
  GRANDES CULTURAS

RESUMO
Com a implementação do perímetro de rega de 
Alqueva, a intensificação agrícola no Alentejo 
é já uma realidade, impondo aos agricultores o 
desafio de produzir mais e com maior eficiên-
cia, garantindo a sustentabilidade dos sistemas 
de cultivo. Este trabalho resultou de um pro-
jecto de demonstração realizado em duas ex-
plorações agrícolas localizadas no perímetro 
de rega de Alqueva. Entre 2012 e 2014, estuda-
ram-se o rendimento das culturas e a eficiência 
de uso da água (WUE) em diferentes sucessões 
culturais: uma monocultura de milho (M-M) e 
duas rotações, cevada+milho-cevada (C+M-C) 
e girassol-cevada+milho (G-C+M). A duração 
do ciclo cultural influenciou os rendimentos, 
principalmente no caso do milho. Na rota-
ção C+M-C, com predomínio de culturas de 
Outono-Inverno, as exigências hídricas foram 
inferiores e o volume total de rega aplicado foi 
aproximadamente metade do da monocultura. 
Quando o rendimento potencial da cultura 
foi alcançado, o milho apresentou os maiores 
valores de WUE. Em termos globais, como re-
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sultado dos menores rendimentos alcançados, 
os valores de WUE apontam para uma menos 
equilibrada performance da rotação G-C+M. 
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ABSTRACT
With the implementation of the Alqueva ir-
rigation perimeter, agricultural intensifica-

tion in Alentejo is already a reality, imposing 
to farmers the challenge of producing more 
and more efficiently, ensuring the sustain-
ability of the farming systems. This work re-
sulted from a demonstration project carried 
out in two farms located in Baixo Alentejo, 
in the Alqueva irrigation perimeter. Yield 
and water use efficiency (WUE) were stud-
ied, between 2012 and 2014, in different cul-
tural successions: a maize monoculture (M-
M) and two rotations, barley+maize-barley 
(C+M-C) and sunflower-barley+maize (G-
C+M). The yields were influenced by the 
length of the crop cycle, especially in the 
case of maize. In rotation C+M-C, with a 
predominance of autumn-winter crops, the 
water requirements were lower and the total 
volume of irrigation applied was approxi-
mately half of the monoculture. When the 
potential crop yield was reached, maize had 
the highest WUE values. Overall, as a result 
of the lower yields achieved, the WUE values 
indicate a less balanced performance of the 
G-C+M rotation. 
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INTRODUÇÃO
O grande desafio do sector agrícola é o de pro-
duzir mais e com maior eficiência, reduzindo 
custos económicos e ambientais, e fortalecen-
do-se perante os riscos associados às altera-
ções climáticas (Rodrigues et al., 2003; Zwart e 
Bastiaanssen, 2004; Di Paolo e Rinaldi, 2008). 
Os cenários de mudança climática apontam 
para variação das produtividades, sendo a re-
gião mediterrânica especialmente vulnerável, 
por via da diminuição das disponibilidades de 
água e da maior probabilidade de ocorrência 
de episódios climáticos extremos. De entre 
os problemas ambientais relacionados com a 
agricultura, a escassez de água será provavel-
mente o mais grave na Europa, sobretudo nos 
países das regiões mediterrânicas (Olesen e 
Bindi, 2002; EEA, 2009).

No Alentejo a agricultura está condicio-
nada ao ritmo de um clima Mediterrânico 
caracterizado por uma grande variabilidade e 
irregularidade na distribuição da precipitação 
anual e interanual e por uma estação quente 
e seca nos meses de verão. Nos últimos anos, 
com o desenvolvimento dos aproveitamentos 
hidroagrícolas do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva (EFMA), os agriculto-
res desta região têm recorrido cada vez mais à 
rega das suas culturas, procurando o aumento 
da sua produtividade.

