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A agricultura portuguesa, actualmente,
tem sido alvo de uma crescente pressão
no que se refere à optimização do uso
de água, o que “obriga” a que, por um
lado, as entidades responsáveis pela
utilização deste bem pensem na
necessidade da disponibilização de
informação sobre este tema e, por outro,
os agricultores necessitem de apoio à
tomada de decisão no que respeita a
quando e quanto regar.

Saber o momento certo de iniciar as
regas e que quantidade de água deve ser
aplicada é o objectivo da condução
racional da rega, de forma a permitir a
diminuição dos custos da energia, a
optimização do recurso água e redução
dos impactos negativos eventualmente
provocados pela rega.

Com o objectivo de suportar as tarefas
de planificação e apoiar o agricultor a
adoptar as medidas adequadas, têm sido
desenvolvidas ferramentas que, apoiadas
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O COTR irá
estar presente na

21ª Edição da Ovibeja,

que decorrerá de
20 a 28 Março de 2004,
no Parque de Feiras e
Exposições de Beja.

informa

numa base agrometeorológica, em
conjugação com uma base de dados de
solos e de culturas, permitem atingir
aqueles objectivos.

Contudo, a utilização destas ferramentas
na Região Alentejo esbarra normalmente
com a falta de informação técnica.

Tendo presente este diagnóstico, o
COTR tem vindo a desenvolver, em
parceria com outras entidades, dois
projectos de experimentação: AGRO n.º
5 - 2001.09.003713.4 e PEDIZA nº
2002.64.0021305, que têm como
objectivo a validação das metodologias
usadas na determinação das necessi-
dades em água das culturas para o
Alentejo e a criação de uma base de
dados tendo em vista a criação a médio
e longo prazo de um “Sistema de Avisos
de Rega”.

Neste “COTR-informa” pretende-se
divulgar os resultados já alcançados.
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Lançamento do Guia de Rega

Nesta Edição

De salientar que o COTR irá realizar no decorrer da Ovibeja, no seu Stand,
no recinto da feira duas pequenas sessões técnicas a realizar 4ª e 5ª Feira:

· Sistema Agrometerológico para a Gestão da Rega no Alentejo (24 de
Março)
· Avaliação do Funcionamento dos Sistemas de Rega (25 de Março)



Área da Assistência Técnica

Avaliações de pivots na campanha de
2003

A Área de Assistência Técnica aos Agricultores continuou
a desenvolver a actividade de apoio ao agricultor,
especialmente vocacionada, nesta fase, para a avaliação
do desempenho de sistemas de rega e estações de
bombagem. Este trabalho tem incidido essencialmente
na avaliação de sistemas de rega com pivot, dada a
dificuldade da obtenção de informação de projecto
relativamente aos outros métodos de rega. Esta
informação é essencial, porque é a partir dela que se
permite, em função das medições efectuadas,
estabelecer comparações entre a situação actual e a
situação inicial, de forma a que se possam encontrar
soluções que permitam melhorar o desempenho do
sistema e a qualidade da rega.

A metodologia utilizada, tendo já sido previamente
testada pelo COTR, vai de encontro às normas
internacionais relativas à avaliação deste tipo de sistemas
de rega, nomeadamente as indicadas pela ISO
(internacional), CEN (europeia), AENOR (espanhola)  e
pela ASAE (americana).

O trabalho desenvolvido estendeu-se por vários concelhos
(Quadro 1), com especial destaque para Odemira e Beja.
O COTR, consoante a sua disponibilidade, respondeu às
requisições dos agricultores interessados no serviço, com
prioridade para a zona de influência do Alqueva.

Da totalidade das avaliações efectuadas, verifica-se, no
que respeita à uniformidade de distribuição de água
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Assistência TécnicaEng. Fernando Nunes
Eng. João Mendes

(principal indicador do desempenho do sistema) que,
em 39,5%  dos casos a uniformidade era má e apenas em
9,9% era excelente. Significa isto que ainda há um longo
trabalho a desenvolver relativamente à melhoria das
condições de funcionamento dos pivots. Alguns pivots
foram avaliados mais do que uma vez pois procurou-se
analisar o resultado de alterações efectuadas após a
primeira avaliação.

