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A entrada em funcionamento de mais cerca
de 110 000 ha a juntar aos cerca de 50 000 ha
de regadios colectivos existentes, a que se
juntam outros tantos, ou mais, de iniciativa
individual no Alentejo, acrescidos dos cerca
de 25000 ha no Algarve, exige o planeamento
de estratégias orientadas para a
sustentabilidade da agricultura de regadio.

O aumento da procura de água pela
agricultura, e outros utilizadores, como o
saneamento básico e a indústria, implica um
uso racional cada vez maior do uso deste
factor de produção precioso e caro.

A par desta procura, a diminuição da sua
qualidade provocada não só pelo uso, como
também por factores externos, agravada pela
irregularidade da sua disponibilidade e pelas
secas que sistematicamente afectam as
Regiões do Sul, acarretam sistematicamente
perdas económicas significativas.

Por outro lado assiste-se já hoje a fortes
limitações na Política Agrícola Comum na
disponibilização de ajudas condicionadas à
recuperação dos custos associados ao uso
da água e ao seu impacte ambiental.

A forte poluição por nitratos de alguns
aquíferos localizados nestas duas regiões
veio tornar obrigatório, por parte dos
agricultores, o uso de técnicas de
racionalização do uso da água e de
fertilizantes.

Por todas estas razões torna-se imperioso a
melhoria do uso e gestão da água de rega,
tendo como objectivo aumentar a sua
produtividade e disponibilidade para mais
regadios, e diminuir o impacte ambiental
negativo associado à rega.

Esta estratégia não tem sido considerada, ou
tendo-o, em termos teóricos, não o é em
termos práticos, na exploração da
generalidade dos regadios do sul, o que levou
nos últimos anos, ao “desaparecimento” da

generalidade dos serviços de apoio técnico
que podessem ter permitido ajudar os
agricultores desta região a interiorizarem e a
aplicarem os conceitos de gestão optimizada
da água como factor de produção

Apesar do trabalho de base que vem sendo
realizado pelo COTR, torna-se necessário dar
mais um passo em frente. Este passo passa, a
par de outras actividades, pela criação de
serviços agro-rurais especializados de apoio
e assistência técnica ao regante que se
designarão por Serviços de Assistência
Técnica ao Regante - SATR - localizados perto
destes e integrados num serviço mais geral já
criado pelo COTR - Serviço de Assistência
para a Gestão e Uso da Água no Regadio
(SAGUAR).

Os SATR deverão ser implantados utilizando
as Comunidades de Regantes – Associações
de Regantes, nos locais da sua existência, ou
Associações ou Cooperativas de Agricultores
nos restantes casos, tendo como finalidade
prestar, pelos seus próprios meios, um serviço
de assistência técnica na área da gestão da
rega aos seus associados.

Partindo do carácter multifuncional da
agricultura, integrada no meio em que se
desenvolve (económico, social, ambiental,
paisagístico, etc.), os SATR actuarão
coordenadamente com o agricultor, levando-
o a que participe das soluções oferecidas e
disponibilizando-lhes uma informação útil.
Por outro lado, trata-se de contribuir, na
medida do possível, para a formação dos
agricultores, de modo que disponham de
ferramentas para tomar as decisões como
empresários responsáveis da gestão das suas
explorações.

Com esta iniciativa pretende-se acelerar a
transferência de tecnologia na agricultura,
considerando a importância da experiência
local e a divergência existente entre os
resultados da investigação e o que os
agricultores aplicam em matéria de regadios.

Área da Experimentação
“Projecto AGRO 5 - Implementação de
um sistema de avisos de Rega nos
perímetros de rega do Alentejo”



CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA

ANO DE 2004

No seguimento de anos anteriores, enquadrado no
âmbito da actividade desenvolvida pelo SAGRA,
apresenta-se o resumo climatológico de maior interesse
agrícola referente ao ano de 2004. Devido à
especificidade da actividade desenvolvida apresenta-
se também o resumo do consumo hídrico das culturas
mais representativas na área 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 ronda os 1300 mm e que a
precipitação se situa abaixo dos 500 mm. As maiores
exigências evapotranspirativas ocorreram nas estações
de Beja, Elvas, Aljustrel, Serpa e Redondo. Por outro
lado, Odemira e Évora foram os locais onde ocorreu
maior quantidade de precipitação e simultaneamente
onde se registaram as temperaturas médias anuais
mais baixas. Desta figura ressalta que nestes dois
locais existe menor diferença entre a evapotranspiração
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 com a
Temperatura Média Mensal mais elevada é aquele em
que as necessidades evapotranspirativas também são
maiores, e coincide exactamente com o período de
menor ocorrência de Precipitação. Pelo contrário, o
Inverno é a estação com maior ocorrência de
Precipitação e mais fria, e simultaneamente a que tem
menores exigências evapotranspirativas.

As maiores amplitudes térmicas verificaram-se nas
estações de Elvas, Moura e Serpa com valores médios
entre os 26 ºC (Julho) e 8 ºC (Dezembro), enquanto
a estação de Odemira apresentou a menor amplitude
térmica com 21 ºC (Agosto) e 11 ºC (Dezembro).
A precipitação concentra-se no período de Outono/
Inverno, com particular incidência no mês de Outubro
nos casos da estação de Évora, Elvas e Odemira,
com registos acumulados de cerca 350 mm.

Verificaram-se grandes amplitudes evapotranspirativas
com valores de 200 mm por mês durante o Verão,
baixando para valores de 25 a 50 mm durante os
meses de Inverno. 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 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 1 de Março, e os
valores apresentados referem-se ao período desde 1
de Outubro do ano anterior até ao fim do Setembro
seguinte. 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
2003 foi inferior e vice-versa para o erro positivo.

Pela análise do gráfico verifica-se que a beterraba, o
milho e o algodão são culturas com grandes exigências
evapotranspirativas (entre 8000 e 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 acontecem 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 a capacidade de armazenamento do solo.

SAGRA - sist. agrometeorológico para a gestão da rega no AlentejoSAGRA - Sist. Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo

SAGRA
Engª. Marta Santos

Eng. Jorge Maia

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



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

Figura 2 – Termopluviograma e Evapotranspiração mensal das diversas estações da rede SAGRA



pressão nos locais mais
desfavoráveis; débito médio dos
gotejadores diferente do
considerado na gestão da rega;
roturas nos laterais de rega que,
devido a uma manutenção menos
frequente, faz com que se perca
bastante água, para além de
provocarem desequil íbrios no
sistema que comprometam os
débitos dos gotejadores.

Um outro problema bastante
frequente são os entupimentos nos
gotejadores, quer devido a uma
filtração menos eficaz, quer devido
à precipitação de carbonatos. Este
problema realça a importância de
um acompanhamento atento do
sistema de rega e a uma
manutenção regular, pois a limpeza
dos filtros, dos fins de linha ou a
aplicação de soluções ácidas de
limpeza é necessária para que não
se comprometa a eficácia do
sistema de rega.

A procura de soluções que
permitam melhorar o sistema estão
comprometidas pela falta de
projecto, ou pela alteração não
documentada do projecto inicial.
Sem conhecer as determinações de
projecto, ou as características dos
materiais e equipamentos utilizados,
a avaliação torna-se menos
concludente.

A avaliação dos sistemas de rega
localizada, como serviço de
assistência técnica, está disponível
aos agricultores interessados,
pretendendo-se que este trabalho
possa contribuir para a melhoria do
desempenho destes sistemas, com
consequente benefício económico
para quem os gere, fazendo
aumentar a eficiência da utilização
da água e dos fertilizantes.

Área da Assistência TécnicaÁrea da Assistência Técnica

Assistência TécnicaEng. Fernando Nunes
Eng. João Mendes

No seguimento do trabalho
desenvolvido na avaliação de
sistemas de rega, nomeadamente
em sistemas pivot, o COTR tem
vindo a desenvolver um trabalho
semelhante na rega localizada em
várias explorações agrícolas. Estas
avaliações decorreram no Alentejo,
em explorações de vinha e olival e
no Algarve em citrinos.

