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Resumo  

Em condições de clima Mediterrânico, que se prevê se agravem no futuro devido às modificações 

climáticas, o recurso à rega deficitária controlada (RDC) pode contribuir para a aumentar a eficiência 

do uso da água de um modo racional e sustentado. Tendo em consideração o potencial desta estratégia 

de rega e a importância económica do olival no Alentejo realizou-se, em 2016, um estudo com o 

objetivo de avaliar o efeito da rega deficitária controlada (60% ETc), por comparação com a rega em 

conforto hídrico (RCH), sobre duas variedades: Picual e Hojiblanca. Neste trabalho apresenta-se uma 

primeira análise dos resultados obtidos neste ano de ensaios de campo. A atividade experimental 

decorreu num olival intensivo, plantado em compasso de 8 m x 5,5 m, com enrelvamento espontâneo 

na entrelinha, localizado no concelho do Redondo, distrito de Évora. O olival está instalado em solos 

de textura franco-argilosa, com teores de matéria orgânica muito baixos, sendo regado por sistema de 

rega localizada gota-a-gota, equipado com gotejadores auto-compensantes, distanciados de 1 m, com 

um débito de 1,6 l/h, permitindo uma dotação de 2 m3/ha/h. Utilizou-se um delineamento experimental 

totalmente casualizado com 3 repetições e monitorizaram-se 5 árvores por unidade experimental, 

tendo-se avaliado o crescimento e o estado hídrico das plantas, a produção da cultura e respectivas 

componentes e as características do fruto. Foi também quantificado semanalmente o teor de água do 

solo. Foi ainda realizada a análise química e sensorial do azeite extraído. Os resultados evidenciam a 

possibilidade de reduzir a dotação de rega, sem influenciar significativamente a qualidade do fruto e 

do azeite produzidos.  

Palavras-chave: produtividade da água, Olea europaea L., clima Mediterrânico, rega localizada, 

rendimento da cultura. 

 

Introdução 

O olival é uma cultura estratégica no desenvolvimento da agricultura portuguesa, representando um 

impacto económico importante na região alentejana. Nos últimos anos, a olivicultura tem sido alvo de 

grandes mudanças com o contributo de novas técnicas culturais como a poda, fertilizações, a 

introdução da rega, proteção e/ou produção integrada, olivicultura biológica e, em especial, a adoção 

de novos compassos de plantação, seja em olivais intensivos e em olivais super-intensivos (olival em 

sebe). Também, o novo perímetro de rega do Alqueva contribuiu para este aumento da área de olival 

regado e, consequentemente, o aumento da produção de azeitona e azeite. Com os condicionalismos 

do clima Mediterrânico (variabilidade do regime de precipitações intra e inter-anual aliado às altas 

temperaturas no período estival), a implementação do regadio contribuiu, também, para equilibrar a 

alternância de produção natural e assegurar níveis de produções rentáveis. Apesar de o recurso à rega 

aumentar a disponibilidade hídrica para a cultura a maior pressão sobre os recursos hídricos, 

consequência das modificações climáticas, requer uma gestão cada vez mais orientada para a 

maximização da produtividade da água, sendo a rega deficitária controlada, uma estratégia possível 

(Fereres e Soriano, 2007). Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos em 2016 em condições 
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de rega deficitária controlada (RDC) de rega em conforto hídrico (RHC), em duas variedades (var.) 

Picual e Hojiblanca, num olival intensivo com enrelvamento espontâneo na entrelinha. 

Material e Métodos 

O estudo decorreu no olival da exploração agrícola comercial Monte da Casa Alta, propriedade da 

Empresa Terras do Montoito, Lda., que se situa na freguesia de Montoito, concelho do Redondo, 

distrito de Évora. O olival, com cerca de 615 ha, é conduzido de um modo intensivo com 

enrelvamento espontâneo na entrelinha. As parcelas com a var. Picual (coordenadas: 38°29´58,68” N, 

7°36´31,65” W) foram implantadas em 2008, e a ocupada pela var. Hojiblanca (coordenadas: 

38°29´23,55” N, 7°35´41,65” W), em 2009. O compasso é de 8 m x 5,5 m, com cerca de 227 

árvores/ha. Ambas as parcelas estão instaladas em solos de textura franco-argilosa com teores de 

matéria orgânica muito baixos, inferiores a 1%. O clima Mediterrânico regional é, na classificação de 