Neste contexto, o esforço no sentido de 
prestar apoio aos agricultores numa região 
onde se tem assistido a uma profunda trans-
formação do sector agrícola tem sido conside-
rável. Este apoio tem sido exercido com mé-
rito, essencialmente por centros de extensão e 
por organizações de produtores e regantes. No 

entanto, mantem-se a percepção da necessida-
de de expandir os processos de transferência 
de tecnologia e conhecimento, reforçando as 
ligações entre instituições e agricultores. A este 
itinerário de transferência de conhecimento 
devem juntar-se as instituições de ensino su-
perior e de investigação, com benefícios para 
todos os intervenientes. Estudos realizados nas 
explorações agrícolas, fora dos tradicionais 
campos de ensaio, são de extrema importân-
cia para o reforço das ligações entre todos os 
stakeholders da região.

O uso de culturas em rotação inclui-se 
no conjunto de práticas que os agricultores 
podem adotar para a melhoria da eficiência 
dos sistemas cultivados. Em oposição com as 
monoculturas, a diversificação de culturas em 
rotação é uma forma de melhorar a eficiência 
no uso da água e dos nutrientes, bem como de 
regularizar as produções (Nevens e Reheul, 
2001; Pikul et al., 2005; Sainju et al., 2011). Não 
havendo dúvidas de que as rotações culturais 
apresentam muitas vantagens em sistemas de 

sequeiro, a obtenção desses benefícios é tam-
bém de esperar quando as culturas se desen-
volvem em regadio.

Para a avaliação da eficiência de uso da 
água têm sido propostos, revistos e utilizados 
inúmeros indicadores e relações à escala eco-
-fisiológica, baseados na relação entre a fotos-
síntese e a transpiração da folha ou da canopia, 
ou à escala agronómica, relacionando rendi-
mento da cultura com água consumida ou apli-
cada (Katerji et al., 2008; Pereira et al., 2012; 
Medrano et al., 2015). Deste modo, a aborda-
gem agronómica procura obter medidas de 
eficiência produtiva ou indicadores de uso dos 
recursos (Helweg, 1991; Valero e Mañas, 1993; 
Howell, 2001; Zwart e Bastiaanssen, 2004). 
Neste artigo, baseado nos resultados de um 
projecto de demonstração realizado em duas 
explorações agrícolas localizadas no perímetro 
de rega de Alqueva, em estreita ligação com os 
agricultores e com intervenção mínima ao ní-
vel da gestão agronómica, pretende-se:
•	 avaliar as respostas produtivas à rega numa 

Tabela 1

Práticas agronómicas durante os três anos de estudo.

Sucessão cultural Cultura precedente Cultura Área (ha)
Data de sementeira 

em dias do ano 
(DOY)

Densidade de 
sementeira 

(nº de sementes/ha)

Dotação total rega 
(m3/ha)

Data de colheita 
em dias do ano 

(DOY)

Duração do ciclo 
cultural (dias)*

M-M Milho
Milho 34 05/05/13 (125) 92000 6970 15/10/13 (288) 163

Milho 46 28/04/14 (118) 90000 6260 20/10/14 (293) 175

C+M-C Girassol

Cevada 32 27/12/12 (362) 3750000 1000 20/06/13 (171) 177

Milho 32 09/07/13 (190) 82810 4270 25/11/13 (329) 139

Cevada 32 20/12/13 (354) 3750000 660 02/06/14 (153) 164

G-C+M Trigo Mole

Girassol 18,5 23/04/13 (113) 85000 4470 25/09/13 (268) 155

Cevada 18,5 02/12/13 (336) 3750000 340 11/06/14 (162) 191

Milho 18,5 21/06/14 (172) 10900 4390 17/12/14 (351) 179
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monocultura de milho e em duas rotações 
culturais que incluem, para além do milho, 
a cevada e o girassol; 

•	 analisar os valores de eficiência de uso da 
água e da água de rega;

•	 avaliar a performance dos sistemas de cul-
tivo estudados com base nos conceitos de 
eficiência de uso dos recursos.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo decorreu nos anos agrícolas 
2012/2013 e 2013/2014. Foram experimen-
tadas as seguintes sucessões de culturas: uma 
monocultura de milho (M-M) e as rotações 
cevada+milho-cevada (C+M-C) e girassol-
-cevada+milho (G-C+M). Na monocultura, 
semearam-se variedades de ciclo FAO 600, nas 
rotações C+M-C e G-C+M foram semeadas 
variedades de ciclo FAO 300 e FAO 200, respe-
tivamente. As duas primeiras foram instaladas 
numa exploração agrícola privada localizada 
no concelho de Aljustrel e a última numa ex-
ploração agrícola privada localizada no conce-
lho de Serpa, ambas situadas no perímetro de 
rega de Alqueva.