A avaliação de um sistema de rega
localizada baseia-se,
essencialmente, na medição de
caudais e pressões em diversos
pontos dos sectores de rega, por
forma a comprovar uma uniforme
distribuição da água e a determinar
as dotações reais aplicadas. Estas
medições são posteriormente
comparadas com as indicações de
projecto e transformadas em
indicadores que caracterizam, em
termos globais, a eficácia do
sistema. Para além da
determinação da qualidade da
aplicação da água, fazem-se
também algumas medições ao nível
do sistema de fi ltragem e
bombagem, de modo a verificar, se
as suas capacidades vão de
encontro às necessidades do
sistema.

A aceitação por parte dos
agricultores beneficiados tem sido
bastante positiva, pois consideraram
que este trabalho possibilitou um
melhor conhecimento dos seus
sistemas de rega podendo, com
esta informação, tirar maior partido
da gestão efectuada. Em muitas
situações, estes agricultores foram
confrontados com situações que
desconheciam, nomeadamente:
zonas onde a dotação aplicada era
significativamente inferior à restante
área, principalmente por falta de

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
     DE REGA LOCALIZADA

a)

b)

c)
Figura 1 - Medições efectuadas na avaliação

 a)Medição de caudais em lateral;
 b)Medição da pressão à entrada num lateral;
 c)Rotura num lateral.

No ano de 2004 a area de
Assistência Tecnica avaliou um
total de 120 pivot e 420 ha
de rega localizada de
instalações privadas



InformaçãoEngª. Cristina Lourenço

Área da FormaçãoÁrea da Formação

Esta Acção pretende proporcionar, aos
engenheiros e outros técnicos interessados na
sustentabilidade da agricultura de regadio uma
formação a nível de pós-graduação, centrada
no tema da Conservação do Solo e da Água em
Regadio. Os conceitos científicos avançados
apoiam-se na experimentação desenvolvida
desde há anos pelos docentes que leccionarão
os temas, enquadrando-se a sua aplicação nos
projectos AGRO e PEDIZA que promovem o
curso.

O regadio será sustentável, se fizer um uso
conservativo dos dois recursos naturais – o solo
e a água – que lhe são fundamentais. Fazer um
uso conservativo significa manter -  e, sempre
que possível, melhorar – para as gerações
vindouras as qualidades do solo e dos recursos
hídricos. É este o tema do curso.

ACÇÃO DE FORMAÇÃO
Conservação do Solo e da Água nos

Regadios do Alentejo
11 Fev a 18 Março 2005 ACÇÃO DE FORMAÇÃO

Rega Localizada

No mês de Novembro de 2004 realizou-se uma Acção
de Formação em Rega Localizada. Esta acção teve
como formadores técnicos do COTR e dois professores
da Universidade Politécnica de Valência- Espanha.

Em simultâneo com esta açção, foi realizada uma
pequena exposição de material de rega com a
colaboração das principais empresas de rega: Irricampo,
Hubel, Lusofane, Lagoalva e a Irrimon. Embora
estivesse aberta ao publico por três dias, não teve
grande procura por parte dos agricultores.

Area Laboratorial
Engª. Paula Brás

Engª. Marta Varela

Área LaboratorialÁrea Laboratorial

Devido ao elevado número de inscrições nestas
duas acções O COTR optou por realizar dois grupos
de 15 formandos, e não os quinze planeados.

Para possibilitar uma adequada gestão da rega, o
laboratório de solos foi ampliado e equipado, tal como
previsto no projecto de consolidação do COTR.

Com o objectivo de construir uma base de dados, o
COTR   começou a recolher a informação cedida pelos
diferentes organismos, com destaque para o IDRAHa,
EAN – INIAP, ISA, UE,  ESAB e COTR . Estes dados
estão actualmente organizados num esboço de base
de dados de solos, que para além de contemplar os
parâmetros físicos, também inclui a componente
química.

Esta base de dados está a ser usada pela Área do
SAGRA – como dado de entrada do sistema de apoio
ao agricultor no que se refere à gestão da rega, bem
como nas outras Áreas do COTR.