Köppen, mesotérmico húmido com estação seca e quente no Verão (Csa) (Reis e Gonçalves, 1987). O 

sistema de rega gota-a-gota é constituído por gotejadores auto-compensantes, distanciados de 1 m, 

com um débito de 1,6 l/h, permitindo uma dotação de 2 m3/ha/h. Utilizou-se um delineamento 

experimental totalmente casualizado com 3 repetições e monitorizaram-se 5 árvores por unidade 

experimental para as duas estratégias de rega definidas. O efeito das estratégias de rega (RDC e RCH) 

sobre as variáveis estudadas foi avaliado entre Junho e Outubro de 2016. As dotações de rega foram 

definidas semanalmente, tendo por base as medições do potencial hídrico xilémico e os valores da 

evapotranspiração de referência (ET0), calculada pelo método de Penman-Monteith com base nos 

valores obtidos na estação meteorológica da Vigia, situada na região de Montoito (COTR, 2016). Para 

o cálculo do valor da evapotranspiração da cultura (ETc) em milímetros/dia, utilizaram-se os valores 

do coeficiente cultural (Kc) indicados em Orgaz e Fereres (2001), tendo sido adotada uma redução da 

dotação total, variável com a fase de desenvolvimento da cultura, da ordem dos 60% da ETc sob a 

estratégia RDC. A evolução do teor de humidade do solo foi monitorizada com recurso a sondas 

Watermark em 3 profundidades: 20 cm, 40 cm e 70 cm. O Quadro 1 representa os valores totais da 

dotação de rega ao longo do ensaio. 

Quadro 1. Dotação de rega ao longo do ensaio.  

Mês RCH 
(litros/árvore) 

RDC 
(litros/árvore) 

Junho / Julho 106 88 

Julho 94 18 

Agosto 94 18 

Setembro 94 18 

 

O estado hídrico da oliveira foi avaliado com recurso à metodologia de Scholander (1964) 

determinando-se o potencial hídrico de base e xilémico das plantas. Os parâmetros da planta 

monitorizados foram os seguintes: crescimento vegetativo (comprimento do ramo do ano);teor em 

clorofila das folhas com recurso a um medidor portátil Hansatech Instruments CL-01; produção da 

cultura e respectivas componentes (resultados não apresentados nesta publicação). Os diferentes 

parâmetros do fruto foram quantificados, segundo as metodologias usadas no Laboratório de Análise 

de Sementes e Matérias Primas Vegetais da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico Beja, e 

foram os seguintes: teor de humidade, teor em gordura na matéria seca, acidez e índice de maturação. 

As análises químicas às amostras de azeite foram realizadas no Laboratório de Vinho e Azeite da 

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico Beja. Determinaram-se os valores da percentagem de 

acidez, índice de peróxidos e os índices espectrofotométricos k268 e k232 - de acordo com o 

Regulamento (UE) nº 1348/2013, que altera o Regulamento (CEE) nº 2568/91 - o teor em compostos 

fenólicos totais - pelo método interno baseado na leitura espectrofotométrica das absorvências a 725 

nm após reação com solução de Folin-Ciocalteau e os pigmentos clorofilinos e carotenóides de acordo 

com Minguez-Mosquera et al. (1991), a partir da leitura espectrofotométrica de uma solução de azeite 
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em ciclohexano, a 670 nm e 470 nm. Para análise sensorial, realizou-se um ensaio triangular com o 

objetivo de averiguar até que ponto provadores indiferenciados (consumidor), conseguem estabelecer 

a distinção entre azeites obtidos em olivais sob condições de stress hídrico e conforto hídrico, para 

ambas as variedades. 

Para avaliar o efeito do fator estratégia de rega e variedade, os dados obtidos experimentalmente foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) com um nível de significância a 5% e com recurso ao 

software Excel, baseando-se o modelo geral de análise no delineamento experimental adotado. Nos 

casos em que a análise de variância revelou a existência de um efeito significativo (P < 0.05) dos 

fatores analisados, ou da sua interação, utilizou-se o teste de Mínima Diferença Significativa, para um 

nível de significância  = 0.05, para localização das diferenças entre os valores médios respetivos. 

Resultados e Discussão 

Relativamente aos valores dos indicadores fisiológicos (Quadro 2) verificou-se que, particularmente 

na segunda determinação, o efeito do fator rega foi em geral significativo, refletindo a resposta da 

planta ao stress hídrico aplicado sob RDC. 

 
Quadro 2. Efeitos do fator estratégia de rega e variedade sobre os potenciais hídrico de base, xilémico, e o teor 

em clorofila. 

 
 

A análise dos valores da produção (resultados não apresentados) só foi possível na var. Picual, não se 

tendo verificado, nesta var., um efeito significativo do fator rega. O crescimento médio do ramo 

(Quadro 3) foi influenciado pela rega nas duas var., com redução significativa sob RDC. 

 

 
Quadro 3. Efeitos do fator estratégia  

de rega e variedade sobre crescimento 

 e componentes da produção. 

 
 

A rega, de um modo geral, não influenciou significativamente as características dos frutos à colheita 

(Quadro 4), tendo-se obtido sob RDC frutos com características praticamente idênticas aos produzidos 

sob RCH. 

