
Coração do Mediterrâneo – A Oliveira 
  
Antes do surgimento das passagens aéreas baratas, poucos de nós, aqui em Blighty (Inglaterra), teriamos sido 
capazes de identificar uma oliveira. Hoje a maioria das pessoas, mesmo com um pequeno interesse em matéria 
arborícola, contará histórias por ter ficado bem impressionado com as oliveiras que pôde encontrar nalgum destino 
exótico do Mediterrâneo. No Reino Unido, oliveiras de qualidade para o mundo bonsai, foram, até há pouco, 
praticamente impossíveis de obter. Quem teria a coragem para remover uma árvore linda, uma oliveira, de sua casa 
sempre beijada pelo sol, numa qualquer praia romântica no estrangeiro e trazê-la para sofrer os rigores de um escuro e 
molhado Inverno Inglês? 
 
Disparatadas noções românticas postas de lado, a capacidade de adaptação e determinação em fazê-lo fazem da 
oliveira um testamento vivo de força. Independentemente do que se possa ter lido, a oliveira cresce e adapta-se muito 
bem ao ambiente do Reino Unido. 
Quero sublinhar que o que se segue é baseado na minha própria experiência de cultivo de oliveiras para bonsai no 
Reino Unido. Há já 5 anos que comprei a minha primeira oliveira. Esta está a progredir muito bem e deverá ser 
colocada em exposição num grande evento já no próximo ano.  
Eu vivo na fronteira Norfolk/Suffolk a apenas quatro quilómetros do mar. Aqui o clima é bastante ameno. O tempo de 
primavera é geralmente um pouco mais frio do que em muitos lugares, mas também é mais quente no Outono. As 
noites de Inverno são, geralmente, alguns graus mais quentes do que no interior, graças ao efeito de aquecimento do 
mar. Estamos no que é chamado de área de sombra de chuva pelo que o clima é talvez um pouco mais seco do que 
em grande parte do Reino Unido! 
 
Existe um mito nalguns círculos bonsaistas que as oliveiras não são resistentes. Esta foi a principal preocupação que 
tive ao falar com as pessoas sobre esta espécie. Muita desta desinformação deriva provavelmente do facto de que um 
monte de oliveiras veio da China e de outros lugares para serem vendidos como Bonsai-Indoor. 
Tenho lido, vários livros que afirmam que as oliveiras não são resistentes, mas fazem Bonsai-Indoor ideais. Numa 
pesquisa efectuada no motor de busca "Google" digitando as palavras Olive Trees (oliveiras) surgirá cerca de 2,75 
milhões de acessos. Em pouco tempo apercebemo-nos que as Oliveiras são de facto muito resistentes, deveras 
resistentes...! Para a produção de bons frutos as árvores não devem ser expostas a temperaturas inferiores a -5 graus 
Celsius. No entanto as árvores poderão ser sujeitas a temperaturas muito mais baixas com poucos danos a decorrerem 
disso. A minha oliveira já esteve exposta no exterior a temperaturas de -8 graus Celsius e perante ventos que levam ao 
congelamento sem que tenha registado qualquer efeito adverso nela. 
  
 
TAXONOMIA  
Olea  é um género de cerca de 20 espécies da família Oleaceae, nativas de regiões temperadas e tropicais do sul da 
Europa, África, sul da Ásia e da Austral ásia. Estas são árvores e arbustos sempre verdes, com folhas pequenas, 
opostas e sempre inteiras. O fruto é uma azeitona. Há literalmente centenas de géneros de oliveira. Tal como as 
macieiras, árvores de fruta com características diferentes foram desenvolvidas ao longo de centenas de anos. A 
espécie é muito variável e não há duas árvores em que o fruto pareça ser exactamente o mesmo. No que concerne a 
actividade bonsaista iremos encontrar três grupos principais onde a folhagem será a característica diferenciadora. 
 
Zambujeiro Olea, uma oliveira brava cuja cultura “OLIVASTRO” é usado como porta-enxerto para a espécie europaea 
O.; anteriormente classificada como o zambujeiro europaea subespécie O.. De longe o melhor tipo de cultivo de bonsai. 
Pequenas folhas, galhos de crescimento vertical quando maduros. Bons exemplares terão uma casca espectacular e 
lenha natural. Geralmente recolhidos na natureza nas regiões costeiras. Extremamente vigorosa e aceitos bem os 
tratos a aplicar-lhe. A mais cara de entre as três subespécies mas definitivamente aquela que deve ser adquirida!  
 