Área da ExperimentaçãoÁrea da Experimentação

Area ExperimentaçãoEng. Luis Boteta

Eng. Hilário Catronga
Engª. Cristina Guerreiro

O Projecto desenvolveu-se nos seguintes Pólos de
experimentação:
- Herdade dos Lameirões (Moura) – Beterraba, Milho,
Girassol e Tomate
- Herdade do Outeiro (Ferreira do Alentejo) –
Beterraba, Milho e Girassol
- Herdade do Mélinho (Elvas) – Milho
-Herdade do Sardanito da Frente (Zambujeira) – Milho

Os objectivos principais deste projecto foram:
- Criar, com base nos pólos de demonstração, as

ferramentas e as bases de dados de solos e de
culturas que permitam, em termos futuros, o seu
uso generalizado por áreas maiores e assim a criação
de um Serviço de Avisos de Rega a implantar pelo
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio em
cooperação com as Associações de Regantes no
futuro perímetro de rega do Alqueva.

- Testar e demonstrar, junto de agricultores e técnicos
de campo, técnicas de gestão da água em tempo
real que permitam o uso racional da água, a sua
disponibilização pelas plantas em função das suas
necessidades e uma melhoria das condições
ambientais, principalmente na redução da poluição
dos recursos hídricos, quer superficiais, quer
subterrâneos, provocada pelo arrastamento
involuntário de solo e produtos químicos
provenientes de adubações e tratamentos
fitossanitários, causados pela aplicação de excesso
de água de rega.

- Aproveitar a experiência já adquirida com modelos
de gestão de perímetros de rega para permitir,
com base na experiência dos pólos de
demonstração, e na rede de estações
agrometeorológicas instaladas ao longo do perímetro
do Alqueva, a divulgação de diferentes patamares
de informação junto dos utilizadores, em função
dos dados disponíveis nas bases de dados, bem
como a possibilidade de acesso às ferramentas de
cálculo e à base de dados via Internet.

Do Presente projecto foram criadas várias ferramentas:

- Calendário de Rega,
- Mogra

MOGRA - Modelo para a gestão da rega no
Alentejo, é um  modelo mais elaborado que o
primeiro, baseia-se na informação apresentada
por Allen et al. (1998). Permite, a um qualquer
utilizador registado, seleccionar a estação
meteorológica mais próxima da sua exploração,
seleccionar  a informação relativa à textura de
solo e à cultura da sua exploração, partindo da
base de dados existente no modelo,  e à
tecnologia de rega usada na parcela em análise.
Neste sistema de apoio à decisão, toda a
informação disponibilizada é gerada em tempo
real, incorporando informação sob a forma de
texto, de quadro e de gráficos. Esta informação
será criada para cada utilizador em particular e
no momento em que este acede ao sistema.

Calendário de rega  representa apenas uma
primeira aproximação ao futuro sistema de avisos
de rega. Tem como objectivo principal iniciar o
agricultor no manuseamento dos conceitos
relacionados com a gestão da rega, torná-lo
crítico face aos mesmos e poder servir de
interlocutor com o projecto. Esta ferramenta não
é mais do que um simples balanço entre o que
é introduzido no solo sob a forma de rega e/ou
precipitação e o consumo ocorrido pelas plantas,
determinado pela metodologia da FAO. O balanço
da água no solo é, nestas condições, elaborado
de um modo similar ao de uma conta bancária,
permitindo-se assim, contabilizar as saídas de
água do solo (ETc), e as entradas de água
provenientes da rega e/ou da precipitação e
saber, a cada momento, o respectivo balanço,
possibilitando ajudar o agricultor na tomada da
decisão de regar ou não.

Projecto AGRO 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM

SISTEMA DE AVISOS DE REGA NOS PERÍMETROS DE

REGA DO ALENTEJO



Conclusões do projecto

Do trabalho desenvolvido neste projecto apresentam-
se as seguintes conclusões

1) Simulação bastante boa das metodologias de
previsão, mesmos nos casos em que houve
stress das culturas;

2) Os métodos de monitorização de água no
solo usados mostraram ser, na generalidade,
uma ferramenta bastante útil na
determinação da variação do armazenamento
de água no solo.