Em todas as parcelas estudadas os solos são 
Cambissolos (Classificação FAO). O clima é, 
segundo a classificação dos climas de Köppen, 
Mediterrânico ou Temperado com Verão 
quente e seco, Csa. As estações meteorológi-
cas da rede de Serviço de Apoio ao Regante 
do Alentejo (SAGRA) do Centro Operativo de 
Tecnologias do Regadio (COTR), localizadas 
no Perímetro do Roxo (Aljustrel) e Serpa for-
neceram a informação meteorológica.

Os trabalhos de preparação do solo foram 
os normalmente praticados pelos agricultores, 
à exceção das culturas de milho em rotação, 
como segunda cultura, onde se efetuou semen-
teira direta sobre o restolho da cevada.

Todas as culturas foram regadas por as-
persão, através de center-pivot. As dotações de 
rega aplicadas foram registadas com udóme-
tros automáticos localizados nas parcelas. A 
gestão da rega foi efetuada com recurso à infor-
mação meteorológica e aos registos contínuos 
de sondas capacitivas, uma sonda por cultura.

A Evapotranspiração cultural (ETc) foi cal-
culada usando o MOGRA - Modelo para a Ges-
tão da Rega do Alentejo (COTR, 2016), desen-
volvido como uma ferramenta de apoio aos re-

gantes. Trata-se de um modelo de cálculo para o 
balanço hídrico que funciona on-line, utilizan-
do a informação proveniente da rede SAGRA e 
a informação específica introduzida para cada 
cultura monitorizada, baseada na metodologia 
de determinação das necessidades hídricas das 
culturas da FAO (Allen et al., 1998).

Os principais aspetos da gestão agronómi-
ca efetuada nas várias culturas encontram-se 
descritos na Tabela 1.

Os indicadores de eficiência de utilização 
da água usados foram: 
•	 eficiência de uso da água (WUE, expressa 

em Kg/m3), calculada usando a relação 
WUE=R/ETc, onde R é o rendimento (Kg/
ha) e ETc é a evapotranspiração da cultu-
ra (m3/ha), referida na literatura (Albrizio 
et al., 2010; Pereira et al., 2012) como efi-
ciência produtiva do uso da água, WUEy 
(“yield water use efficiency”); 

•	 eficiência de uso da água de rega (IRRWUE) 
determinada através de IRRWUE=R/DTR, 
onde DTR é a dotação total de rega aplicada 
por ciclo, expressa em volume por unidade 
de área (m3/ha) (Howell, 2001; Zwart e Bas-
tiaanssen, 2004; Daggdelen et al., 2006).
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Figura 1

Temperatura média diária (Tmed), precipitação acumulada (Pcum) e precipitação e rega acumuladas ((P+R)cum) durante o ciclo de 

cada cultura, em cada sucessão cultural. a) milho; b) milho; c) cevada; d) milho; e) cevada; f) girassol; g) cevada; h) milho. M-M - 

monocultura de milho; C+M-C - rotação cevada+milho-cevada; G-C+M - rotação girassol-cevada+milho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Clima, fenologia e respostas produtivas
Durante os anos do estudo os valores de tem-
peratura média anual variaram entre 15.8ºC e 
16.4ºC na estação meteorológica do Perímetro 
do Roxo e entre 16.6ºC e 17.1ºC na estação 
meteorológica de Serpa, verificando-se valores 
crescentes de 2012 até 2014 em ambas as esta-

ções. No que respeita à precipitação anual, os 
valores máximos verificaram-se em 2014 e fo-
ram de 634 mm e 665 mm, nas estações do Pe-
rímetro do Roxo e de Serpa, respetivamente. O 
ano mais seco foi 2013, em que a precipitação 
totalizou 499 mm na estação do perímetro do 
Roxo e 447 mm na estação de Serpa. Refira-se 
que a Normal climatológica de Beja (período 

1981 a 2010) é de 558 mm para a precipitação 
anual (IPMA, 2016).

