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Resumo 

A gestão da rega dos campos de golfe tem-se tornado nos últimos anos de 

importância vital em especial quando em anos de carência hídrica. Essa importância deve-

se ao aumento da competição pela procura de água no espaço urbano. Assim, os 

objectivos do presente estudo são a avaliação dos sistemas de rega utilizados num campo 

de golfe situado na região de Oeiras e avaliar várias estratégias de rega com vista à 

obtenção de relva de qualidade. Para tal realizou-se trabalho de campo para avaliar os 

sistemas de rega por aspersão utilizados e foram determinados os índices de uniformidade 

de distribuição. Observou-se a evolução da água do solo em vários locais correspondendo 

a um tratamento de rega diária com plantas C3, e quatro tratamentos com plantas C4 com 

1, 2, 3 e 4 regas por semana. Estas observações permitiram calibrar e validar o modelo 

WinISAREG, determinar os coeficientes culturais e a fracção de depleção sem causar 

stress. As necessidades hídricas do espaço verde foram assim calculadas com base em 

simulações do balanço hídrico do solo, utilizando os calendários de rega e teores de água 

do solo observados. Estas necessidades hídricas foram calculadas combinando a 

evapotranspiração de referência (ETO) com o coeficiente de espaços verdes parametrizado 

a partir dos coeficientes culturais. Conclui-se que a rega 1 ou 2 vezes por semana é 

inapropriada para as C4. Esta aplicação a um campo de golfe específico pode ser 

estendida por modelação e o modelo agora utilizado poderá servir de apoio à gestão. 

Palavras-chave: modelo WinISAREG, balanço hídrico, gestão da rega, rega de espaços 

verdes, avaliações de campo. 
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Water requirements and irrigation strategies for golf 
courses 

Abstract 

The irrigation management of golf courses has recently become of vital importance, mainly 

in water scarcity conditions. This is due to the increase of water demand in urban areas. 

Therefore, the main focus of this study is the evaluation of the irrigation systems used in a 

golf course, located in Oeiras, and the assessment of irrigation scheduling strategies in 

order to obtain a healthy turf grass. As result of field assessments, made in order to 

evaluate the sprinkler irrigation systems, the uniformity of the irrigation systems was 

estimated. The soil water content in different locations was observed, under various 

irrigation schedules: a daily irrigation for C3 grass; and four different schedules for C4 

grass, irrigated 1, 2, 3 and 4 times per week. These observations allowed the calibration 

and validation of WinISAREG model, the estimation of crop coefficients and the soil water 

depletion fraction for no-stress. The landscape net irrigation requirements were calculated 

based in soil water balance simulations, adopting the actual irrigation schedules and soil 

water content. These irrigation requirements were estimated with the combination of 

reference evapotranspiration (ETO) with the landscape coefficient parameterized from the 

crop coefficients. It can be concluded that irrigating C4 grass 1 or 2 times per week is 

inappropriate. These application to a specific golf course can be extended by modulation e 

the adopted model can support the decision making. 

Keywords: WinISAREG model, water balance, irrigation management, green spaces, field 

assessments 
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Water requirements and irrigation strategies for golf 
courses 

Extended abstract 

The irrigation management of golf courses has recently become of great importance, mainly 

in water scarcity conditions. This is due to the increase of water demand in urban areas. 

The choice of the turf grass is essential for the reduction of water consumption. The main 

focus of this study is the evaluation of the irrigation systems used in a golf course, located 

at Oeiras, and the assessment of irrigation water requirements and scheduling strategies to 

obtain a healthy turf grass. Field assessments provided for the evaluation of the sprinkler 

irrigation systems, and respective uniformity was estimated. Results have shown that three 

test areas were classified as uniform, and two other were classified as having sufficient 

uniformity. The soil water content in different locations was observed under various 

irrigation schedules: a daily irrigation for C3 grass, and four different schedules for C4 

grass: irrigation frequencies of 1, 2, 3 and 4 times per week. The equipment used for 

measurements of the soil water content was the Delta-T Profile Probe (PR1). These 

observations allowed the calibration and validation of WinISAREG model and the 

consequent estimation of crop coefficients and soil water depletion fractions for no-stress 

relative to both grass types. The landscape net irrigation requirements were calculated 

through soil water balance simulations, adopting the actual irrigation schedules and soil 

water content. These irrigation requirements were estimated with the combination of 

reference evapotranspiration (ETO) with the landscape coefficient parameterized from the 

crop coefficients derived with the WinISAREG model as referred above. It was observed 

that the visual quality of the turf grass was affected in C4 grasses when the irrigation 

frequency decreased below 4 irrigations per week, but the quality of the grass for playing 

was not affected. The visual quality and conditions for playing of C3 grasses were not 

affected during the study period. This application to a specific golf course may be extended 

to other areas using modeling; it also may be concluded that the adopted model can 

support the decision making on turf grass irrigation for gulf courses when water use has to 

be improved. 

 

Keywords: WinISAREG model, water balance, irrigation management, landscape 
irrigation, irrigation performance
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Ke Factor de débito que caracteriza as dimensões do emissor [adim.] 

