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AVALIAÇÃO DE 
SISTEMAS DE 
REGA PIVOT 

 

Serviço de Auditoria a 

sistemas de rega pivot 

O COTR dispõe de uma equipa técnica 

especializada com uma experiência  

acumulada em mais de 500 auditorias a 

sistemas de rega pivots nos últimos 6 

anos em todo o Pais. Solicite ao COTR 

uma auditoria ao seu sistema de rega. 

 

Para mais informações consulte o COTR 

 

 

 

Outros serviços disponíveis 

 

• Avaliação de Sistemas Rega por Gota 

a Gota 

• Auditorias energéticas 

• Gestão da Rega 

• Formação 
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Medições efectuadas numa auditoria a 

um sistema de rega pivot: 

• Determinação da uniformidade ao longo 

do comprimento do pivot; 

• Medição do caudal; 

• Verificação de pressões (centro, final e 

em outros pontos de referência); 

• Verificação do estado de Funcionamento 

dos reguladores de pressão caso existam; 

•  Determinação da velocidade de  

andamento; 

•  Determinação das dotações reais aplica-

das; 

•  Verificação do ajustamento da bomba ao  

sistema de rega; 

• Determinação dos custos energéticos. 

Instalou um novo sistema de Rega? 
  
Tem um sistema já com alguns anos 
de funcionamento e veri f ica 
irregularidades nas culturas? 
  
Quer fazer a gestão da rega e não 
sabe como o sistema de rega está a 
aplicar  e quanta água aplica? 
 
Então verifique como o seu sistema 
de rega está a aplicar água 

Vantagens de uma auditoria a Pivot:  

 

• Permite determinar as dotações reais aplicadas 

para uma correcta gestão da rega; 

• Permite avaliar se a uniformidade de aplicação da 

água é aceitável; 

• Permite avaliar a capacidade do sistema; 

• Permite apoiar a decisão de eventuais interven-

ções/reparações que se façam no equipamento 

com vista à melhoria do seu desempenho. 

E ainda 

• Permite optimizar os custos associados à rega 

(água e energia); 

• Permite aumentar a eficiência da fertirrega; 

• Permite aumentar a produtividade. 

Quando instalar um novo sistema de Rega, 

pode solicitar ao COTR que faça uma auditoria 

ao sistema. Fica assim assegurado que este é 

instalado com o que foi proposto e que o seu 

desempenho está de acordo com os padrões 

de referência. 

Em pivots já instalados a auditoria permite  

avaliar se o desempenho do pivot é aceitável 

de forma a garantir uma boa gestão da rega ao 

longo da campanha. 

 