Na Figura 1 é possível observar a evolu-
ção, durante o ciclo das culturas, dos valores 
de temperatura média diária, precipitação acu-
mulada e precipitação mais rega acumuladas. 
Dadas as disponibilidades hídricas proporcio-
nadas pela precipitação no período outono-
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-invernal, na culturas de Inverno observa-se 
uma menor diferença entre os Pcum e (P+R)

cum. Contudo, no cultivo de cevada na rotação 
C+M-C que decorreu em 2013, ano de baixa 
pluviosidade, a adição de água de rega fez-se 
essencialmente no período entre os estados de 
emborrachamento e espigamento (Figura 1c). 
Como é possível observar na Tabela 3, nesta 
cultura de cevada, o período do ciclo que de-
correu entre estes estados teve uma duração de 
cerca 50 dias durante os quais a precipitação 
totalizou apenas 10 mm. A adição de rega terá 
sido assim importante para a garantia de ren-

dimento. Nas fases finais do ciclo do milho cul-
tivado na rotação C+M-C (Figura 1d), a tem-
peratura média diária teve uma diminuição 
de aproximadamente 5ºC entre a fase de grão 
leitoso (272 DOY) e a fase de ponto negro (307 
DOY), tendo a diminuição aumentado para 
cerca de 7ºC entre esta última e a colheita (329 
DOY). Igualmente, entre a fase de grão leitoso 
e de ponto negro, a precipitação verificada foi 
de 75 mm, o que fez diminuir as necessidades 
em rega neste período do ciclo. Durante o ciclo 
do milho na rotação G-C+M, a precipitação 
totalizou 366 M-M, com 172 mm a ocorre-

rem até à maturação (ponto negro), o que, por 
um lado, muito contribuiu para a redução nas 
necessidades em rega mas, por outro, afetou a 
oportunidade de colheita da cultura perante 
uns meses de novembro e dezembro especial-
mente chuvosos (Figura 1h). Em qualquer das 
culturas de milho, a rega parou antes da matu-
ração (Figuras 1a, 1b, 1d e 1h).

Os rendimentos obtidos na cultura do mi-
lho, expressos em kg/ha, refletem, mais do que 
a sucessão cultural, a duração do ciclo cultural 
(Tabela 3), onde os rendimentos mais elevados 
se verificaram nas variedades de ciclo mais 
longo, cultivadas em monocultura. A baixa 
produtividade do milho cultivado na rotação 
G-C+M foi resultado de um forte ataque de 
broca (Sesamia nonagrioides Lefèvre). Adicio-
nalmente, ocorreram problemas na sua im-
plantação como segunda cultura, após a ceva-
da, relacionados com o controlo de infestantes 
(monocotiledóneas) em pós-emergência, bem 
como com a data de colheita devido à ocorrên-
cia de um período chuvoso prolongado após 
a fase de maturação. Também nesta rotação, a 
produtividade obtida no girassol, afastada dos 
valores médios de produtividade da cultura em 
regime de regadio, foi provavelmente resulta-
do de uma excessiva densidade de sementeira 
que promoveu uma anormal competição en-
tre plantas, traduzida em pequenos capítulos 
e com reduzido número de aquénios. Como 
se referiu, 2013 foi um ano com uma preci-

Tabela 2

Fenologia das culturas em dias do ano (DOY).