KL Coeficiente de espaços verdes [adim.] 
Kmc Coeficiente microclimático [adim.] 
Ksm Coeficiente de stress admitido [adim.] 
KV Coeficiente vegetação [adim.] 
MAD Depleção permitida em termos de Gestão [%] 
MADSem 

Stress 
Depleção permitida em termos de gestão sem stress para as 
plantas [%] 

ML Multiplicador para o fc  [adim.] 

N Número de emissores por planta [adim.] 

P Precipitação [mm] 

P Fracção de água do solo extraível sem afectar a produção [adim.] 

PWR Necessidades hídricas das plantas [mm] 

PWRNET Necessidades hídricas líquidas das plantas [mm] 

Q Caudal do emissor [Lh-1]   

 Qa Caudal médio projectado [Lh-1] 
 Qn Caudal mínimo [Lh-1] 
Qr Escoamento superficial nesse mesmo período [mm] 

R2 Coeficiente de determinação [adim.] 

RAW Água do solo facilmente disponível na zona radicular [mm] 

Re Precipitação efectiva [mm] 

RF Factor de conversão [adim.] 

Rh Precipitação mensal histórica [mm] 

Rn Radiação líquida à superfície da cultura [MJ m-2 d-1] 

RTM Multiplicador de tempo de funcionamento [adim.] 

T Média da temperatura do ar a 2 m de altura [°C] 

T Transpiração [mm] 

TAW Água disponível total na zona radicular [mm] 
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U2 Velocidade do vento a 2 m altura [m s-1] 

Vag Média dos volumes das amostras [mm] 

Vavg Média dos volumes das amostras [mm] 

X Expoente característico do regime de escoamento do 
emissor [adim.] 

Zlm Média da menor metade da altura de água observada  [mm] 

Zlq Quantidade média infiltrada no menor quartil da área regada [mm] 

Zr Profundidade da zona explorada pelas raízes [m] 

ΔS Variação do armazenamento de água no solo [mm] 

γ Constante psicrométrica [kPa°C-1] 

θFC Teor de água do solo à capacidade do campo [m3m-3] 

θWP Teor de água do solo ao coeficiente de emurchecimento [m3m-3] 
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1. Introdução 
As preocupações ambientais frequentemente apontadas aos campos de golfe 

prendem-se com a alteração do uso (em particular, se essa mudança for em detrimento da 

sua ocupação agrícola ou mesmo de um espaço de lazer), risco de erosão do solo, 

introdução de espécies exóticas, contaminação de águas superficiais e subterrâneas, e a 

inevitável questão do uso de água. A manutenção das áreas que compõem o campo de 

golfe está normalmente associada ao consumo de volumes significativos de água devido 

às exigências de rega da cultura utilizada. Assim, optimizar a qualidade da prática do golfe 

e, ao mesmo tempo, assegurar a conservação das condições naturais do local de 

implantação de forma a alcançar um desenvolvimento económico e ambiental sustentável 

são objectivos desejáveis para qualquer projecto de um campo de golfe. São muitas as 

variáveis a ter em conta já que se trata da ocupação e de um uso do solo com 

“uso/consumo” dos recursos existentes, nomeadamente, a água, o solo e a vegetação.  

A pressão ambiental é não só apontada à instalação do campo de golfe 

propriamente dita mas também aos equipamentos e infra-estruturas que normalmente 

integram projectos desta natureza. Os impactos ambientais positivos e negativos 

relacionados com a construção e exploração de campos de golfe incluem o uso e consumo 

de águas superficial e subterrânea, a afectação da qualidade da água devido ao uso de 

fertilizantes, pesticidas e arrastamento de sedimentos, afectação dos habitats naturais 

existentes e perda de biodiversidade (devido à modelação do terreno e introdução de 

novas espécies vegetais) e os consumos energéticos associados aos empreendimentos de 

suporte ao campo de golfe. Os benefícios económicos são os que lideram a lista das 

vantagens da construção de um campo de golfe. No entanto, a contabilização dos 

impactos inclui como factor a integração ambiental. Actualmente, e segundo a Federação 

Portuguesa de Golfe, os projectos têm o cuidado de contemplar um conjunto diversificado 

de medidas que procuram minimizar a alteração causada pela implementação de tal 

infraestrutura. As orientações a seguir para a gestão sustentável de um campo de golfe 

deverão contemplar aspectos como a utilização de espécies de relva mais tolerantes a 

concentrações de sais mais elevadas e/ou com menores necessidades de água, a 

manutenção dos equipamentos de distribuição de água e a detecção de fugas, a 

optimização do sistema de rega visando a uniformidade de distribuição, a utilização de 

fontes de água “alternativas”, o armazenamento de águas pluviais durante a época das 

chuvas e a reutilização de águas residuais tratadas produzidas nas zonas residenciais 

associadas ao golfe ou situadas nas proximidades. 
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A escolha da relva é fundamental para a redução dos consumos de água. No 

entanto, em países como Portugal, esta escolha pode revelar-se um desafio, em particular 

em zonas com verões quentes e invernos frios. Da escolha da espécie a colocar podem 

resultar alterações da cor da relva consoante a estação, aspecto este que por vezes é 

pouco apreciado pelos praticantes. Por isso, é também um desafio explicar aos golfistas as 

opções tomadas e como estas contribuem para a integração sustentável do projecto. A 

importância de escolher o tipo de relva mais apropriado assenta em dois aspectos 

principais: uma relva bem adaptada às condições climáticas é menos dependente de 

fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos; quanto melhor adaptada está a relva, maior a 

“firmeza” do campo, o que se traduz num maior desafio para os jogadores. Associada à 

questão da relva, surge também a minimização das áreas de relva visto que extensas 

áreas relvadas, com uma rega intensiva, exigem um elevado fornecimento de água. 

