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MÉTODOS 

INTRODUÇÃO 
A água é um recurso escasso em regiões Mediterrânicas, situação que tem tendência a agravar com as alterações climáticas. Em 2017, Portugal experimentou uma seca severa que se estendeu a quase 
todo o território. Em condições de escassez de água e alta demanda evaporativa, o risco de salinização do solo é uma das principais ameaças à sustentabilidade do regadio, tornando imprescindível a 
avaliação da qualidade da água de rega e dos riscos de salinidade para as culturas, de modo a garantir a manutenção, a longo prazo, do equilíbrio de sais à escala da parcela cultural, da exploração 
agrícola ou da região. Este estudo centrou-se: na avaliação da qualidade da água da albufeira de Alqueva para rega e na estimativa dos riscos de salinização do solo e das perdas potenciais de 
rendimento devido à salinidade nas culturas mais representativas cultivadas  no Perímetro de Rega de Alqueva. 
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Caracterização geral da seca de 2017 

 2017 foi um ano extremamente quente e seco. O 
período de Abril a Dezembro com anomalias negativas 
de precipitação persistentes foi o mais seco  dos últimos 
87 anos (IPMA, 2018). 

 A precipitação anual foi cerca de 35% abaixo do valor 
médio na região (Normal Climatológica 1981-2010 é de 
558 mm).  

Caracterização química da água 

 No geral, as concentrações mais elevadas registaram-se em amostras recolhidas em Mourão e 
Lucefécit (plataformas mais a montante). 

 Verifica-se uma tendência temporal de aumento das concentrações de sódio, Cloreto, Cálcio, 
Sulfato, ECw e SAR. 

 A SAR  segue uma tendência similar ao Sódio. 
 O pH mantem-se estável, em redor de 8.0, com o valor mais elevado (9.1) registado em 

Setembro na plataforma de Lucefécit. 

Qualidade da água para rega 

 A avaliação de riscos potencias de redução da taxa de infiltração do solo e de problemas de 
formação de crostas superficiais, realizada segundo as directrizes da FAO pela análise conjunta 
dos valores de ECw e de SAR (Ayers e Westcot, 1985), indicou um grau de restrição de uso 
ligeiro a moderado em todas as amostras de água recolhidas. 

Cultura (área ocupada em 2017/ ha) 
Redução potencial 
de rendimento (%) 

Olival (33270), Girassol (2399), Cevada (1237), 
Trigo (813), Tomate (759), Alho (78) 

0 

Milho (4500), Vinha (3568), Amendoeira (2887), 
Pimento (9) 

1 - 5 

Melão (1250), Cebola (314), Abóbora (108) 6 - 10 

Morango (2.5) 11 - 15 

 Área de estudo: Perímetro de rega de Alqueva, com uma área total de 120000 ha, dos quais cerca de 70000 ha estavam em operação em 2017. 
 Principais culturas do perímetro em 2017: oliveira (Olea europaea L.), ocupando mais da metade da área; milho (Zea mays L.); videira (Vitis vinifera L.); 

forragens e pastagens, como o Azevém (Lolium multiflorum Lam); girassol (Helianthus annus L.); amêndoa (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb); cevada 
(Hordeum vulgare L.); trigo (Triticum aestivum L. e Triticum durum Desf.). Outras culturas presentes são principalmente hortícolas, como o melão 
(Cucumis melo L.), tomate (Solanum lycopersicum L.), pimento (Capsicum annum L.), alho (Allium sativum L.), cebola (Allium cepa L.), abóbora (Cucurbita 
pepo L.) ou morango (Fragaria × ananassa Duchesne). 

 Clima dominante: Mediterrâneo, Csa, de acordo com a classificação de Köppen. 
 Caracterização química da água: realizada ao longo de 2017, cada dois meses. O pH e a condutividade elétrica (ECw) e os principais iões inorgânicos, 

decisivos na avaliação da qualidade da água para rega, foram analisados em amostras de água recolhidas em quatro plataformas (Montante, Mourão, 
Álamos, Lucefécit) localizadas no reservatório (APHA, 1998). A taxa de adsorção de sódio (SAR) obteve-se a partir de: 𝑆𝐴𝑅 = 𝑁𝑎 𝐶𝑎 + 𝑀𝑔 2  . 

Rendimento potencial das culturas 

 Para LF = 0.15, e dada a informação disponível na literatura no que respeita à salinidade limiar 
(Maas e Grattan, 1999), as estimativas indicaram nula redução potencial de rendimento de 
todas as culturas estudadas.  