Sucessão cultural Cultura (ano) Estado fenológico DOY Cultura (ano) Estado fenológico DOY Cultura (ano) Estado fenológico DOY

M-M Milho (2013)

Sementeira 125

Milho (2014)

Sementeira 118

8 folhas 166 8 folhas 157

Floração feminina 215 Floração feminina 192

Grão leitoso 244 Grão leitoso 217

Ponto negro 272 Ponto negro 256

Colheita 288 Colheita 293

C+M-C Cevada (2013)

Sementeira 362

Milho (2013)

Sementeira 190

Cevada (2014)

Sementeira 354

Afilhamento 45 8 folhas 223 Afilhamento 25

Emborrachamento 104 Floração feminina 251 Emborrachamento 85

Espigamento 150 Grão leitoso 272 Espigamento 102

Maturação/colheita 171 Ponto negro 307 Maturação/colheita 153

Colheita 329

G-C+M Girassol (2013)

Sementeira 113

Cevada (2014)

Sementeira 336

Milho (2014)

Sementeira 172

Inicio floração 177 Afilhamento 5 8 folhas 214

Final f loração 188 Emborrachamento 69 Floração feminina 243

Maturação 258 Espigamento 91 Grão leitoso 262

Colheita 268 Maturação 145 Ponto negro 293

Colheita 162 Colheita 351
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pitação total inferior ao valor da Normal cli-
matológica. Sendo o girassol uma cultura de 
Primavera/Verão, a quantidade total de água 
fornecida por rega e precipitação foi a mais 
baixa, quando comparada com as disponibi-
lidades hídricas para os cultivos de milho de 
ciclo mais curto das duas rotações. As produ-
ções de cevada nas diferentes rotações e anos 
foram semelhantes, com o valor mais baixo a 
verificar-se na rotação G-C+M. Para tal pode-
rá ter contribuído um menor fornecimento de 
água e de fertilizantes a esta cultura.

Eficiência no uso da água 
Da análise dos consumos hídricos e dotações 
aplicadas por cultura, retiramos que o milho é 
a cultura mais exigente, como seria de esperar, 
destacando-se as maiores exigências hídricas 
nas variedades de ciclo mais longo cultivadas 
em monocultura (Figura 2).

Dada a distinta estação quente e seca que 
prevalece nos climas Mediterrânicos, no ba-
lanço da água total utilizada pelas várias suces-

sões culturais estudadas, são aquelas onde pre-
dominam as culturas de Primavera-Verão as 
mais exigentes em água. Observou-se, no que 
respeita às necessidades hídricas, que a mono-
cultura e a rotação G-C+M não se diferenciam 
(1322,7 mm e 1328,7 mm, respetivamente), 
apresentando a rotação C+M-C menores ne-
cessidades hídricas totais (1180,5 mm). Quan-
do analisamos a quantidade total de rega apli-
cada, as diferenças são acentuadas. Para tal, 
terão contribuído os eventos de precipitação 
durante o ciclo das culturas de Outono-Inver-
no, isto é, nos cultivos de cevada em rotação. 
De facto, nesta cultura, a rega é essencialmente 
de complemento, por um lado para regularizar 
a produção, colmatando a variabilidade inter-
-anual da precipitação, típica dos climas Me-
diterrânicos, e por outro para evitar o défice 
hídrico em alguns estados chave do ciclo cul-
tural, como aconteceu em 2013 na cevada da 
rotação C+M-C onde se regou essencialmente 
entre os estados de emborrachamento e espi-
gamento. Em termos globais, e como conse-

quência dos aspetos referidos, o fornecimento 
de água de rega na monocultura M-M foi de 
13230 m3/ha e na rotação G-C+M de 9200 m3/
ha, enquanto na rotação com as duas culturas 
de cevada (C+M-C) o volume total de rega foi 
aproximadamente metade do da monocultura, 
com apenas 5930 m3 aplicados por hectare.

Os valores de indicadores de eficiência da 
água usada ou da sua produtividade (WUE) 
nas três culturas encontram-se próximos dos 
encontrados na literatura (Abdel-Wahab et al., 
2005; Daggdelen et al., 2006; Di Paolo e Rossi, 
2008; Albrizio et al., 2010; Morell et al., 2011; 
Langeroni et al., 2014; Howell et al., 2015) (Ta-
bela 3). A única exceção verifica-se no milho 
da rotação G-C+M cuja baixa eficiência de 
uso da água se explica pela redução de pro-
dutividade verificada neste cultivo. Quando o 
rendimento potencial da cultura é alcançado, 
o milho apresenta maiores valores de WUE 
comparativamente com a cevada ou o giras-
sol. Diferentes culturas têm necessariamente 
diferentes eficiências em termos da relação 
entre biomassa produzida e água transpirada, 
também como resultado dos mecanismos de 
assimilação do Carbono: espécies C3, como a 
cevada ou o girassol, são menos eficientes no 
uso da água do que as espécies C4, como o mi-
lho (Hay e Walker, 1989; Shrama et al., 2015).