Também aqui a percepção do golfista pode ser um factor determinante para condicionar o 

projectista do campo a adoptar esta postura de minimização, uma vez que existe uma 

redução de “área verde”. Esta redução não diminui a capacidade de jogo do campo mas 

potencia uma maior integração do mesmo no espaço envolvente. No que respeita à 

logística da água, esta resume-se às seguintes questões: a quantidade de água 

necessária para a rega do campo; a qualidade exigida à água; as fontes que podem ser 

utilizadas para garantir os volumes de água; as instalações e equipamentos que serão 

necessários para transportar a água; onde e como deverá ser armazenada; e que volume 

deverá ter a reserva de segurança. Garantir o volume necessário de água, sem afectar as 

reservas disponíveis causando um desequilíbrio no ecossistema, é essencial para garantir 

a viabilidade do projecto. Adicionalmente, este aspecto pode condicionar a 

sustentabilidade do campo. Em alternativa ao uso de fontes naturais de água, hoje é cada 

mais considerada como opção o uso de água reciclada obtida a partir do tratamento 

terciário das águas residuais, normalmente produzidas nas zonas residenciais associadas 

ao campo de golfe.  

Ao conseguir determinar com precisão as quantidades de água correspondentes às 

necessidades hídricas das plantas e qual o tempo exacto da sua aplicação, os consumos 

de água e de energia podem ser significativamente reduzidos (Pereira et al., 1999). 

Portanto, pretende-se que a condução da rega seja efectuada de forma automática, 

mas em função das necessidades hídricas das plantas. Deste modo olha-se para a 

automatização, não apenas como uma forma de reduzir os custos de mão-de-obra, mas 

também como uma forma de se aumentar o rigor na condução da rega. 

Assim, os objectivos do presente estudo são a avaliação dos sistemas de rega 

utilizados num campo de golfe situado na região de Oeiras e a avaliação de várias  
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estratégias de rega com vista à obtenção de relva de qualidade. 
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2. Revisão Bibliográfica 
Dado que a água é um recurso muito importante e limitado, deve ser utilizada de 

um modo eficiente em todas as suas diferentes utilizações. Assim, o ciclo hidrológico deve 

ser bem estudado e gerido. Uma das maiores componentes deste ciclo é o consumo de 

água pelas plantas, definido como o somatório da transpiração do copado e da evaporação 

de água do solo ao longo do seu ciclo cultural. A necessidade de água de uma cultura 

corresponde à procura evapotranspirativa dessa mesma cultura em determinado ambiente 

e adoptando práticas culturais determinadas (Pereira, 2004).  

 

2.1 Evapotranspiração 
Define-se evapotranspiração (ET) das culturas, como a soma da transpiração das 

plantas com a evaporação do solo (Pereira 2004). Allen et al. (1998) distinguem entre 

evapotranspiração de referência (ETo) e evapotranspiração cultural (ETc). ETo é um 

parâmetro climático que exprime o poder evaporativo da atmosfera. ETc refere-se à 

evapotranspiração de grandes campos bem regados, com gestão excelente, atingindo a 

sua produtividade máxima para as condições edafo-climáticas consideradas. Contudo, a 

evapotranspiração de um espaço verde requer uma abordagem diferente de uma cultura 

regada. Surge, assim, a evapotranspiração de um espaço verde (ETL), semelhante à 

evapotranspiração cultural, mas com distinções, como abordado no ponto 2.2.1. 

 

2.2 Evapotranspiração de Referência (ETo) 
A taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência, sem falta de água, é 

denominada evapotranspiração de referência e é representada por ETo. A superfície de 

referência é um campo relvado hipotético em crescimento activo, para o qual se assume 

uma altura de 0,12 m, uma resistência de superfície constante de 70 s m-1 e um albedo de 

0,23, cobrindo totalmente o solo, sendo este bem abastecido de água (Allen et al., 1998, 

Pereira, 2004). 

Este conceito foi introduzido para estudar a procura evaporativa da atmosfera 

independentemente do tipo de cultura, desenvolvimento e da gestão da mesma. Os únicos 

factores que afectam a ETo são os parâmetros climáticos. Consequentemente, a ETo é um 

parâmetro climático e pode ser computado a partir dos dados meteorológicos. A ETo 
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exprime o poder evaporativo da atmosfera num local e dia do ano específicos, e não 

considera as características da cultura e os factores do solo (Rodrigues, 2006). 

O método Penman-Monteith adoptado pela FAO (Equação 1) é recomendado como 

método de determinação da ETo, uma vez que aproxima a ETo da relva ao local avaliado, 

implicando os parâmetros fisiológicos e aerodinâmicos da cultura. Foram também 

desenvolvidos procedimentos para estimar parâmetros climáticos em falta (Allen et al., 

1998; Pereira, 2004). 