Olea sylvestris, uma árvore de frutos silvestres da região do Mediterrâneo. Tamanho médio, folhas verde-escuro 
brilhante, geralmente mais arredondado do que a zambujeiro. Apresenta um hábito de crescimento muito 
descontraído. Mais susceptíveis aos problemas de fungos em condições muito húmidas.  
 
Olea europaea, o tipo primário de oliveiras cultivadas para produção de frutos. A maioria provém de velhos olivais. 
Apresentam grandes folhas de cor acinzentadas, muito soltas. Tolerantes à maioria das condições atmosféricas. Casca 
de boa qualidade é raro neste tipo. Grandes árvores, baratas, estão frequentemente disponíveis em viveiros e centros 
de jardinagem em geral. 
  
CULTIVANDO OLIVEIRAS NO SOLO DO REINO UNIDO 
A minha experiência de cultivo desta árvore foi muito gratificante. As oliveiras são uma árvore que realmente “quer” 
crescer. Tudo o que temos a fazer é dar-lhe aquilo de que necessita para ter sucesso. Apesar da diferença entre o que 
é o seu habitat natural e o do Reino Unido, irá adaptar-se e integrar-se na vida aqui numa só boa temporada de 
crescimento. 
 
Como já foi dito o frio não é o nosso pior inimigo no que concerne às oliveiras. O grande problema é a combinação 
entre frio e humidade. Essa combinação pode ser devastadora demais, para esta árvore a conseguir suportar. Como se 
costuma dizer "o segredo está no solo". Solo fortemente molhado e frio será a ruína desta espécie. Eu sugeriria usar 
uma mistura de 75-25% de pedra-pomes ou cinza para akadama , 50-35-15 Moler (Biosorb), lascas de casca de 
pinheiro, akadama. É imperativo que se deixe as raízes nuas nas árvores, quando do seu reenvasamento. Reenvasar a 
cada três ou quatro anos, no final da primavera. Se a sua árvore sofre uma enorme queda de folhas no Inverno tudo 
isso tem relação directa com um solo excessivamente molhado. 
 
ADUBO  
Apesar de crescer em solos pobres, a oliveira no cultivo aprecia um programa regular de alimentação. Se utilizar a 
mistura do solo detalhado acima, é importante usar algum fertilizante orgânico, tanto para a árvore quanto para as 
bactérias no solo. Tanto Sonho Verde como Bio-Gold é ideal para isso. Muitos povos estão usando estrume de galinha, 



mas eu não recomendo neste caso. É muito fraco, não se apresenta devidamente balanceado ou enriquecido com 
micro-nutrientes ou oligo-elementos. Cobrindo a superfície do solo com uma camada de estrume de galinha vai entupir 
rapidamente o solo e destruir a sua drenagem. Use antes um pouco de alimentos orgânicos de boa qualidade com 
regularidade. Paralelamente a este, fortaleça a sua árvore, regularmente, com uma boa alimentação química como 
Chempak No3, todas as semanas de Março a início de Novembro  
 
 
MANUTENÇÃO  
As oliveiras crescem rapidamente na primavera e no verão, por isso a aramação é melhor que seja realizada no 
Outono. Técnica de poda convencional de corte de pares, a fim de aumentar a ramificação, é importante. Muitas 
oliveiras tem uma fraca estrutura de ramos, formado a partir directamente de ramos mais grossos com um formulário 
em espinha por baixo da folhagem. Isto faz um bonsai de qualidade muito pobre. Galhos de oliveiras ganham forma 
rapidamente por isso não há desculpa para a má forma. A poda de manutenção é a mesma que a usada para qualquer 
árvore de folha larga.  
 
