


Projeto GESCERTOLIVE

Apoio à gestão de olivais e à certificação 
de material vegetativo de variedades de 
oliveira nacionais

Ação 1 - Técnicas culturais a aplicar 
em olivais intensivos
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em olivais intensivos
de variedades nacionais

• Poda racional do olival intensivo

• Gestão simplificada da rega do olival

• Momento ótimo de colheita das azeitonas
Operação ALT20-03-0246-FEDER-00058



Linhas orientadoras da AÇÃO

• Olival intensivo (em copa) em plena produção

• Orientações simples de gestão da rega para explorações com pouca tecnologia  

• Primeira etapa da compreensão da rega• Primeira etapa da compreensão da rega

• Resposta da planta à aplicação de água

• Dotações e intervalos entre regas

• Sensibilização para as alterações climáticas
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A oliveira precisa de rega ?

• Cultura mediterrânica adaptada à falta de água

• Cultura maioritariamente de sequeiro

• Planta morfologicamente (folha e raiz) adaptada a anos de seca e temperaturas elevadas

Fonte: www.tunecity.net Fonte: publicarparapartilhar.blogspot.com
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A oliveira precisa de rega ?

• Precipitação mínima para a oliveira

• Mínimo de 400 mm/ano

• Ideal 600 mm – 800 mm (até 1000 mm) por ano

• Regamos para compensar a escassez de água nos anos de seca (clima mediterrânico)

• Diminuir a alternância de produção• Diminuir a alternância de produção

• Assegurar uma produção minimamente compensadora

• Regamos para intensificar as produções

• A oliveira responde muito bem à aplicação de água (sequeiro + água = 2 x produção)

• Necessidade de aumentar as produções unitárias (maior competividade da cultura)

• Apesar do custo da rega, o aumento das produções compensa largamente
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Ciclo da oliveira

Representação esquemática do crescimento vegetativo e do ciclo reprodutivo da oliveira em olivais com rega e em
sequeiro (adaptado de Inês, 2016).

Diagrama ombrotérmico de Gaussen para BEJA (1958-1988) 
(Adaptado de AGROGES 2004)Período de maior necessidade de água
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Efeito do défice hídrico

PROCESSO PERÍODO EFEITO DO DÉFICE HÍDRICO

Crescimento vegetativo Todo o ano
Redução do crescimento dos ramos e menor
número de flores no ano seguinte

Desenvolvimento dos gomos florais fevereiro-abril Redução do número de flores. Aborto ovárico

• O défice hídrico afeta o olival intensivo durante todo o seu ciclo

Floração maio Redução da fecundação
Formação dos frutos maio-junho Aumento da alternância

Crescimento inicial do fruto junho-julho Diminuição do tamanho do fruto

Crescimento posterior do fruto agosto-colheita Diminuição do tamanho do fruto

Acumulação de azeite julho-novembro Diminuição do conteúdo em azeite

Efeitos do défice hídrico nos processos de crescimento e produção da oliveira (Adaptado de COTR 2018)
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Programação da rega (1)

• Metodologia recomendada pela FAO
• Baseada na Evapotranspiração Cultural (ETc) do olival
• Kc = Coeficiente cultural
• Usa diferentes Kc mensais de mai a out (0,55 – 0,50 – 0,45 - 0,45 – 0,55 – 0,60)

• ETc = ETo * Kc

• ETo = Evapotranspiração de referência
• fornecida pelas Estações meteorológicas automáticas
• divulgada pelo Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR)
• estimada pela fórmula de Hargreaves

• ETc = ETo * Kc * Kr (Kr = coeficiente de recobrimento)

• Rega = ETc – Pe (Pe = precipitação efetiva)
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Programação da rega (2)

• Metodologias baseadas em medições sobre as oliveiras
• Medição do fluxo de seiva
• Variação do diâmetro do tronco
• Medição do potencial hídrico foliar
• Medição da turgescência da folha
• Controlo da temperatura do coberto
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Programação da rega (3)

• Metodologias baseadas na medição do teor de água no solo
• Monitorização da água no solo com sensores

• Equipamentos muito variados (características técnicas, preço, comunicação, etc.)
• Sondas capacitivas (ENVIRONSCAN, DIVINER, etc.)
• Sondas WATERMARK
• outras (Sondas FDR, sondas TDR, Tensiómetros, etc.)• outras (Sondas FDR, sondas TDR, Tensiómetros, etc.)