 

  (1) 

  

onde: 

ETo - Evapotranspiração de referência [mm d-1] 

Rn - radiação líquida à superfície da cultura [MJ m-2 d-1] 

G - densidade do fluxo de calor do solo [MJ m-2 d-1] 

T - média da temperatura do ar a 2 m de altura [ºC] 

U2 - velocidade do vento a 2 m altura [m s-1] 

(ea - ed) - défice da pressão de vapor medido a 2 m altura [kPa] 

Δ − declive da curva de pressão de vapor (kPa °C-1) para a temperatura do ar T 

γ - constante psicrométrica (kPa ºC-1) 

900 - coeficiente para a cultura de referência [kJ-1 kg K] 

0.34 - coeficiente de vento para a cultura em referência [kJ-1 kg K] 

0.408 - valor para 1/λ (λ=2.45 MJ kg-1) 

 

2.2.1 Evapotranspiração de um espaço verde (ETL) 
O primeiro passo para determinar a Evapotranspiração de um espaço verde (ETL) 

será o cálculo das suas necessidades hídricas, através da equação 2, como descrito por 

Ferreira e Pereira (2007): 

 

ETL = KL ETo                       (2) 
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onde: 

ETL - Evapotranspiração de um espaço verde (mm d-1); 

ETo - Evapotranspiração de referência (mm d-1); 

KL - Coeficiente de espaço verde (adimensional). 

O cálculo da ETL apresenta duas diferenças distintas em comparação às culturas 

agrícolas: 

i) a heterogeneidade das espécies constituintes de um espaço verde, com 

diferentes necessidades hídricas, dificulta o cálculo de um único valor de coeficiente 

cultural; 

 ii) a qualidade visual é o principal objectivo, ao invés da produção de biomassa, 

como é o caso das culturas agrícolas. 

Estas diferenças reflectem-se na metodologia adoptada pela Irrigation Association 

(2003) e por Allen et al. (2007), modificada a partir da proposta apresentada por Costello et 

al. (2000), onde o coeficiente de espaço verde é calculado a partir da equação 3, explicada 

no ponto 2.2.3. 

 

2.2.2 Hidrozona 
Para se conseguir um uso eficiente na utilização da água de rega num espaço 

verde, deve-se dividir o espaço em hidrozonas, isto é, agrupar espécies com necessidades 

hídricas idênticas, densidades similares e sujeitas às mesmas situações climáticas e de 

gestão. Segundo Sanchez (2009) num espaço verde podem-se encontrar quatro tipos de 

hidrozonas: 

− Hidrozona principal: representa a área de maior actividade humana e 

interacção com o espaço verde. Numa moradia é a zona privilegiada junto à 

habitação dando uma maior sensação de frescura; 

− Hidrozona secundária: zonas funcionalmente mais passivas, utilizadas 

para delimitar espaços e desenhos; 

− Hidrozona mínima: corresponde às plantas que requerem uma quantidade 

mínima de água para sobreviver às condições climáticas. Estas zonas têm 

geralmente um contacto muito escasso com as pessoas; 
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− Hidrozona elementar: inclui plantações capazes de sobreviver em 

ambientes de precipitação natural, não necessitando de rega complementar. 

São áreas de plantas autóctones e zonas de mulching, e raramente entram 

em interacção com as pessoas. 

O conceito de sector de rega é distinto do de hidrozona, uma vez que este pode 

conter vários sectores, ou um sector pode conter mais do que um hidrozona (Ferreira et al., 

2007). 

 

2.2.3 Coeficiente de espaço verde (KL) 
O KL, assim como o coeficiente cultural (Kc), é um factor de correcção da ETo, de 

forma a possibilitar o cálculo das necessidades hídricas das plantas para espaços verdes 

(McCabe, 2005b). 

Uma vez que a ETo representa a evapotranspiração correspondente a um relvado 

padrão, terá de ser corrigida tendo em conta as características das espécies de plantas, 

que determinam as resistências aerodinâmicas e de superfície, o microclima, a densidade 

de plantação, bem como as condições de stress hídrico admitidas intencionalmente em 

termos de gestão de rega. Desta forma, o coeficiente de espaços verdes é calculado 

através da equação 3, 

smdmcvL KKKKK =             (3) 

 

onde Kv é o coeficiente de vegetação, Kd o coeficiente de densidade de plantação, Kmc o 

coeficiente microclimático e Ksm o coeficiente de stress admitido, todos eles adimensionais. 

 

2.2.4 Coeficiente de vegetação (Kv)  
O Coeficiente de vegetação representa a fracção de ETL para um solo totalmente 

ou quase totalmente coberto ou sombreado (fc>0,7) e sem stress hídrico (Ksm=1). Este 

coeficiente é utilizado para estimar a máxima taxa potencial de relação de KL em condições 

ideais de vegetação (Costello et al.,2000). 
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Tabela 1. Valores de Kv para diferentes tipos de vegetação (adaptado de Allen et al., 2007) 

                   Tipo Vegetação  Kv 

Árvores 1.15 

Arbustos de clima desértico 0.70 

Restantes espécies de arbustos 0.80 

Herbáceas com cobertura completa do solo 1.00 

Anuais (flores) 0.90 

Mistura das 3 anteriores 1.20 

Relvado de estação fria (C3) 0.90 

Relvado de estação quente (C4) 0.90 

 