 

 

 

RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC

Hojiblanca 0,78 1,17 1,34 1,78 2,18 2,17 2,06 2,24 78,5 84,0 77,8 74,4

Picual 0,88 1,16 1,37 1,67 1,87 2,07 1,80 1,86 79,4 86,1 84,6 72,0

Média 0,83 1,17 1,36 1,72 2,02 2,12 1,94 2,05 78,9 85,0 81,2 73,2

Rega

Variedade

Rega x variedade

ns

ns

ns

< 0,01

ns

nsns

ns

ns

ns

< 0,01

< 0,01

ns

01-ago 01-set

Teor em clorofila

Nível de 

significância

01-ago 01-set 01-ago 01-set

Potencial hídrico de base (MPa) Potencial hídrico xilémico (MPa)

< 0,05

ns

ns

< 0,05

ns

RCH RDC

Hojiblanca 3,9 1,6

Picual 2,7 1,9

Média 3,3 1,7

Rega

Variedade

Rega x variedade

Crescimento médio 

do ramo (cm)

ns

< 0,05

ns
Nível de 

significância
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Quadro 4. Efeitos do fator estratégia de rega e variedade sobre os parâmetros de qualidade da azeitona.  

 
 

A análise de variância dos resultados das análises químicas ao azeite mostra um efeito significativo 

dos fatores estratégia de rega e variedades. Observaram-se diferenças significativas entre os teores em 

polifenóis totais relativos a cada estratégia de rega, no caso var. Hojiblanca, entre os teores em 

pigmentos carotenóides, no caso da var. Picual, e entre os teores em pigmentos clorofilinos, para 

ambas as variedades. 

 

 
 
Figura 1. Efeito do fator estratégia de rega e variedade 

 sobre o teor em polifenóis totais (mg/Kg). 

 

 

 
 
Figura 3. Efeito do fator estratégia de rega sobre o 

teor em pigmentos clorofilinos (mg/Kg). 

 
Legenda: RCHP – rega em conforto hídrico para a var. Picual; RDCP – rega deficitária controlada para a var. Picual; RCHH – rega em 

conforto hídrico para a var. Hojiblanca; RDCH – rega deficitária controlada para a var. Hojiblanca. 

 

Em relação às outras determinações, acidez, índice de peróxidos e índices espectrofotométricos k268 e 

k232, não se observou um efeito significativo do modo de condução da rega ou das variedades 

estudadas. No entanto, todas as amostras apresentaram valores concordantes com a classificação de 

virgem extra (Regulamento (UE) nº 1348/2013, que altera o Regulamento (CEE) nº 2568/91. Os 

resultados da análise sensorial relativas à var. Picual (Fig. 4), revelaram que o painel de provadores 

detetou diferenças nos azeites sujeitos ao stress hídrico em relação ao conforto hídrico assinalando a 

sua cor verde mais intensa, sabor mais frutado, amargo e picante. Em relação ao azeite da var. 

RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC RCH RDC

Hojiblanca 0,5 0,6 4,5 4,4 63,7 54,0 58,1 57,0 0,4 0,3 0,3 0,3 30,6 31,9 41,3 43,4

Picual 0,5 0,5 3,9 3,8 55,9 51,4 46,40 48,2 0,4 0,3 0,3 0,3 30,3 32,1 44,6 43,3

Média 0,5 0,6 4,2 4,1 59,8 52,7 52,3 52,6 0,4 0,3 0,3 0,3 30,4 32,0 43 43,4

Rega

Variedade

Rega x variedade

ns ns

ns

Nível de 

significância

ns < 0,001 ns < 0,05

Índice de maturação Humidade (%) Acidez

2ª análise - à colheita 1ª análise 2ª análise - à colheita 1ª análise 2ª análise - à colheita1ª análise

ns < 0,001 < 0,05 < 0,001 ns ns

ns ns ns ns ns

ns ns

ns < 0,05

Teor em gordura na MS (%)

1ª análise 2ª análise - à colheita

ns ns

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

RCHP RDCP RCHH RDCH

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

RCHP RDCP RCHH RDCH

Figura 2. Efeito do fator estratégia de rega sobre 

o teor em pigmentos carotenóides (mg/Kg). 
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62,5% %

37,5 %

conseguiram identificar correctamente as
amostras

não conseguiram diferenciar os azeites

83,3 %

16,7 %

conseguiram identificar correctamente as
amostras

não conseguiram diferenciar os azeites

Hojiblanca (Fig. 5), verificou-se que os azeites obtidos eram muito semelhantes (só 37,5% conseguiu 

identificar corretamente as amostras), referindo que o azeite sujeito ao stress hídrico apresentava sabor 

mais agradável, ligeiramente mais amargo e picante.  

 

 

 

Figura 4.Resultados do ensaio triangular-var. Picual.    Figura 5.Resultados do ensaio triangular-var. Hojiblanca. 

 

Considerações finais 

Ainda que relativos a um ano de ensaios, os resultados obtidos sugerem que é possível reduzir os 

consumos de água de rega no olival, sujeitando a planta em fases menos sensíveis do ciclo cultural a 

um certo nível de stress, sem impacto significativo em termos quantitativos e qualitativos sobre o 

resultado da cultura ou sobre a perenidade da oliveira. Este ensaio decorre desde Março de 2018, no 

mesmo local, estando previsto incluir outras modalidades de RDC bem como uma modalidade de 

olival em condições de sequeiro. 
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