As principais anomalias observadas dizem respeito a
entupimentos dos emissores, incorrectas alterações na
carta de rega, fugas de água nas condutas e ligações,
mau funcionamento de reguladores de pressão e
parâmetros hidráulicos, pressão e caudal, desajustados
face às determinações de projecto.

Apesar deste tipo de trabalho, ao nível da exploração
agrícola, estar ainda a dar os primeiros passos em
Portugal, constatou-se que começa a haver um crescente
interesse por parte dos agricultores relativamente à
optimização dos seus sistemas de rega, com vista à
melhoria da uniformidade da rega sobre a cultura e ao
aumento da eficiência do uso da água, e como tal, à
redução dos custos relativos ao consumo de água.

Coeficiente de Uniformidade



SAGRA - sist. agrometeorológico para a gestão da rega no AlentejoSAGRA - sist. agrometeorológico para a gestão da rega no Alentejo

Figura 1 - Relação entre ETo, Precipitação e Temperatura média
anual para as diferentes estações da rede SAGRA

Enquadrado no âmbito da actividade desenvolvida pelo
SAGRA, apresenta-se o resumo climatológico de maior
interesse agrícola referente ao ano de 2003. Devido à
especificidade da actividade desenvolvida apresenta-se
também o resumo do consumo hídrico das culturas mais
representativas na área de influência de cada uma das
estações.

Da análise do gráfico da Fig. 1 verifica-se que a
evapotranspiração da cultura de referência (ETo)
acumulada durante o ano rondou os 1300 mm e que a
precipitação se situou pelos 500 mm. As maiores
exigências evapotranspirativas ocorreram na estação de
Beja e do Redondo. Por outro lado, Odemira e Évora fo-
ram os locais onde ocorreu mais precipitação e
simultaneamente onde se registaram as temperaturas
médias anuais mais baixas. Desta observação ressalta que
nestes dois locais existe menor diferença entre a eva-
potranspiração e precipitação, ou seja, menor exigência
de rega, comparativamente com os outros locais.

A Fig. 2 representa a evolução anual da precipitação,
evapotranspiração da cultura de referência e da
temperatura média mensal nas diferentes estações que
compõem a rede agrometeorológica SAGRA. Pela análise
dos diversos gráficos verifica-se uma tendência similar
em todos eles, isto é, o período em que a temperatura
média é superior é aquele em que as necessidades
evapotranspirativas também são maiores e que coincide
exactamente com o período de menor precipitação.

Pelo contrário, o Inverno é a estação com maior
ocorrência de precipitação e simultaneamente a que
tem menores exigências evapotranspirativas e mais fria.

As maiores amplitudes térmicas verificaram-se nas
estações de Elvas e de Moura com valores médios entre
os 28 ºC (Agosto) e 8 ºC (Janeiro), enquanto a estação
de Odemira apresentou a menor amplitude térmica com
22 ºC (Agosto) e 11 ºC (Janeiro). A precipitação
concentra-se no período de Outono/Inverno, com
particular incidência nos três últimos meses do ano nos
casos da estação de Évora e de Odemira, com registos
acumulados de cerca 350 mm. Verificaram-se grandes
amplitudes evapotranspirativas com valores de 200 mm

SAGRAEngº Jorge Maia

Figura 2 - Termopluviograma e Evapotranspiração mensal das diversas estações da rede SAGRA
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por mês durante o Verão, baixando para valores de 50 a
100 mm durante os restantes meses. A excepção acontece
na estação de Odemira onde se verificaram durante o
Verão valores de 150 mm por mês e valores mínimos
durante o Inverno de 50 a 80 mm por mês.O gráfico da

Fig. 3 representa a evapotranspiração das culturas mais
significativas em cada uma das zonas de influência das
estações agrometeorológicas da rede SAGRA. Os valores
apresentados referem-se à evapotranspiração acumulada
para um ciclo médio e para uma data de sementeira média.
No caso do Olival assumiu-se o início do ciclo anual a 01

Área da Experimentação e LaboratorialÁrea da Experimentação e Laboratorial

ExperimentaçãoEngª Cristina Guerreiro
Eng. Luís Boteta

LaboratórioEngª Rita Sobral

Os projectos supra citados estão a ser desenvolvidos em
8 campos experimentais com a monitorização de 5
culturas diferentes: girassol, milho, tomate, beterraba
e algodão num total de 14 parcelas experimentais .