A Tabela 1 indica-nos os valores de referência para diferentes tipos de vegetação, 

onde podemos observar que vários tipos de vegetação tem o mesmo valor de Kv devido à 

similaridade da área foliar total e da resposta estomática. Segundo Allen et al (2007), isto 

ocorre: 

a) quando as zonas verdes são compostas unicamente por um tipo de 
vegetação, utilizam-se os valores correspondentes a “Árvores”, “Arbustos” e “Herbáceas 

com cobertura completa do solo”; caso sejam compostas por dois ou três tipos de 

vegetação, utilizam-se os valores correspondentes à “Mistura das três anteriores”. 

b) quando as plantas são da mesma espécie, utiliza-se o valor de Kv 

correspondente à espécie; se porventura as plantas são de espécies diferentes, mas com 

necessidades hídricas idênticas, o valor de Kv é o correspondente ao tipo de vegetação 

onde todas as plantas se inserem. 

c) quando as plantas são de espécies diferentes e com necessidades 
hídricas também diferentes, a planta em que o valor de Kv é mais alto é a determinante 

do mesmo. O que implica que as restantes recebem mais água do que necessitam, o que 

pode originar danos nas mesmas, razão pela qual se deva tomar uma decisão de rega 

ponderando os prós e os contra. 

d) quando as plantas do conjunto têm Kv muito baixos (não necessitam de 

água após a sua instalação, a não ser em situações de Inverno com chuvas extremamente 

baixas), utiliza-se o valor de 0,3 para o Kv, caso seja necessário. No caso de a precipitação 

ser suficiente não é necessário dimensionar o sistema de rega, por consequência não se 

calcula o Kv. 
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O valor de Kv para relvados de estação fria (C3) é igual ao de estação quente (C4) 

uma vez que ambos representam ETL/ETo para as condições sem stress. Normalmente, os 

relvados de estação quente suportam mais stress sem efeitos visuais. Estes valores são 

inferiores à unidade, tendo em conta a altura máxima da planta (0,12 m) na cultura de 

referência, enquanto num campo de golfe esse valor poderá ser reduzido, uma vez que as 

alturas de corte são em geral inferiores aos 0,12 m. 

 

2.2.5 Coeficiente de densidade (Kd) 
Sendo o coeficiente de densidade também um factor de correcção inserido na 

fórmula de cálculo do KL (equação 3), serve para o adequar às diferentes densidades de 

plantação das plantas num espaço verde. 

A densidade de plantação reflecte a área coberta. As diferentes densidades de 

plantação ou área coberta conduzem a diferentes gastos de água (Costello et al., 2000). 

A Tabela 2 indica os valores de Kd aconselhados para diferentes tipos de planta, 

admitindo que o solo nu não é regado. Caso o solo seja regado, o valor do Kd deverá ser 

10 a 20% maior, uma vez que a evaporação da água á superfície do solo é maior, 

especialmente no caso de árvores e arbustos (McCabe, 2005b). 

 

Tabela 2. Valores de Kd para diferentes tipos de vegetação (adaptado de McCabe, 2005a) 

Alta Densidade  Baixa 
VEGETAÇÃO 

Densidade Normal Densidade 

Árvores 1.3 1.0 0.5 

Arbustos 1.1 1.0 0.5 

Herbáceas com cobertura do solo 1.1 1.0 0.5 

Mistura dos 3 anteriores 1.3 1.0 0.6 

Relvados em geral 1.0 1.0 0.6 

 
Segundo McCabe (2005b) as situações de densidades alta, baixa e normal são 

definidas como: 

• Situação de “Densidade Normal” – quando a plantação é feita de acordo 

com o compasso de plantação aconselhado para a planta em questão, o valor de Kd a 

utilizar é 1,0, correspondente a: 

i. Zona de plantação composta apenas por um tipo de vegetação: 
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Pertencem a esta designação, as árvores (cobertura entre 70 a 100%), arbustos, 

herbáceas e coberturas de solo, com uma área coberta entre 90 a 100% (cobertura 

total) (Costello et al., 2000). 

ii. Zona de plantação composta por vários tipos de vegetação: 
Quando a zona de plantação, é compacta, predominantemente composta por um 

tipo de vegetação, e essa espécie tem uma cobertura que se insira na situação 

“densidade normal” (Costello et al., 2000). 

 

• Situação de “Alta Densidade” – corresponde a zonas de plantação mista 

(árvores, arbustos e herbáceas), que normalmente têm uma área total de cobertura maior 

que as zonas de plantação simples, por consequência requerem mais água, motivo pelo 

qual se inserem nesta categoria (Costello et al., 2000). 

 

• Situação de “Baixa Densidade” – plantas jovens (ou recém plantadas), ou 

plantações com compasso mais alargado, que têm menor área coberta do que as plantas 

mais velhas, ou com compasso de plantação mais apertado, necessitam de menos água 

(Costello et al., 2000), tais como: 

i. Zona de plantação composta apenas por um tipo de vegetação: 

No caso de árvores com área coberta inferior a 70%, arbustos, herbáceas com uma 

área coberta a inferior a 90% (Costello et al., 2000). 

ii. Zona de plantação composta por vários tipos de vegetação: 

Cobertura do solo com herbáceas, com uma área coberta inferior a 50%, onde se 

encontram esporadicamente árvores, os valores de Kd a utilizar será entre 0.7 e 0.9. 