3) Verificou-se que para retirar todas as
potencialidades dos equipamentos é
fundamental efectuar as suas calibrações;

4) A calibração dos equipamentos apresenta,
no caso das culturas regadas, alguns
problemas, dado que, a gama de teores de
humidade com que se trabalha é sempre
muito próxima, e o ideal seria que essa
calibração fosse elaborada com base numa
gama de teores de humidade do seco ao
húmido.

O PROJECTO RECOQUAR - Rede de
Controlo da Qualidade da Água de Rega
a instalar no Perímetro de Rega do Alqueva  foi
aprovado e irá ter inicio a 01/02/2005.

Este Projecto tem como principal objectivo criar,
na Zona do Alentejo, uma rede de monitorização
de controlo da qualidade da água de rega ao
nível da parcela, que permita caracterizar e avaliar
a sua qualidade,  e controlar e demonstrar a
influência que as diferentes estratégias de rega
usadas pelo agricultor possam ter na degradação
das águas de superfície e subterrâneas a jusante.

NOVO PROJECTO APROVADO
PROJECTO RECOQUAR

Um segundo objectivo a atingir com o projecto
consiste em analisar a influência que o actual
balanço da qualidade da água de rega tem na
potencial salinização secundária do solo.

O terceiro objectivo tem como finalidade
caracterizar a qualidade da água de rega tendo
em conta os potenciais riscos de entupimentos
e corrosão dos equipamentos de rega de forma
a possibil itar a criação normas de
dimensionamento e protecção dos mesmos

5) Da comparação entre os balanços de água
no solo real, determinado através da sua
monitorização, e o teórico, baseado nos dados
agrometeorológicos, pode-se concluir que
existe um bom ajuste entre estas duas
metodologias.

6) Das metodologias baseadas nos dados agro
meteorológicos – FAO 56, RELREG e
CROPWAT – pode-se concluir:

a. O FAO 56 e o RELREG tem um
comportamento similar em termos de
rapidez de resposta;

b. O RELREG pode ser utilizado como
instrumento de previsão em tempo real;

c. O CROPWAT tem limitações para ser
utilizado em tempo real, porque utiliza
valores mensais de precipitação e ETo,
embora seja uma boa ferramenta de
planeamento e de controlo à posterior.

7) Como resultado do trabalho de aferição destes
diferentes métodos teóricos de gestão da
rega, estão os mesmos já a ser utilizados
como ferramentas de trabalho quer em
projectos de experimentação, quer em
serviços agro-rurais especializados (apoio
directo ao agricultor).
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O Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio
candidatou uma proposta de projecto à Medida 10 –
Serviços Agro Rurais Especializados do Programa AGRO
para criação da estrutura de uma rede de serviços agro
rurais especializados em Tecnologia e Gestão da Rega.

Com este projecto, pretende-se criar as bases e acertar
as metodologias, promover as relações entre os diferentes
agentes, testar as ferramentas disponíveis, para que, tirando
partido das políticas incentivadoras, caso das Medidas
Agro ambientais, sejam criadas as estruturas de um
serviço de assistência técnica no domínio da Tecnologia
e Gestão da Rega, que permita prestar assistência técnica
directa aos agricultores.

O trabalho será desenvolvido nas Regiões do Alentejo e
Algarve, em parceria com a: Associação de Agricultores
do Distrito de Portalegre, Associação de Beneficiários
do Xévora, Associação de Beneficiários do Caia,

COTR APRESENTA CANDIDATURA À
MEDIDA 10 DO PROGRAMA AGRO

Associação de Beneficiários da Obra da Vigia, Cooperativa
Agrícola de Beja, Cooperativa Agrícola de Brinches,
Cooperativa Agrícola de Beringel, Associação de Jovens
Agricultores de Moura e a Associação para a Produção e
Protecção Integrada de Citrinos (Silves).

Visa a criação das estruturas de um Serviço de Assistência
Técnica ao Regante – SATR – tendo em vista
experimentar os mecanismos de ligação entre técnicos e
agricultores que permitam a instalação, em toda a Região
Alentejo e Algarve, de Serviços de Apoio ao Regante
inseridos no meio das comunidades de regantes, e a sua
ligação entre os organismos geradores e utilizadores de
informação, de forma a disponibilizar junto dos gestores
da rega um conjunto de ferramentas com diferentes graus
de desenvolvimento, em função dos dados de base
disponíveis, que permitam, em termos futuros, uma
melhoria significativa da gestão da rega a diferentes níveis.