A metodologia de análise consiste na utilização dos
métodos disponíveis utilizando dados gerais e dados reais
determinados para as condições das Zonas do Alentejo
e sua comparação com os resultados provenientes da
determinação da evolução temporal da água no solo.

Ao longo das campanhas de rega de 2002 e 2003 foram
elaborados os balanços hídricos simples com inclusão das
entradas de água no perfil de solo associadas à rega e/ou
precipitação e as saídas devido à evapotranspiração da
cultura. Para a elaboração deste balanço foi usada a
evapotranspiração da cultura determinada de acordo com
a metodologia recomendada pela FAO. Esta metodologia
consiste na determinação da evapotranspiração da cultura
de referência (ETo) pelo método de Penman-Monteith,
baseado nos dados climáticos das estações agrome-

teorológicas da rede SAGRA, a qual se afecta do coeficiente
cultural (Kc), específico de cada cultura e do seu estádio
de desenvolvimento.

Com base nesta metodologia e usando ferramentas de
análise disponíveis, nomeadamente os modelos da FAO
e do Departamento de Engenharia Rural do ISA, foi
possível simular o balanço da água no solo em tempo
real, o que permitiu a sua comparação com as condições
reais que se verificaram, e assim, permitir a calibração
desses modelos, de forma a que as simulações se
aproximem o mais possível da realidade.

A determinação das condições reais que se verificam no
campo tem vindo a ser realizada com base na utilização
de diverso tipo de equipamento de monitorização da
água no solo disponível no mercado, de entre os quais

de Março, e os valores apresentados referem-se desde
01 Outubro do ano anterior até ao fim de Setembro do
presente ano. O erro apresentado no cimo de cada uma
das barras refere-se à diferença registada por comparação
com o ano anterior – erro negativo significa que a
evapotranspiração da mesma cultura no ano de 2002 foi
inferior e vice-versa para o erro positivo.

Pela análise do gráfico verifica-se que a beterraba e o
milho são culturas com grandes exigências
evapotranspirativas, mas o algodão, apesar de ser o
primeiro ano em que são feitos os cálculos, apresenta as
maiores exigências evapotranspirativas (cerca de 9000
m3/ha). Pelo contrário, o olival é a cultura que apresenta
a menor exigência evapotranspirativa (cerca de 5000 m3/
ha). Em relação às estações e usando a cultura do milho
como exemplo, verifica-se que as maiores exigências em
evapotranspiração aconteceram nas estações de Beja,
Aljustrel e Redondo.

Os valores apresentados referem-se somente às
necessidades evapotranspirativas das culturas. Para
transformar essas necessidades em rega terá que ser
descontada a precipitação efectiva ocorrida no período
e o possível contributo do solo.

PROJECTOS : “Implementação de um sistema de
avisos de rega nos perímetros de rega do Alentejo”
e “Contribuição para a criação duma base de
culturas e solos para o apoio ao sistema de Avisos
de Rega a Instalar no Perímetro de Rega do
Alqueva”

Figura 3- Evapotranspiração das culturas mais significativas na zona
de influência da rede SAGRA



se destacam: análise gravimétrica, sonda de neutrões e
sondas capacitivas (FDR).

O recurso a equipamento tão diverso tem como finalidade
testar os mais adequados e, simultaneamente, permitir
demonstrar ao agricultor as diversas ferramentas
disponíveis, suas vantagens e desvantagens, seu custo,
etc, de forma a que o ajude a, quando tiver que tomar
opção de escolha, possa ter elementos de apreciação.