O valor de Kd pode ainda ser encontrado através da seguinte equação (Allen et al., 

2007): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+heffceffcLd f,fM,minK 1
1

1
                                                                        

(4) 

 

onde: 

fc eff - fracção do solo efectivamente coberta ou sombreada 

h (m) - altura média da vegetação 

ML- multiplicador para o fc de forma a impor um limite superior na transpiração relativa a 

uma unidade de área de solo correspondente a fc eff.  
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Esta equação (introduzida por Allen et al., 1998) estima valores mais altos de Kd à 

medida que a altura da vegetação aumenta. A função “min”, faz com que seja escolhido 

apenas o valor mais baixo dos parâmetros 1, ML fc eff, e fc eff 
(1/1+h). Baseia-se na fracção de 

solo coberto (ou sombreado pela vegetação ao meio-dia) e na média das alturas das 

plantas. 

A densidade de plantação reflecte a área coberta e o facto de diferentes 

densidades de plantação ou área coberta conduzirem a diferentes consumos de água 

(Costello et al., 2000). Os espaços verdes podem variar consideravelmente Kd alterando o 

espaçamento do compasso de plantação e maturidade da vegetação.  

Os valores de Kd obtidos através desta equação encontram-se representados na 

tabela 3, para zonas ajardinadas simples e diferentes alturas de vegetação (Allen et al., 

2007). 

 

Tabela 3. Valores de Kd obtidos para diferentes alturas de vegetação (h), e diferentes valores de 
cobertura ou sombreamento do solo pela vegetação (fc eff) quando ML=1.5 (Allen et al., 2007) 

fc eff h=0,1 m h=0,4 m h=1 m h=4 m 

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.1 0.12 0.19 0.15 0.15 

0.2 0.23 0.32 0.30 0.30 

0.3 0.33 0.42 0.45 0.45 

0.4 0.43 0.52 0.60 0.60 

0.5 0.53 0.61 0.71 0.75 

0.6 0.63 0.69 0.77 0.90 

0.7 0.72 0.78 0.84 0.93 

0.8 0.82 0.85 0.89 0.96 

0.9 0.91 0.93 0.95 0.98 

1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Á medida que a vegetação cresce, os valores de Kd estimados são mais elevados, 

desta forma, é tido em conta o impacto do aumento da rugosidade aerodinâmica, bem 

como o aumento da área foliar e o crescimento da vegetação, dada a mesma fracção de 

solo coberto ou sombreado (Allen et al., 2007). 

Segundo Allen et al. (1998), é possível estimar os valores de fc eff, em função do dia 

do ano, latitude, altura da vegetação, forma da planta ou plantação e, em casos de 
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plantação por faixas, a orientação das mesmas. Logo fc eff é calculada através de equação 

5 para vegetação cujo compasso de plantação seja largo. 
 

1≤=
)(sen

ff c
effc β

          (5) 

 

onde β representa a altura solar acima do horizonte (radianos), durante o período de 

máxima evapotranspiração (normalmente entre as 11.00h e as 15.00h), e fc é a fracção de 

solo coberto ou sombreado (adimensional). 

O valor de β é calculado a partir da equação 6: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ωδϕδϕβ coscoscossensenarcsen +=        (6) 

 

onde ϕ representa a latitude da estação, δ a inclinação do sol e ω o azimute solar (todos 

em radianos). Usualmente, fc eff é calculado para o meio-dia, quando o azimute solar (ω) é 

igual a zero (0), simplificando a equação 6 da qual resulta a equação 7: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]δϕδϕβ coscossensenarcsen +=         (7) 

 

Devido às incertezas associadas à determinação do valor de fc para a vegetação 

de espaços verdes, assumimos que o valor de fc eff é igual ao valor de fc, reduzindo a 

equação 4 para a equação 8: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+hccLd f,fM,minK 1
1

1
           

(8) 

 

A densidade da vegetação representa a área foliar colectiva de todas as plantas 

numa unidade de área de jardim ou espaço verde. 

A vegetação que cresce mais densamente terá um valor mais alto de Kd, o que 

significa que transpira mais, necessitando de mais água. Os espaços jovens, ou com 

espaçamentos mais largos, têm uma menor área foliar total por unidade de área, tendo 

valores de Kd mais baixos do que os espaços mais antigos e bem estabelecidos. 

 

Por vezes os espaços verdes tendem a ter dois ou mais níveis (ou alturas) 

diferentes de vegetação incluindo relvados ou herbáceas a nível próximo do solo, arbustos 
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e árvores. Os níveis que se sobrepõem são capazes de maiores trocas radiativas ou de 

energia, facto que tende ao aumento da evapotranspiração (Allen et al., 2007). 

Quando existem níveis distintos, por exemplo árvores que sombreiam uma 

cobertura de solo, relvado ou flores, o valor de h pode aproximar-se da média geométrica 

da vegetação ou em proporção ao valor de fc para cada nível. Desta forma, o valor de fc 

deverá ser a soma dos fc dos dois níveis, levando assim em contas possíveis 

sombreamentos sobrepostos (Allen et al., 2007). 