FEOGA

O  COTR elaborou mais quatro  Guias de rega, que estarão
disponiveis  ao público  brevemente.

Guia de Rega 1.9 - Métodos para a Determinação da
Infiltração da Água no Solo.

Guia de Rega 05 - Medição da Água de Rega.

Guia de Rega 6.1 - Facturação da Energia Eléctrica.

Guia 07 - O Projecto da Rede de Rega - para que serve e
quais as vantagens.
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 INTRODUÇÃO

O consumo de água em regadio representa cerca de
87% do total mundial e o seu consumo vai aumentando
(FAO, 2003). O esgotamento dos recursos hídricos,
os altos custos da água e da energia, a diminuição
dos preços dos produtos agrícolas e a globalização
dos mercados, exigem melhorias na eficiência da rega.
Uma das alternativas em olivicultura para aumentar
as produções é aplicar água através da rega, daí que
nos últimos anos se tem verificado um incremento
notável do número de hectares regados.

As disponibilidades de água para rega são muito
limitadas, assim, para a maioria dos casos, não há
outra solução se não, a de aplicar regas deficitárias,
que exige um grau técnico para conseguir a máxima
rentabilidade da água aplicada.

Assim, a garantia das melhores condições de utilização
e aproveitamento hídrico para a planta, são os
objectivos fundamentais que todo o sistema de rega
tem que assumir. Neste sentido, a rega correcta é
aquela que é capaz de aplicar a água às culturas em
quantidade necessária, de acordo com as condições
de clima e solo do lugar em questão, no momento
oportuno, deixando um teor de humidade no solo
suficiente, com uma distribuição homogénea, para
todas as plantas da parcela regada, ou seja, com
elevada Uniformidade de Rega.

Para humedecer correctamente um solo é fundamental
conhecer como se comporta a água: como se infiltra
– Infiltração -, como se distribui no solo –
Condutividade Hidráulica -, como se armazena –
Capacidade Utilizável -, como a planta a absorve
e quais são as perdas que se produzem – Eficiência
de Rega.

Deste modo, a monitorização da água no solo constitui
uma das técnica mais correctas e mais fáceis de usar
para garantir que o teor de humidade se mantenha
dentro dos limites em que a água se encontra facilmente
disponível para as plantas.
As técnicas util izadas em olivicultura para a
monitorização da rega são, como para outras culturas,
várias e cada uma acarreta uma série de vantagens e
inconvenientes.
Como utilização de uma das técnicas possíveis,
apresenta-se um caso prático em que foi utilizado um
método baseado nos sensores “Watermark”. É um
método que permite relacionar a força com que a
água está retida pelo solo e o teor de humidade no
solo. Baseia-se na determinação da resistência oferecida
à passagem duma corrente eléctrica entre dois
eléctrodos. A resistência varia inversamente
proporcional ao teor em água no bloco, o qual é função
da tensão de água no solo (Lopes et al., 2003).

A vantagem do uso destes sensores é que são um
instrumento de fácil utilização para uso prático na
programação da rega, uma vez que são de resposta
rápida, fácil leitura, a sua utilização pode ser repetida
indefinidamente sem perturbações do solo, permite a
realização de leituras em contínuo e o seu custo é
relativamente modesto (Oliveira, 2003).

OBJECTIVOS

O presente trabalho foi planeado para conhecer as
possíveis utilidades dos sensores “Watermark”.

1Técnicos do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio – Quinta da Saúde, Apartado 354 7801-904 Beja.



Os objectivos pretendidos foram os seguintes:
acompanhamento da variação temporal da quantidade
de água no solo, controlo do sistema de rega localizada
– gota-a-gota – utilizando este tipo de sensores e,
com base nesta informação, definir aspectos tão
importantes como as doses e frequência de regas.

