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Resumo 

O problema da escassez dos recursos hídricos a nível mundial é cada vez mais eminente e 
como tal, urge uma gestão racional da rega na agricultura de modo a otimizar o seu uso e 
garantir a sustentabilidade das produções. Com esse intuito, tem sido estudado a resposta 
das culturas a diferentes estratégias de rega deficitária, sendo fundamental efetuar uma 
monitorização do estado hídrico da cultura de forma rápida e eficaz de modo a perceber a 
natureza da resposta envolvida de forma a evitar quebras de produção. Assim, nas últimas 
décadas, tem sido analisado o comportamento entre assinaturas espectrais obtidas por 
deteção remota, e indicadores de estado hídrico da planta avaliados in situ, seja por métodos 
indiretos e diretos, estes últimos, geralmente, destrutivos dos órgãos vegetais. Contudo, a 
natureza do tipo de comportamento depende da cultura e do meio ambiente em que se 
encontra. 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar a resposta da refletância espectral (RVIS-NIR) na 
região do visível e infravermelho próximo (VIS-NIR), de oliveiras da Cv. Cobrançosa submetidas 
a uma estratégia de rega bem regado (FI), na qual foi fornecido à planta o equivalente a 100% 
da evapotranspiração estimada (ET), e duas estratégias de rega deficitárias em que 
quantidade de água fornecida à planta foi reduzida em 60% (SDI60) e 30% (SDI30) em relação 
ao volume de água do tratamento FI. Para além destas três estratégias, foram também 
analisadas oliveiras em sequeiro. O olival em estudo encontra-se localizado no concelho de 
Alfândega da Fé, Bragança. Para recolha de imagens aéreas de alta resolução, foi utilizado o 
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) senseFly eBee, tendo sido realizados dois voos: utilizando 
o sensor multiespectral Parrot Sequoia com capacidade de captura de imagens em quatro 
bandas (Verde: 550 nm; Vermelho: 660 nm; RedEdge: 735 nm e Infravermelho Próximo (NIR): 
790 nm); e utilizando o sensor térmico Thermomap. Os voos foram realizados no dia 18 de 
julho às 12:00 horas em condições de temperatura do ar (Ta) de 36°C. Para extração do valor 
de RVIS-NIR das oliveiras em cada comprimento de onda, foram criados polígonos circulares e 
sobrepostos no centro da copa nas imagens resultantes dos voos. 

Os resultados obtidos indicaram que os valores de temperatura do copado (Tc) variaram entre 
tratamentos em resposta ao défice hídrico. Nas oliveiras do tratamento FI, o valor médio da 
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Tc foi 32°C, já nas dos tratamentos SDI60, SDI30 e sequeiro obtiveram-se valores de Tc de 35, 37 
e 38°C, respetivamente, um aumento de 9, 15,6 e 18,8% quando comparados com o bem 
regado. Relativamente à RVIS-NIR, verificou-se que a banda do vermelho foi a mais afetada, uma 
vez que no tratamento FI observaram-se valores médios da RVIS-NIR de 8,4%, já nas oliveiras 
sob SDI60, SDI30 e sequeiro observou-se, respetivamente, um aumento da RVIS-NIR de 13, 15 e 
19% em relação ao tratamento FI. Nas bandas verde, RedEdge e NIR observou-se o mesmo 
comportamento e as diferenças foram da mesma ordem de grandeza. A avaliação do estado 
hídrico das oliveiras pelo teor relativo em água (RWC) mostrou que no tratamento FI estavam 
em conforto hídrico (91%) enquanto nos SDI60 e SDI30 apresentaram valores de 85 e 82%, 
respetivamente. Assim, é possível concluir que, as oliveiras sob rega deficitária e sequeiro 
exibiram valores de RVIS-NIR e temperaturas superiores às do tratamento bem regado, sendo 
que, quanto mais deficitária a estratégia de rega, maiores são os valores de RVIS-NIR e 
temperatura do copado. 

A utilização de imagens aéreas de alta resolução mostrou-se capaz de discriminar diferentes 
estados hídricos quer por termografia, quer pela análise da reflectância no espectro VIS-NIR, 
apresentando-se como uma ferramenta promissora na monitorização do estado hídrico da 
oliveira. Contudo, futuramente, considera-se necessário estabelecer correlações entre os 
dados analisados e indicadores de estado hídrico. 
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