É importante referir que o valor de Kd estimado a partir de fc pressupõe que a 

fracção da superfície do solo que não esteja coberta por vegetação (solo nu) está 

relativamente seca, logo não contribui substancialmente para a evapotranspiração. Em 

situações em que a superfície do solo esteja molhada durante grande parte do tempo, o 

valor de Kd deverá ser cerca de 10 a 20% superior, para que se leve em consideração a 

evaporação da água da superfície do solo, especialmente para árvores e arbustos (Allen et 

al., 2007). 

A figura 1 mostra os valores de Kd estimados a partir da equação 4 para um 

intervalo de valores de fracção do solo (efectivamente) coberto ou sombreado, e várias 

alturas médias de vegetação e a sua comparação com os valores de Kd estimados por 

outros métodos. 

 

 

Figura 1. Valores de Kd estimados pela equação 4, com ML=2, para um intervalo de valores de 
fracção de solo coberto e diferentes alturas de plantas, comparados com os valores estimados por 

Fereres (1981) para pomares e por Hernandez-Suarez (1998) para vegetais (Allen et al., 2007) 

Hermandez-Suarez (1998) fez estimativas para valores de Kd para vegetação 

rasteira e Fereres (1981) fez estimativas para pomares. Snyder e Eching (2005) 
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introduziram uma equação apropriada para os valores de Fereres (1981), utilizada para 

representar esses mesmos valores (Allen et al., 2007). 

As estimativas de valores de Kd de Hernandez-Suarez (1998) são equiparadas aos 

valores estimados pela equação 4 para uma altura média de vegetação de 0,1 a 0,3 m, 

enquanto que as estimativas de Fereres (1981) são similares aos valores obtidos pela 

mesma equação em que a altura da vegetação é igual a 5 metros (h = 5 m) (Allen et al., 

2007). 

 

2.2.6 Coeficiente microclimático (Kmc) 
Tal como os restantes coeficientes, também o coeficiente microclimático (Kmc) é um 

factor de correcção inserido na fórmula de cálculo do KL, adequando-o ao microclima em 

que se situam os espaços verdes. 

Na tabela 4, apresentam-se valores de Kmc para um conjunto de espécies 

agrupadas em três categorias (alta, média e baixa), caracterizados por: 

i. Categoria alta (Kmc>1,0) – quando o espaço verde está submetido a condições que 

aumentam a evaporação, tais como espaços rodeados de edifícios e expostos a ventos 

fortes; 

ii. Categoria média (Kmc=1,0) – quando as condições do meio não alteram o 

microclima do espaço, como por exemplo em espaços verdes abertos; 

iii. Categoria baixa (Kmc<1,0) – quando as condições externas influenciam a diminuição 

da evaporação, situação que ocorre em espaços sombreados, orientados a norte ou 

protegidos do vento  

 

Tabela 4. Coeficiente microclimático (Kmc), para diferentes espécies (adaptado de McCabe, 2005a) 

Categoria 
Espécies 

Alta Média Baixa 

Árvores 1.4 1.0 0.5 

Arbustos 1.3 1.0 0.5 

Herbáceas com cobertura do solo 1.2 1.0 0.5 

Mistura dos 3 anteriores 1.4 1.0 0.5 

Relvados em geral 1.2 1.0 0.8 

 

 Deve-se proceder ao ajustamento do Kmc para cada hidrozona ou sector de rega, 

sempre que as características se alterem. 
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2.2.7 Coeficiente de stress admitido (Ksm) 
Tendo em conta que o objectivo da rega de espaços verdes é promover uma boa 

aparência das plantas e não a produção de biomassa, pode-se adoptar rega deficitária 

para promover uma economia de água. Esta traduz-se pela adopção de um factor de 

stress intencional por parte do gestor de rega quando pretenda economizar água ou não 

existam disponibilidades de água suficientes para colmatar as necessidades hídricas das 

plantas (Allen et al., 2007). 

A gestão de água é feita com base no ajuste do calendário de rega, de forma a 

aplicar menos água do que aquela que a planta transpire. O nível de stress imposto 

depende das necessidades fisiológicas e morfológicas das plantas. 

Na tabela 5 apresentam-se os valores de Ksm para diferentes tipos de plantas em 

situações de alto, médio e baixo stress, para valores da fracção de água do solo extraível 

sem afectar a produção (p), isto é, a fracção de TAW que pode ser extraída da zona 

radicular sem que ocorra stress hídrico (Allen et al., 2007). 

 

Tabela 5. Valores de Ksm para diferentes tipos de plantas e fracção p sem stress (Allen et al., 2007) 

Stress Stress Stress Fracção p 
VEGETAÇÃO 

Alto Médio Baixo Sem Stress

Árvores 0.3 0.4 0.8 0.6 

Arbustos de clima desértico 0.2 0.4 0.6 0.6 

Restantes espécies de arbustos 0.3 0.5 0.8 0.6 

Herbáceas com cobertura completa do solo 0.2 0.5 0.8 0.5 

Anuais (flores) 0.4 0.7 0.8 0.4 

Mistura das 3 anteriores 0.3 0.4 0.8 0.6 

Relvado de estação fria (C3) 0.7 0.8 0.9 0.4 

Relvado de estação quente (C4) 0.6 0.7 0.8 0.5 

 

Valores altos de Ksm referem-se a vegetação mais luxuriante, com uma área foliar 

grande e com tendência para valores altos de evapotranspiração. Esta situação pode ser 

primordial para manter a longo prazo a saúde e boa aparência das plantas. 
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Valores baixos de Ksm representam uma gestão da água admitindo stress das 

plantas e a redução da evapotranspiração, muitas vezes à custa da acumulação de 

biomassa e com potenciais efeitos visuais (Richie et al., 2000). 