 Para LF = 0.05, valor assumido para os sistemas de rega mais frequentes no perímetro de 
Alqueva, nomeadamente, gota-a-gota e center-pivot, as principais culturas do perímetro 
(olival, milho ou vinha) as estimativas apontam para reduções de rendimentos nulas ou 
inferiores a 5%. 

 A estimativa mais elevada de redução potencial de produtividade (obtidas com valores de 
amostras colhidas em maio e novembro) verificam-se em morango, uma das culturas mais 
sensíveis de acordo com Maas e Grattan (1999). Contudo, na área de estudo, o morango é 
uma cultura de estufa, hidropónica, ocupando uma área residual. 

 Para culturas hortícolas de ar livre, sensíveis ou moderadamente sensíveis à salinidade, como 
o melão, a cebola ou a abóbora, obtiveram-se estimativas de redução de rendimento entre 6 e 
10%.  
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 No período da Primavera-Verão, a água apresentou valores de pH fora do intervalo recomendado. Os valores de ECw e SAR 
apresentaram-se sempre em conformidade. 

 A avaliação da qualidade da água em relação à redução da taxa de infiltração e formação de crostas superficiais no solo revelou 
risco ligeiro a moderado. Este resultado deve ser levado em conta quando são usados sistemas de rega por aspersão ou de 
superfície, particularmente em solos de textura fina e mal estruturados. 

 A estimativa de redução de rendimento nas principais culturas no perímetro (oliveira, milho e videira) forma nulas ou abaixo de 
5%. 

 Em culturas de horticultura de ar livre, como o melão, a cebola e a abóbora, sensíveis à salinidade, as estimativas de redução de 
rendimento foram da ordem de 6 a 10%.  Nestes casos, devem ser tidas em consideração práticas culturais adequadas, tais como 
a adição de fracções de lavagem nos volumes de rega aplicados. 
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RESULTADOS 

Qualidade da água de rega: avaliada com base na Lei Portuguesa (DL 236/98) e nas directrizes da FAO (Ayers e Westcot, 1985), comparando os parâmetros comuns às duas normas. 
 Salinidade do solo: Estimativas de salinidade do solo (ECe) foram obtidas segundo Ayers e Westcot (1985), com ECe = ECw ∙ X, considerando dois fatores de concentração de sal: X = 1,5, um valor 

padrão para uma fração de lavagem (LF) de 0,15, representando uma eficiência de rega média e X = 3,2, para LF = 0,05, correspondendo a uma elevada eficiência de rega, com reduzidas perdas de 
água por percolação. 

 Produtividade das culturas: As perdas potenciais de rendimento foram estimadas usando a função de rendimento relativo (Yr), 𝑌𝑟 = 100 − 𝑏 ∙ 𝐸𝐶𝑒 − 𝑎  (Maas e Hoffman, 1977), nas culturas mais 
representativas do perímetro para as quais se dispunha de informação sobre salinidade limiar (Maas e Grattan, 1999). 

 O período seco entre Abril e Julho) coincidiu com grande parte do ciclo de crescimento das 
culturas de Primavera-Verão, contribuindo para um aumento das suas necessidades hídricas. 

Parâmetro Local 
Grau de restrição - FAO29 Conformidade - DL 236/98 

Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov 

Taxa de 
infiltração do 

solo 

Plat Alamos LM LM LM LM LM LM             
Plat Montante LM LM LM LM LM LM             
Plat Mourão LM LM LM LM LM LM             
Plat Lucefecit LM LM LM LM LM LM             

Cl- 

Plat Alamos N N N N N N C C C C C NC 
Plat Montante N N N N N N C C C C C C 
Plat Mourão N N N N N N C C C C C C 
Plat Lucefecit N N N N N N C NC C NC NC C 

pH 

Plat Alamos C C NC   C C C C NC   C C 
Plat Montante C C NC NC C C C C NC NC C C 
Plat Mourão C C C NC NC C C C C NC NC C 
Plat Lucefecit NC C NC NC NC C NC C NC NC NC C 

LM - Restrição ligeira a moderada; N - Sem restrição; C - conforme; NC - não conforme 

b - inferior ao valor mínimo 
de deteção 

 Dos restantes parâmetros avaliados (Ecw, SAR, 𝐶𝑙 , 𝑁𝑂3 , pH) apenas a 𝐶𝑙  (> 70 mg / l) e, 
principalmente, o pH (fora do intervalo 6,5 - 8,4) se mostraram não conformes em algumas 
datas e locais. 

Fonte: http://www.alqueva.com.pt/pt/#/regadio/area-em-exploracao/mapa-de-evolucao/10   
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