• Os sensores no solo permitem:
• Saber a profundidade atingida pela água aplicada em cada rega
• Acompanhar a extração da água pela cultura e pela evaporação
• Definir os parâmetros de gestão da rega (quando voltar a regar e quanta água aplicar)
• Fazer uma gestão diferenciada dentro da exploração, consoante os solos e os olivais
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Programação da rega – sondas capacitivas

• Equipamentos sofisticados que monitorizam o teor do água a diversas profundidades
• Custo elevado limita o número de equipamentos
• Funcionamento obriga a painel solar
• Permite a comunicação por GSM (ou rádio)
• Equipamentos sensíveis
• Necessitam de uma calibração inicial para o local
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Programação da rega – sondas capacitivas

• Obrigam ao conhecimento das características do solo da parcela onde estão instaladas
• Classe de textura
• CC – Capacidade de Campo / CE – Coeficiente de emurchecimento
• CU – Capacidade Utilizável = (CC-CE)
• TCC – Teor Crítico Cultural
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Programação da rega – Parâmetros do solo
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• Blocos de resistência elétrica que permitem avaliar de forma indireta a quantidade de água
(sem determinar o seu valor) e o esforço que as plantas fazem para a extrair:

• Funcionamento baseado na determinação da resistência oferecida à passagem de
uma corrente elétrica entre 2 elétrodos

• Menor resistência = maior teor de água no bloco / no solo

• Equipamentos de fácil utilização e leitura

• De custo muito reduzido

• De rápida resposta à evolução do teor de água no solo

• De fácil utilização para uso prático na programação da rega
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• Sensores fazem uma estimativa do potencial da água do solo entre 0 e

200 cb

• Constituem um método expedito de avaliação do teor de água no solo

• De rápida instalação no terreno, podendo ficar instalados para várias• De rápida instalação no terreno, podendo ficar instalados para várias

campanhas de rega

• O baixo custo dos equipamentos permite instalar vários pontos de

monitorização nas diferentes parcelas ou manchas de solos/setores de

rega
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• PREPARAÇÃO DOS SENSORES (antes da instalação no terreno)

• Devem estar perfeitamente humedecidos antes de colocados no solo

• Repetir 2 a 3 ciclos de humedecimento/secagem (12 horas em água – 2 horas ao ar livre)

• Após o último ciclo, mantê-los em água até à instalação

• INSTALAÇÃO DOS SENSORES• INSTALAÇÃO DOS SENSORES

• Determinar quantos locais de monitorização devem ser instalados (tipo

de solo, topografia, variedades, etc.)

• Abrir um furo com uma sonda (diâmetro de 20 mm)

• Humedecer o furo e colocar “papa” no fundo do furo

• Instalar 2 ou 3 sensores em cada local, consoante a profundidade

radicular das oliveiras Fonte: Guia de rega nº 14 (COTR 2003)
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO

• A situação ideal é a instalação de 3 sensores em

cada local:

• 2 sensores na zona de maior extração de água

(onde estará a quase totalidade do sistema

radicular), podendo ser a 30 cm e a 60 cm de

profundidade

• 1 sensor abaixo do limite da zona de

desenvolvimento radicular, por ex. a 90 cm

• Para definir a profundidade de instalação, abrir uma

cova ou fazer uma sondagem
Fonte: Guia de rega nº 14 (COTR 2003)
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO

• O sensor a maior profundidade define a duração

(tempo em horas) máxima de cada rega, que varia

ao longo do ciclo da cultura, consoante as condições

ambientais e a extração da oliveira – diz-nos quando

parar de regar e qual a dotação (em mm) de cada

rega;