Mantenha a casca das oliveiras limpa. Algas e musgos rapidamente destruirão a bela cor branca e levarão à 
decadência da casca. Mantenha sempre as oliveiras em pleno sol num lugar bem arejado ou ventoso no jardim. 
Mantenha-se alerta para com o aparecimento de Cochonilhas Pretas (no dicionário: Insecto que fornece tinta vermelha 
ou a substância cerante desses insectos). Círculos cinzentos nas folhas, seguido de amarelecimento ou com aparência 
de poeira preta, como o oídio fuligem, é o resultado da infecção por oleaginum Cycolconium. Pulverize a sua oliveira, 
com calda bordalesa, no início do Outono e Primavera. Também não permita que a folhagem fique húmida por um 
longo período de tempo. Uma boa prática de cuidados de berçário com a sua oliveira mantê-la-á livre de problemas.  
 
Para além ou depois de tudo o que foi acima descrito, apenas desfrute o manter destas fascinantes arvores. Elas farão 
arvores Bonsai muito bonitas.  
 
FOLCLORE E HISTÓRIA 
A oliveira tem sido o símbolo da sabedoria e da paz. A oliveira era a árvore sagrada da deusa Atena e Atenas, capital 
da Grécia, recebeu seu nome dessa deusa. Zeus havia decretado que a cidade devia ser oferecida ao Deus que 
oferecesse o presente mais útil para o povo. Poseidon deu-lhes o cavalo. Athena atingiu o solo descoberto com sua 
lança e causou o nascimento duma oliveira. As pessoas ficaram tão encantadas com o azeite que Zeus deu a cidade a 
Athena e nomeou-a em seu nome. Athena é sempre mostrada com um ramo de oliveira, um símbolo de paz e 
abundância. 
 
Nos antigos Jogos Olimpicos, os vencedores foram presenteados com um ramo de oliveira que foi cortado com uma 
faca de cabo de ouro de uma oliveira brava. Os gregos acreditavam que a vitalidade da árvore sagrada era transmitida 
para o destinatário através desse ramo.  
O azeite é ainda utilizado para fins médicos e fins religiosos e tem provado ser um componente essencial de uma dieta 
saudável. Enquanto ácido gordo mono saturado, o azeite não tem o mesmo efeito para o aumento dos índices de 
colesterol que as outras gorduras saturadas apresentam. O azeite é também uma boa fonte de antioxidantes. O azeite 
ao contrário dos óleos de sementes, mantém-se estável na sua estrutura química a temperaturas relativamente altas 
devido ao seu alto teor de antioxidantes e ácido oleico. 
  
O primeiro lagar de azeite do mundo foi encontrado na ilha de Creta por volta de 1600 aC. 
 
- Homero na "Odisséia" refere-se ao azeite como "ouro líquido"; 
 - Lei Solon de protecção azeite - durante a democracia ateniense (600 aC), a primeira legislação escrita do mundo, 
proibiu o corte de oliveiras; 
- Os vencedores dos Jogos Olímpicos, na Grécia antiga, foram coroados com ramos de oliveira; 
- Rituais Greco-ortodoxos, como baptizados e bênçãos usam azeite; 
- Em Génesis, uma pomba libertada da Arca de Noé, retornou com um ramo de oliveira para mostrar que a inundação 
tinha diminuído;  
- Hércules foi protegido por usar uma coroa de folhas de oliveira na cabeça; 
- Por bravura em combate, os soldados romanos eram recompensados com coroas de oliveira;  
- O poeta grego e prémio Nobel, Odysseas Elytis, escreveu "A Grécia é uma videira, uma oliveira e um barco"; 
- Thomas Jefferson escreveu: "A oliveira é certamente o mais rico dom do Céu"; 
- Aldous Huxley escreveu: "... Eu gosto deles todos, mas especialmente o azeite. Para o que simboliza, em primeiro 
lugar, a paz com suas folhas e alegria com seu óleo de ouro";  
- Federico García Lorca escreveu: "Anjos com longas tranças e corações de azeite"; 
- Lawrence Durrell escreveu na obra Prospero’s Cell: todo o Mediterrâneo parece ter origem no azedo e picante gosto 
das azeitonas pretas por entre os seus dentes. Um gosto mais de carne ou de vinho, um sabor tão antigo quanto a 
água fria. Só o mar em si parece como uma parte antiga da região, como a azeitona e seu óleo, que, como nenhum 
outro produto da natureza, moldaram as civilizações da mais remota antiguidade até ao presente. "  
 
 
 
Tradução de João Antonino, para o CBA, sob autorização do autor. 
 
O texto em Inglês pode ser lido em: http://www.kaizenbonsai.com/the_olive_tree.htm 
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