
 

 

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E VALE DO TEJO 
  

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO AGROALIMENTAR E RURAL 

 

 

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DE COLHEITAS 

MÊS – Julho 2022 

 
1. Estado do tempo e sua influência na agricultura em geral 

 
O mês de julho caracterizou-se por tempo extremamente quente (o mês de julho mais quente dos últimos 

92 anos conforme indicação do IPMA) e seco. 

As temperaturas máximas diárias atingiram praticamente todos os dias valores superiores ao normal para o 

mês de julho, registando-se entre os dias 2 a 17 “ondas de calor” 1 que nas zonas mais interiores 

ultrapassaram os 13 dias. 

Nos dias 7, 8, 9 e 13 as temperaturas máximas atingiram valores acima dos 40ºC por toda a Região e nas 

zonas mais interiores ultrapassaram os 45ºC. 

As temperaturas mínimas durante o período estiveram também acima do normal, registando-se vários dias 

com mínimas superiores a 20ºC. 

Durante todo o mês o céu esteve quase sempre limpo ou pouco nublado. 

O vento soprou maioritariamente fraco e por vezes moderado. 

Durante todo o mês não se registou precipitação e a humidade relativa do ar foi muito baixa.  

Devido às condições de estado do tempo referidas a disponibilidade de água nos solos continuou a diminuir 

ao longo de todo o período sendo que no final do mês apenas uma pequena faixa ao longo do litoral Oeste 

apresentava valores superiores a 20% das necessidades das plantas e em todo o restante território estava-

se já em “Ponto de Emurchecimento Permanente” ou muito próximo de o atingir. 

Em praticamente todas as culturas instaladas as condições de estado de tempo verificadas tiveram efeitos 

adversos por efeito do calor excessivo e também em muitos casos por falta de água nos solos. Registam-se 

                                                 
1 Onda de calor - Ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima 

diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência (Organização Meteorológica Mundial - WCDMP-No.47, 

WMO-TD No. 1071) 



 
assim por toda a Região fortes incidências de escaldão em várias culturas (vinha, pomoídeas, cucurbitáceas, 

tomate indústria, pimento, etc.), e, verificaram-se reduzidos desenvolvimentos vegetativos. Nas culturas que 

estavam em floração, como é o caso de muitos campos de milho grão, receia-se que o calor excessivo 

tenha afetado grandemente a polinização. 

Sobretudo na zona do Oeste há informação de se terem verificado durante o mês de julho várias situações 

de escassez de água para rega que obrigaram alguns agricultores a reduzir a frequência ou mesmo 

suspender a rega e há também referência a vários furos/poços na zona da Lourinhã em que os teores de 

salinidade na água estão já muito elevados. No entanto no regadio da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, 

em que havia forte receio de que os níveis de salinidade no Tejo inviabilizassem a rega, foi possível manter 

níveis normais de rega para todas as culturas durante todo o mês de julho. Também para efeitos de 

abeberamento de animais continuamos a não ter conhecimento de situações anormais de falta de água. 

Durante este mês de julho registaram-se vários incêndios na Região sobretudo em áreas florestais, mas que 

também atingiram superfícies agrícolas, de que se destacam um no concelho de Palmela e outro no 

concelho de Ourém os quais de acordo com dados ainda provisórios do ICNF atingiram áreas totais de 336,6 

ha e 1981,76 ha respetivamente. Em termos de áreas agrícolas estima-se que o incêndio de Palmela tenha 

queimado cerca de 150 ha e o de Ourém aproximadamente 400 ha, sendo as culturas mais afetadas 

pastagens de sequeiro, olival e também alguma vinha. Há também indicação de destruição de algumas 

construções e alfaias agrícolas e 637 colmeias, mas o levantamento total da situação ainda não está 

concluído. 

 

2. Fitossanidade: pragas e doenças; intensidade e frequência dos ataques; oportunidade e 
eficácia dos tratamentos efetuados; prejuízos causados para além do normal. 
 

