

não poluente e isento de riscos para o aplicador 

e para o consumidor; 

• No olival, a confusão sexual tem sido ensaiada 

contra pragas como a traça-da-oliveira, a traça-

verde e a euzofera. 

 



(A) 

Sul 

Para combater a mosca-da-azeitona recomendam-se tratamentos 

localizados na parcela (A) ou na árvore (B). 

Luta Química 

(B) 
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Conclusões 
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A protecção contra as pragas passa pela integração 
dos diversos meios de luta; 
São prioritárias as medidas indirectas: 

Opção por cultivares menos susceptíveis 
Fomento da biodiversidade 
Antecipação da colheita 

A utilização do B. T. no combate à traça da oliveira 
na geração antófaga; 
A atração e morte poderá ser interessante no 
combate à mosca; 



Conclusões 

• O olival para além da sua importância económica na nossa região 

desempenha um importantíssimo papel na contenção da erosão e da 

desertificação de algumas zonas, assim como na conservação da 

biodiversidade. 

• Há que preservar os recursos básicos como o solo e a biodiversidade 

e usar os recursos renováveis de forma racional (como a água, M.O e 

os subprodutos do olival) melhorando a eficácia energética e evitando 

a contaminação de solos, água e ar. 

• A riqueza em espécies biológicas que oferecem os nossos olivais 

depende da diversidade de vegetação dentro e na envolvente do 

ecossistema agrário e das praticas culturais que se realizam nele. A 

biodiversidade do olival é tanto menor quanto mais tratamentos 

agrícolas se aplicam e quantas menos espécies herbáceas se mantêm 

nele. 
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Conclusões 

• A politica agraria europeia está insistindo na necessidade de 

levar a cabo um sistema de produção respeitador da 

biodiversidade, em que se valoriza o valor paisagístico, a 

riqueza de espécies, o controlo da erosão entre outros 

problema ambientais. 

• Todos podemos fazer algo para preservar o ambiente. No 

caso do olival é responsabilidade de todos nós preservá-lo, 

mantê-lo para que possa continuar a ser o nosso pilar 

económico, nosso património paisagístico, cultural e que 

continue mantendo a sua biodiversidade …não apenas para 

nós mas, também para as futuras gerações. 

 

 

Transferência de Conhecimento e Novas Tendências Tecnológicas do Sector da Olivicultura e do Azeite-Santarém 7 junho de 2016 