Dos métodos mais comumente utilizados até agora, a
gravimetria é um método simples e muito fiável, com o
inconveniente de ser um método destrutivo, de resposta
demorada e bastante consumidora de tempo de aplicação.
A sonda de neutrões (Fig. 1a) permite obter um
acompanhamento ao longo do tempo com muito bons
resultados, embora exija precauções de segurança na sua
utilização, enquanto que o sistema FDR, apresentando
as mesmas vantagens da sonda de neutrões, não
apresenta a desvantagem, em termos de segurança, do
mesmo.

Baseado neste último método foram utilizados dois
equipamentos: sistema Enviroscan (Sentek PTY, Austrália)
(Fig. 1b) que consiste em sondas de multisensores de
registo contínuo, e como tal bem ajustado à
monitorização em contínuo de um mesmo local, e uma
sonda móvel com um único sensor (Diviner 2000) (Fig.
1c), de registo pontual, essencialmente bem adaptada à
monitorização de vários locais.

Todos estes sistemas, necessitam de calibração para o
solo em que se está a trabalhar.

Para a medição do teor de humidade real do solo
instalaram-se, por cada campo de ensaio, dois tubos de
acesso à sonda de neutrões e Diviner 2000 e um tubo
para a sonda Enviroscan. Estas medições foram
determinadas semanalmente ao longo do ciclo cultural
para os primeiros dois casos e continuamente para o
último equipamento. Simultaneamente foram colhidas
também semanalmente, para cada profundidade de cada
perfil analisado, várias amostras de terra que permitiram,
por um lado, determinar o teor gravimétrico de água no
solo, e por outro, calibrar os restantes equipamentos

Relativamente aos dados das culturas foi efectuado um
acompanhamento do seu desenvolvimento tendo sido
determinados os seguintes parâmetros: grau de cobertura

do solo desde a sementeira até 100 % de cobertura do
solo, recorrendo a fotografia digital e posteriormente
trabalhada no programa Sigmascan Pro (Fig. 2), número
de dias entre a data de sementeira e cada determinação
anterior, profundidade do sistema radicular
correspondente a cada medição, estádio fenológico,
altura da planta, etc.

Para a caracterização dos solos procedeu-se à abertura
de perfis, nas quais se procedeu à observação e
descrição morfológica dos perfis de solo e à colheita de
amostras perturbadas e não perturbadas para a
respectiva caracterização física. A figura 3 mostra um
perfil caracterizado na zona de Quintos onde se moni-
torizou um campo de beterraba.

Resultados

Tal como se referiu no ponto anterior os equipamentos
de monitorização do teor de humidade do solo
necessitam de uma função de calibração que relaciona
o teor de humidade determinado pelo método
gravimétrico e a contagem normalizada do equipamento.
Para este efeito, utilizaram-se os valores determinados
por gravimetria das amostras recolhidas ao longo da
campanha na proximidade dos tubos de acesso das
sondas.

Na Fig. 4, mostram-se as funções de calibração obtidas
no campo experimental de beterraba de Outono/Inverno
instalado na zona de Quintos_Beja, de onde se pode
verificar que os ajustes obtidos são relativamente bons
para este tipo de trabalhos, com coeficientes de
correlação, R2, acima de 0,75. Para estes equipamentos
foram determinados dois tipos de ajustes estatísticos,
um em forma linear (sonda de neutrões) e outro potencial
(sondas FDR).

Figura 1 – Equipamento instalado num campo de beterraba de Outono/
Inverno: a) – Sonda de neutrões; b e c) – logger e tubo de acesso ao
enviroscan, respectivamente.

Figura 2 -  Passos para determinação da taxa de cobertura do solo: a)
Fotografia de campo; b)reconhecimento de pixeis na gama do verde; c)
contagem do número de pixeis na gama do verde.

Figura 3 – Fotografia do perfil de solo representativo da parcela do
campo de beterraba.

}Horizonte Ap1 (0-12 cm)

}
}
}

Horizonte Ap2 (12-40 cm)

Horizonte C1  (40-65 cm)

Horizonte C2  (65-95 cm)

a) b) c)

a) b) c)



A par da calibração dos equipamentos de monitorização
foram determinadas as características de armazenamento
de água no solo para o perfil explorado pelo sistema
radicular nos diferentes campos de ensaio. Na Fig. 5
representa-se, a título de exemplo, os valores de
humidade médios do solo, expresso em milímetros, para
uma profundidade de 80 cm, ainda para o mesmo campo
de ensaios.