O tempo quente e seco inibiu o desenvolvimento das doenças, mas favoreceu o aparecimento de algumas 

pragas de se destacam: afídeos na cultura do arroz mais cedo que o habitual; mosca do mediterrânio 

“Ceratitis capitata” que no caso da uva de mesa está com uma pressão muito elevada relativamente a anos 

anteriores e também os ataques de cigarrinha verde (cicadelídeos) na vinha. No entanto os tratamentos 

adequados estão a ser efetuados com oportunidade e eficácia não se conhecendo por enquanto situações 

de prejuízos para além do normal.   

 
 
 
 
 
 



 
3. Prados, pastagens e culturas forrageiras: estado vegetativo das pastagens de sequeiro, 
prados de regadio e forragens anuais; condições de alimentação das diferentes espécies 
pecuárias, importância do contributo de forragens verdes, fenos, silagens e rações industriais 
relativamente a igual período do ano anterior. 
 
Durante o mês de julho os prados e pastagens de sequeiro mantiveram situação idêntica ao mês anterior, 

isto é, continuaram completamente secos. E atualmente apresentam-se muito comidos.  

Na zona da Península de Setúbal há indicação de algumas explorações já estarem a suplementar com 

palhas e fenos, mas na grande maioria dos casos o pasto existente foi suficiente para manter os efetivos 

explorados em regime extensivo em pastoreio pleno, motivo pelo qual consideramos que o contributo de 

forragens verdes, fenos, silagens e rações industriais na alimentação animal foi durante o período 

sensivelmente idêntico a igual período do ano anterior. 

Na primeira quinzena do mês concluíram-se as sementeiras do milho forragem e os cortes e enfardamento 

das forragens de sementeira outono-invernal. 

 
 
4. e) Cereais praganosos de outono inverno: produção quanto a aspectos de quantidade; 
rendimento e qualidade dos produtos 
 

Apesar das limitações ao trabalho das máquinas, devido ao grande risco de incêndio, que existiram durante 

parte do mês, a colheita dos cereais de inverno no final do mês estava praticamente concluída. 

Em termos de quantidade e qualidade da produção verifica-se esta campanha uma grande heterogeneidade 

tanto no caso do trigo como na cevada, havendo alguns casos, com produtividade e qualidade bastante 

boas, mas há também muitos casos de produtividades muito baixas e muito baixa qualidade, com grãos 

muito mirrados e pesos específicos muito baixos. 

No caso da cevada dística há a informação que cerca de 50% da produção não foi aprovada para malte, 

devido sobretudo à falta de calibre. 

A falta de água nos solos e as temperaturas muito elevadas na fase de enchimento do grão justificam as 

baixas produtividades.  

  
 
5. g) Culturas arbóreas e arbustivas, nomeadamente vinhas, pomares de pomóideas, 
prunóídeas, citrinos e olivais: estado vegetativo; produção quanto a aspectos de qualidade e 
quantidade 
 
Vinha - O tempo excessivamente quente e seco afetou muito as vinhas, sendo que por toda a Região se 

registaram situações de escaldão, que provocaram quebras na produção que em alguns casos atingem 

valores na ordem dos 40 a 50%. Nesta altura verifica-se também que grande parte das vinhas de sequeiro 



 
apresentam sintomas de falta de água, designadamente folhagem amarelecida e bagos que parecem não 

crescerem. Por estes motivos as previsões de produção para esta campanha são nesta altura bastante 

inferiores ao indicado no relatório de junho, apontando-se agora para produções inferiores à campanha 

anterior na ordem dos 5% na zona da Península de Setúbal, cerca de 10% a 15% nas zonas do Ribatejo e 

30 a 40% no Oeste. 

Em termos de desenvolvimento fenológico as vinhas estão entre as fases de fim de pintor e início de 

maturação, prevendo-se que as vindimas se iniciem em meados de agosto. 

No caso da Uva de Mesa a colheita iniciou-se na semana 27 para a variedade Cardinal, havendo informação 

de quebras muito elevadas devido a escaldão sobretudo nas variedades Red Globe e Dona Maria (mais de 

50%). 

Pomoídeas – Foram também muito afetadas pelo tempo quente estimando-se as quebras por escaldão na 

ordem dos 10% nas macieiras e um pouco menos nas pereiras.  