• Os 2 sensores na zona radicular de maior absorção

permitem gerir a quantidade de água disponível

para a oliveira – dizem-nos quando começar a regar,

variando consoante o momento do ciclo da oliveira
Fonte: Guia de rega nº 14 (COTR 2003)
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES

• Em cada local, devem ser instalados no

limite da projeção da copa da árvore

• Devem ser colocados no bolbo húmido do

gotejador, por isso, iniciar a rega uns dias

antes de colocar os sensores

• Em solos arenosos, os sensores devem estar

mais próximos do gotejador

• Em solos mais argilosos, os sensores devem

ficar mais afastados do gotejador
Fonte: Raposo, J. (1994)
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Programação da rega – sensores WATERMARK

Leituras para condução da rega:

• 0 – 10 cb – solo saturado de água;

• 10 – 30 cb – solo suficientemente húmido (CC);

• 30 – 40 cb – iniciar a rega (solos arenosos);• 30 – 40 cb – iniciar a rega (solos arenosos);

• 40 – 50 cb – iniciar a rega (solos francos);

• 50 – 60 cb – iniciar a rega (solos argilosos);

• 70 – 80 cb – TCC (Teor crítico cultural);

• > 80 cb – plantas em stress hídrico.
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Programação da rega – sensores WATERMARK

• INTERPRETAÇÃO DAS LEITURAS

• Quanto mais próximas de zero, mais húmido está o solo

• Sensor mais superficial indica falta de humidade e o mais

profundo humidade suficiente - regar com menos

dotação

• Sensor mais profundo acusa deficiência de água, rega de

Fonte: Guia de rega nº 14 (COTR 2003)

• Sensor mais profundo acusa deficiência de água, rega de

maior dotação para humedecer até a essa profundidade

• Em geral:
• Em solos arenosos, dotações menores e intervalos mais curtos

entre regas

• Em solos mais argilosos, dotações maiores e intervalos mais longos

entre regas
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Programação da rega – Estratégia

Fonte: G. Rodrigues (OVIBEJA 2018)

• MOMENTOS CHAVE PARA REGA

• Antes do início da floração e floração

• Endurecimento do caroço (do início até

ao fim)

• Antes do início da maturação

• REGA DEFICITÁRIA CONTROLADA

• Reduzir as regas entre estes períodos

• Reduzir a rega durante a paragem

estival
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Fatores que influenciam as necessidades de rega

• Clima

• Tipo de solo

• Compasso do olival

Desenvolvimento vegetativo / volume de copa• Desenvolvimento vegetativo / volume de copa

• Produção de azeitona

• O controlo do volume de copa através da poda permite controlar a transpiração da folhagem e assim, as
necessidades de água durante a campanha. Mas tem de haver um equilíbrio na poda para não diminuir
a produção de cada árvore.
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Volume da copa (VC)

HC = 2,5 -2,7m

3,5 -4,0m

3,5 -3,7/4,0m • VC (em m3) = 0,5236 x D2 x HC3,5 -3,7/4,0m

0,8 -1,2m

• VC (em m3) = 0,5236 x D2 x HC

• D é o diâmetro médio (em m)

• HC é a altura da copa (em m)

• 25 a 35 m3/oliveira (olival 7 x 5m)

• 7.000 a 10.000 m3/ha (Seq – Reg)
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RESUMO – gestão simplificada da rega

• Usar sensores WATERMARK

• Instalar 2 a 3 sensores por local homogéneo no olival

• Fazer 1 leitura semanal a 2 leituras semanais (períodos de maior evapotranspiração)• Fazer 1 leitura semanal a 2 leituras semanais (períodos de maior evapotranspiração)

• Tempo de rega (= dotação) em função do solo e da leitura do sensor mais profundo

• Início da rega em função da leitura do(s) sensor(es) mais superficial ou superficiais

• Praticar a rega deficitária controlada (não ultrapassar 2000 - 2500 m3/ha/ano)
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Próxima Ação de sensibilização

Momento ótimo para 

a colheita da azeitonaa colheita da azeitona

(2ª quinzena de setembro 2022) 
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Obrigado pela vossa atenção
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