Nesta figura, além dos parâmetros característicos, são
apresentadas simultaneamente duas curvas de balanço
que correspondem ao seguinte:

- Balanço corrigido (Bal_cor) - linha
representativa do balanço hídrico (ETc - Pe e/ou
Rega) sendo a ETc o valor correspondente à taxa
máxima de evapotranspiração cultural corrigido
com base na correcção do ciclo cultural medido
no campo, em relação aos dados gerais
disponibilizados pela FAO.

- Balanço ajustado (Bal_ajust)  - linha
representativa do balanço (ETc - Pe e/ou Rega)
sendo a ETc o valor de evapotranspiração

Figura 5 - Evolução do teor de humidade do solo medido para o perfil explorado pelas raízes (80 cm) vs balanço estimado para a
beterraba.

ajustado, tendo em conta o eventual “stress”
hídrico a que a cultura esteve sujeita, ou a
influência das perdas por evaporação directa do
solo, nas alturas em que a rega é frequente e o
grau de cobertura do solo é reduzido.

Da análise da Fig. 5 verifica-se que os três sistemas de
registo do teor de humidade no solo, após a calibração,
apresentam o mesmo padrão de evolução, com a sonda
“enviroscan” a registar amplitudes de rega de acordo com
as dotações aplicadas. O armazenamento de água no solo
baixou drasticamente a partir do início de Julho, dado
que não foram efectuadas regas com a mesma frequência
devido à proximidade da data prevista de colheita da
cultura, que ocorreu no início de Agosto. A gestão da rega
foi sempre efectuada dentro dos limites estabelecidos
(capacidade de campo - CC e défice de gestão permissível
- DGP).

As características culturais foram determinadas para todos
os campos, apresentando-se, a título de exemplo no
Quadro 1, as  determinadas no mesmo campo
experimental, de acordo com as datas de sementeira,
duração total do ciclo e de cada uma das fases do mesmo.

Ao comparar a duração das fases dos ciclos indicados pela
FAO (dados gerais) e observados no campo (dados locais),
verifica-se que existe alguma discrepância,
nomeadamente, na fase intermédia do ciclo. Estes dados
são por enquanto uma aproximação, dado que para ajustar
a duração concreta de cada fase é necessário acumular
uma série de anos para se definir qual a que melhor se
ajusta às condições edafo-climáticas do Alentejo.

São muitas as condições que exercem uma influência
decisiva no crescimento e/ou desenvolvimento vegetal.
Devido ao número elevado de factores ambientais aliados
à complexidade das interacções envolvidas em qualquer
estudo planta-clima, a grande maioria dos estudos
fenológicos, tem sido conduzida pela comparação do
desenvolvimento vegetal com um simples elemento
ambiental, a temperatura do ar. Pretende-se assim,
associar estas fases a esta variável climática, baseado na
contabilização dos graus dias necessários ao
desenvolvimento de cada fase.

Figura 4 – Resultado da regressão entre a humidade volumétrica obtida
com amostras gravimétricas e a contagem normalizada dos aparelhos.
Normalização das sondas FDR: SF= (FA-FS)/(FA-FW), onde FA, FW e FS
representa, respectivamente, a contagem num tubo de acesso suspenso
no ar, mergulhado em água e no solo; Normalização das contagens da
sonda de neutrões: CN=CS/CW, onde CS e CW representa a contagem no
solo e na água, respectivamente.



Quadro 1 - Resumo das características culturais observadas no campo da beterraba sacarina

A observação do desenvolvimento radicular foi efectuada,
para todas as culturas em análise, utilizando o método da
abertura de perfis. Verificou-se que, para a cultura que
vem servindo de exemplo, a espessura efectiva do solo
está directamente associada ao desenvolvimento em
profundidade do seu sistema radicular, que neste caso foi
de aproximadamente 60 cm.