MATERIAL E MÉTODOS

A parcela onde se realizou a monitorização da água no
solo situa-se no Pólo do Centro Operativo e de
Tecnologia de Regadio, na Herdade dos Lameirões,
Safara, concelho de Moura (38º 07' 44'’ N, 08º 20'
45'’ W, altitude 78.5 m).

A parcela experimental tem uma área aproximada de
25 ha. O olival foi plantado em 2001, o controlo foi
efectuado na variedade “Galega” com um compasso
de 7 x 6 m.

O solo típico da parcela é designado por Solos Calcários
Vermelhos de xistos associados a depósitos calcários
(Vcx) ou Calcissolos. A textura é franco-argilosa e a
sua profundidade está limitada a 60 cm, pela presença
de uma camada de carbonato de cálcio.

O olival é regado por rega localizada – gota a gota -,
em que cada linha de plantas está equipada com um
ramal porta-gotejadores implantado à superfície do solo.
Os gotejadores estão inseridos na linha, são do tipo
autocompensantes com afastamento entre si de 1 m
e dimensionados para um caudal de 3,6 l.h-1. Na fase
actual só se encontram abertos dois gotejadores por
árvore.

A estratégia de rega seguida foi de procurar manter a
zona de maior absorção de água pelas raízes sempre
acima de um potencial de -60/-70 centibar, efectuando
o menor número possível de regas semanais para
diminuir as perdas por evaporação.

Nas dotações de cada evento, procurou-se não perder
água em profundidade para zonas onde não existe,
 ou é muito reduzido, o consumo de água pela cultura.

Medição do estado hídrico do solo

Para estimar o estado de humidade do solo utilizou-se
o método tensiométrico, para o qual foram utilizados
sensores de matriz granular (Watermark Mod. 200ss
Irrometer Co). O potencial matricial do solo (ys) foi
registado em contínuo com uma periodicidade horária.

No momento de controlar o estado de humidade do
solo, a maior dificuldade é eleger os pontos mais
representativos para colocar os sensores de medição.
Deste modo, é fundamental conhecer como se
desenvolve o sistema radicular da cultura e como é
feita a distribuição da água no solo.

Segundo Folch (2003), as raízes duma cultura, num
sistema de rega localizada, ocupam uma disposição
tridimensional mais ou menos densa e mais ou menos
coincidente com a distribuição volumétrica da humidade
gerada por um emissor no solo. Os estudos para avaliar
o comportamento das raízes e sua distribuição
relativamente ao bolbo humedecido tem sido vários e
com resultados diversos. Assim, numerosos autores
verificaram que a densidade de raízes se localiza nas
zonas húmidas, diminuindo fora do volume humedecido.
Atendendo a estes testemunhos, e com a observação
da distribuição radicular através de abertura de um
perfil, foram colocados sensores às profundidades de
15, 30, 50, 70 e 90 cm. Os sensores foram instalados
à distância de 25 cm do gotejador (Fig. 2).

RESULTADOS

Na Fig. 3 apresenta-se o exemplo da evolução do
potencial hídrico do solo no mês de Junho e Julho para
as diferentes profundidades, respectivamente 15, 30,
50, 70 e 90 cm. Tal com o se referiu anteriormente,

Figura 1 – Aspecto do equipamento instalado (logger, sensor
e sua instalação).

Figura 2 – Esquema de instalação dos sensores
Watermark.



procurou-se regar sempre que o potencial atingia os -
60/-70 cbar.

Verifica-se que os consumos são mais evidentes até
aos 70 cm de profundidade, já que é nas profundidades
até este nível que se registam as maiores descidas
nos valores do potencial da água no solo.
Da análise do gráfico verifica-se ainda que, apenas na
rega de 14 de Junho a água atingiu a camada dos 90
cm, e que na rega de 29 de Junho e 15 de Julho foi
necessário efectuar uma rega com uma dotação mais
elevada para colocar água nos 70 cm onde o potencial
já era elevado

Em todas as regas houve o cuidado de não perder
água para camadas mais profundas onde não existe
consumo pelo sistema radicular (90 cm). Esta situação
foi garantida através das leituras no sensor colocado
aos 90 cm, o qual, como facilmente se detecta no
gráfico, não acusa acréscimo de água ao longo das
diferentes regas.