O choque térmico provocou também “paragem” no crescimento dos frutos pelo que na generalidade os 

calibres são bastante inferiores ao normal. Esta situação de calibres pequenos é mais acentuada nos 

pomares de sequeiro devido à falta de água nos solos.   

Na zona do Oeste temos também informação de alguns pomares que deixaram de ser regados por falta de 

água para rega. 

Prevê-se que a colheita da maçã se inicie na 2ª semana de agosto e a da pera a partir de 16 de agosto. 

Face às condições atuais dos pomares as estimativas são de quebras na ordem dos 30% relativamente ao 

ano anterior na produção de pera e na ordem dos 20% na de maçã. 

Prunoídeas – A colheita continua a decorrer, mas como já se referiu no relatório de junho, existiam já 

grandes quebras na produção relativamente ao ano anterior, devido à ocorrência da elevada monda 

fisiológica e que este mês foram agravadas pelo excesso de calor pelo que estimam quebras de produção, 

relativamente ao ano anterior, que em alguns pomares atingem os 90%. 

Citrinos – No caso dos citrinos estima-se que o calor excessivo tenha queimado 40 a 50% dos frutos que 

estavam em crescimento. 

Olival –  No olival registou-se muita queda de flor e baixo vingamento.  

Os olivais tradicionais estão na sua maioria se já em fase de desenvolvimento de caroço, enquanto os 

sistemas de produção em sebe estão ainda em engrossamento do fruto, em alguns casos, com o início de 

desenvolvimento de caroço. 

 

 



 
6.d) Estado vegetativo das culturas arvenses de sequeiro e regadio nomeadamente Milho, 
Arroz, Grão-de-bico, Feijão, Tomate (para industria) e Girassol; disponibilidade de água para 
rega 
 

Milho – Em algumas parcelas, sobretudo as semeadas a partir do início de maio e com sistema de rega de 

fita, a germinação ocorreu com grande dificuldade devido à secura dos terrenos e às altas temperaturas que 

se fizeram sentir pelo que atualmente as plantas apresentam muita irregularidade no seu desenvolvimento e 

há também muitos campos em que as plantas apresentam sintomas de stress hídrico.  

Uma grande percentagem das áreas de milho estava em floração durante o período da onda de calor que 

afetou a Região pelo que se receia que se verifique um grande défice na polinização. 

Arroz – Ao contrário do que aconteceu com a grande maioria das outras culturas, o arroz beneficiou com o 

tempo quente adiantando muito o seu ciclo. No final do mês a grande maioria das áreas estavam já em fase 

de encanamento e as áreas semeadas mais cedo em fase de emborrachamento, início de espigamento.  

Grão de bico – O grão de bico está em colheita. De acordo com as informações recolhidas há quebras de 

produtividade relativamente à campanha anterior justificadas pela falta de água nos solos ao longo do ciclo. 

Feijão – O feijão apresenta razoável desenvolvimento vegetativo e na maior parte dos casos ainda não está 

em floração. 

Tomate para indústria – A colheita iniciou-se na ultima semana de julho e nas poucas áreas colhidas até 

ao presente as produtividades foram semelhantes à campanha anterior, mas nos frutos em crescimento são 

visíveis muitas situações de escaldão e há forte receio que nas florações a decorrer a polinização tenha sido 

muito afetada. 

Girassol – As áreas de girassol de sequeiro apresentam povoamentos dispersos, com plantas cm 

desenvolvimentos irregulares e quase secas. Nas áreas de regadio as plantas apresentam bons 

povoamentos e bom desenvolvimento das plantas estando na sua maioria em fase de abertura das 

inflorescências. 

 
9.c) Batata: estado vegetativo da cultura de regadio; andamento das colheitas da cultura de 
sequeiro; rendimento e qualidade de produtos 
 
A colheita da batata está praticamente concluída tanto em sequeiro como em regadio para além da 

diminuição de áreas registaram-se também quebras de produtividade relativamente ao ano anterior na 

ordem do s 10 a 15%. 

 
Benavente, 8 de Agosto de 2022 