Dos valores de eficiência de utilização da 
água de rega encontrados para as várias cultu-
ras, ressaltam vários aspetos. No milho e giras-
sol, os valores encontrados não diferem dos de 
WUE, o que se explica pela baixa contribuição 
da precipitação para a satisfação das necessi-
dades hídricas destas culturas de Primavera-
-Verão. No caso da cevada, as diferenças consi-
deráveis entre os valores de IRRWUE e de WUE 
prendem-se com o reduzido input de água de 
rega numa cultura cujo ciclo decorre na estação 
chuvosa. De facto, como defendem Pereira et 
al. (2012), o significado destes indicadores não 
deve ser confundido pois o mesmo rendimento 
de uma cultura depende não apenas da quanti-
dade de água de rega aplicada mas também da 
precipitação que a cultura pode usar, por sua 
vez dependente da distribuição da chuva duran-
te o seu ciclo de desenvolvimento. Desta forma, 
destaca-se o elevado valor de eficiência de uso 
da água de rega na cevada da rotação G-C+M 
que sendo a menos produtiva foi também a que 
menor quantidade de água de rega recebeu. Em 
termos globais, e dados os aspetos referidos an-
teriormente, os valores destes indicadores apon-
tam para uma menos equilibrada performance 
da rotação G-C+M, essencialmente no que res-
peita à eficiência/produtividade da água usada.

Tabela 3

Rendimentos das culturas, eficiências de uso da água consumida (WUE) e da água de 

rega (IRRWUE).

Sucessão cultural Cultura (ano) Rendimento (kg/ha) WUE (kg/m3) IRRWUE (kg/m3)

M-M
Milho (2013) 15000 2,2 2,2

Milho (2014) 17000 2,6 2,7

C+M-C

Cevada (2013) 5078 1,3 5,1

Milho (2013) 10700 2,7 2,5

Cevada (2014) 4900 1,2 7,4

G-C+M

Girassol (2013) 2544 0,5 0,6

Cevada (2014) 4265 1,3 12,4

Milho (2014) 4370 1,0 1,0

Figura 2

Necessidades hídricas totais (ETc) e dotações totais de rega (DTR) durante o ciclo de 

cada cultura, em cada sucessão cultural. M-M - monocultura de milho; C+M-C - rotação 

cevada+milho-cevada; G-C+M - rotação girassol-cevada+milho.
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CONCLUSÕES
Mais do que a sucessão cultural, foi a duração 
do ciclo cultural que contribuiu para diferen-
ciar os rendimentos obtidos, principalmente 
no caso do milho cultivado em monocultura.

As sucessões culturais onde predominaram 
as culturas de primavera-Verão foram as mais 
exigentes em água. Na rotação C+M-C, com duas 
culturas cevada o volume total de rega aplicado 
foi aproximadamente metade do da monocultura.

Quando o rendimento potencial da cultura 
foi alcançado, o milho apresentou maiores va-
lores de WUE comparativamente com a ceva-
da ou o girassol. Em termos globais, os valores 
de WUE obtidos apontam para uma menos 

equilibrada performance da rotação G-C+M. 
No entanto, foi nesta rotação que o cultivo de 
cevada, sendo o menos produtivo, atingiu o 
maior valor de IRRWUE, pelos baixos volumes 
de água de rega usados.

Não obstante a necessidade de reforçar 
este trabalho com mais anos de estudo, a pos-
sibilidade de trabalho conjunto entre centros 
de extensão, organizações de produtores, insti-
tuições de investigação e agricultores e as indi-
cações dadas pelos resultados obtidos, servem 
como estimulo para a melhoria no processo de 
transferência de conhecimento e tecnologia, 
numa região cujo sector agrícola se encontra 
em plena transformação como resultado das 
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oportunidades proporcionadas pelo períme-
tros de rega do EFMA.
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