O mês de Julho é aquele em que houve um maior
consumo (maior taxa de evapotranspiração cultural).
Assim a frequência de regas aumentou (Fig. 3), duas
regas por semana. Verifica-se que os sensores

localizados até aos 70 cm de profundidade são aqueles
que sofrem maiores variações, quer na saída de água
quer na reposição da mesma. Daí se conclui que o
sistema radicular, das jovens árvores, colonizam o solo
até á profundidade de 70 cm.

O sensor instalado aos 90 cm de profundidade não
apresenta variações significativas ao longo deste
período, pelo que a sua instalação terá essencialmente
a finalidade de controlar os eventuais excessos de
água aplicados pela rega, e assim, ser um bom auxiliar
na preservação da eventual contaminação dos lençóis
de água subterrâneos.

No quadro 1 apresentam-se as dotações aplicadas
semanalmente, com uma aplicação média de 120 l.arv-

1. Na semana de 19 de Julho com uma só rega de
64,8 l.arv-1, o potencial matricial do solo desceu para
valores abaixo daqueles que se tinham sido dados
como referência na estratégia de iniciar uma nova rega
(Fig. 3).

No mês de Agosto aumentou-se a frequência de regas
(3 regas semanais). Verifica-se que as plantas
mantiveram-se em conforto hídrico durante este
período (Fig. 4). Com a observação da evolução do

Figura 3 – Evolução do potencial matricial do solo no mês de Junho e Julho.

Figura 4 – Evolução do potencial matricial do solo no mês de Agosto e Setembro..



potencial registado pelo sensor colocado aos 90 cm de
profundidade, verifica-se que a dotação semanal de
194 l.arv-1 foi superior ao consumo da cultura, com
probabilidade de se ter perdido água por drenagem.

Tal como se observa na Fig. 4 na segunda semana do
mês de Setembro o potencial matricial do solo desceu
bastante devido a uma avaria no sistema de filtragem
e foi necessário suspender a rega durante um período
de 10 dias. O bom desempenho dos sensores pode ser
confirmado durante esta fase pela resposta dada quer
no decréscimo dos potenciais por falta de regas quer
posteriormente à aplicação de água com subida dos
mesmos.

No caso presente, como o registo das leituras dos
sensores é feito em contínuo, pode-se observar toda a
dinâmica da água no solo.
No caso da leitura dos sensores ser feita com uma
unidade de contagem portátil, como a que se mostra
na Fig.5, o registo deixa de ser feito em contínuo para
passar a ser pontual. Nesta situação, embora sem o
registo de toda a dinâmica da água no solo, a informação
colhida não deixa de ser uma ferramenta importante
na gestão da rega, com a vantagem de permitir efectuar
leituras num número ilimitado de sensores distribuídos
por todo o campo.

CONCLUSÕES

Tendo por base a programação das regas segundo a
evolução do potencial matricial do solo, podem tirar-se
as seguintes conclusões:

• Os sensores “Watermark” são uma boa ferramenta
na decisão da gestão da rega, com a vantagem de
apresentarem baixo custo, facilidade de manuseamento
e uma interpretação imediata;

• Estes sensores podem ajudar a conhecer os
padrões de humedecimento e extracção de água pelas
raízes, identificar problemas na gestão da rega, tais
como intervalos excessivos entre regas, doses de rega
insuficientes, regas muito frequentes, drenagem, etc.

• As medidas do potencial matricial do solo a 30 e
50 cm de profundidade constituíram um bom indicador
da disponibilidade de água para a planta;

• O conhecimento profundo do solo e da distribuição
do sistema radicular do olival, são elementos básicos
para uma correcta instalação dos sensores e gestão
da rega;

• Dotações de rega semanais 120 a 130 l.arv-1, para
os meses de maior consumo, com duas aplicações
semanais, para árvores com esta idade parecem ser
as que apresentaram melhor comportamento na
distribuição da água no perfil;
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Quadro 1 – Resumo das dotações aplicadas
semanalmente.

Figura 5 – Registo do potencial matricial do solo com unidade
de contagem portátil.