Da comparação entre as necessidades de água estimadas
pela metodologia recomendada pela FAO e a monitorização
efectuada pelos diversos equipamentos verifica-se que:

- Numa primeira fase, até meio do ciclo cultural,
existe um desajuste entre o que foi previsto e o
que foi monitorizado. Este desajuste poderá estar
associado ao facto de se prever que a cultura
dentro da fase do ciclo cultural estaria num estádio
mais avançado do que na realidade estava,
motivado pelas baixas temperaturas que se
registaram na altura e que impediam o normal
desenvolvimento da cultura;

- Na restante parte do ciclo cultural, o ajuste torna-
-se evidente. A partir desta fase a cultura entra
no seu pleno desenvolvimento, com o consumo de
água máximo, cuja previsão se ajusta bem.

Conclusões

Procurou-se apresentar de forma resumida a actividade
que vem sendo desenvolvida no âmbito dos projectos
referidos na introdução. Da análise dos resultados de todo
o trabalho desenvolvido ressaltam os seguintes pontos:

1)  Um ajuste bastante bom entre as previsões e a
realidade para a generalidade dos ensaios, nos
casos em que foram detectadas situações de
“stress” , motivados por insuficiência de água
facilmente disponível no solo, foram efectuadas
correcções dos coeficientes culturais, em que a
ETc deixou de ser máxima para ter um valor
inferior;

2)  Simulação bastante boa das metodologias de
previsão, mesmo nos casos em que houve

“stress” das culturas. Nestas circunstâncias, e
analisando a aplicação do modelo FAO-56, esta
situação foi perfeitamente simulada, já que,
pelo facto do teor de humidade ter atingido
valores abaixo do Défice de Gestão Permissível
(DGP), os coeficientes culturais foram corrigidos
e, como tal, a ETc deixou de ser máxima;

3)  As metodologias aplicadas permitirão ainda
definir, de forma aproximada o valor do DGP, já
que, comparando as taxas máximas de consumo
de água teórica - curva do balanço teórico, com
a real medida - curva dos teores de humidade
do solo, facilmente se determina que, sempre
que o declive desta curva for inferior ao da curva
teórica, o consumo real da cultura é inferior ao
máximo e, como tal, a cultura entrou em défice;

4)  Nestas condições, trabalhando com as duas
metodologias, será possível, por aproximações
sucessivas, determinar, por um lado, o valor do
DGP tal que se anule esta inversão, e por outro
lado, nos casos em que o regante não teve esta
situação em conta, ajustar a curva de consumo
à curva real, e assim, ajustar os coeficientes
culturais.

5) Os valores médios de armazenamento de água
no solo determinados com os equipamentos de
medição do teor de humidade após aplicação
dos coeficientes de calibração obtidos
correspondem, em todos os campos, aos obtidos
gravimetricamente. A vantagem de trabalhar
com equipamentos calibrados permite aumentar
as potencialidades da informação obtida na
gestão da rega, ao passo que ao trabalhar com
calibrações gerais fornecidas pelo fornecedor
apenas permite trabalhar com valores relativos,
ou seja, fazer uma interpretação da dinâmica
da água no solo.

Na próxima campanha de rega pretende-se continuar e
ampliar este trabalho a mais duas culturas de extrema
importância para a Região Alentejo – olival e vinha.
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O COTR  iniciou a produção de um guia de rega, que
é editado em fascículos com periodicidade irregular.
Com estes pretende-se divulgar as tecnologias na área
do regadio, de uma forma acessível para os agricultores
e técnicos.
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InformaçãoLançamento do GUIA DE REGA

Em termos de volume de trabalho já executado, pode-
-se destacar a elaboração de 20 números deste guia,
e cada um deles com uma tiragem de 1000
exemplares, cujos os temas gerais são:

Guia 01   ÁGUA  NO  SOLO,  Considerações
Gerais  (9 fasciculos)

Guia 02  NECESSIDADES HÍDRICAS DAS
CULTURAS, Considerações Gerais (4 fasciculos)

Guia 03   AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE
SISTEMAS DE REGA, Considerações Gerais
(5 fasciculos)

Guia 04  ESTAÇÕES DE BOMBAGEM, Escolha,
instalação e manutenção (2 fasciculos)