Muitas das plantas utilizadas em espaços verdes têm um bom controlo estomático e 

conseguem suportar níveis relativamente baixos de evapotranspiração. Por exemplo, por 

observação da tabela 5, um valor de stress alto para herbáceas corresponde a um valor de 

Ksm de 0,2, apropriado para plantas fortemente tolerantes à secura. Este mesmo valor, 

pode não ser apropriado para algumas espécies ornamentais que requerem maiores 

quantidades de água para manter a boa aparência e saúde (Allen et al., 2007). 

 

2.3 Balanço hídrico do solo e necessidades hídricas das plantas 
A equação geral do balanço hídrico na zona de enraizamento (Fig.2) para um 

intervalo de tempo Δt (dias) e para uma camada de solo de espessura Δz (m), 

correspondente à zona de enraizamento, é dada por: 

 

(ΔS + ΔV) = (P + I + GW) - (Qr + DP + E + T)      (9) 

 

onde: 

ΔV incremento de água incorporada nas plantas 

ΔS variação do armazenamento de água no solo; 

P Precipitação 

I  dotação de rega 

GW fluxo acumulado de ascensão capilar no período DT 

Qr escoamento superficial nesse mesmo período 

DP fluxo acumulado de drenagem profunda ou percolação 

E evaporação a partir do solo 

T Transpiração 

 

O incremento de água incorporada pelas plantas, ΔV, tem um valor insignificante no 

conjunto das trocas totais, uma vez que representa menos de 1% da evapotranspiração. 
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A equação 9 aplica-se integralmente entre a superfície do solo e uma profundidade 

Zr abaixo da zona de enraizamento (vd. Fig. 2), para qualquer intervalo de tempo Δt. Todas 

as variáveis a que se refere a equação supramencionada são expressas em volume por 

unidade de área [L3L-2], sendo usual exprimi-las em mm (acumulados para o intervalo de 

tempo) (Pereira, 2004). 

 

Figura 2.Esquema dos termos do balanço hídrico na zona de enraizamento (Pereira, 2004) 

A quantidade de água a aplicar depende não só do intervalo entre regas, ou da 

extracção da água pelas plantas e evaporação, mas também do teor de água armazenado 

no solo e da possibilidade de ocorrerem contribuições de água provenientes de camadas 

mais profundas do solo ou a partir da toalha freática por ascensão capilar. Caso as 

quantidades de água sejam excessivas, pode ocorrer drenagem profunda para além da 

zona radicular, levando ao arrastamento de fertilizantes. A quantidade de água a aplicar 

depende do método de rega utilizado (Pereira, 2004). 

 

2.3.1 Necessidades hídricas das plantas 
As necessidades hídricas das plantas (PWR) representam a quantidade de água 

que as plantas necessitam para que estas se mantenham saudáveis e possam realizar as 

suas funções normais (McCabe, 2005b). 

A PWR é dada pela equação 10, com um intervalo de tempo mensal. 

LKETPWR 0=                     (10) 
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2.3.2 Necessidades hídricas líquidas das plantas (PWRNET) 
As necessidades hídricas líquidas das plantas (net plant water requirement) 

representam as necessidades hídricas das plantas depois de deduzida a quantidade de 

precipitação efectiva (Re), a qual satisfaz uma fracção dessa mesma necessidade sem que 

seja compensada alguma ineficiência de sistema (McCabe, 2005a). 

      (11) 

Isto é: 

enet RPWRPWR −=         (12) 

As necessidades hídricas líquidas das plantas dependem de diversos factores, tais 

como, tipo de plantas usadas, tipo de microclima, declive, profundidade da zona radicular, 

evapotranspiração de referência e precipitação (McCabe, 2005b). Assim, a gestão do 

tempo de rega deve apenas permitir a aplicação de água quando as plantas realmente 

necessitam e não existindo água no solo disponível por absorção radicular. 

Nem toda a precipitação que cai no solo é utilizada pelas plantas. Assim sendo, a 

precipitação efectiva (Re), corresponde à fracção de precipitação que realmente é utilizada 

pela planta. Este conceito é complexo e de difícil determinação. A precipitação efectiva 

depende: da quantidade, intensidade e duração da precipitação total; do tipo de solo, da 

sua capacidade de retenção de água e da quantidade de água que penetra no solo; do tipo 

de planta e profundidade das raízes; da humidade no solo anterior à chuvada; assim como 

outros factores menos relevantes descritos por McCabe (2005b)  

Os espaços verdes tornam ainda mais difícil a determinação desta variável (Re), 

devido à diversidade de plantas existentes no espaço, os diferentes tipos de solo e de 

“mulchs”, e várias tipologias. Após vários estudos e a partir de registos históricos de 

precipitação mensal, a USDA Soil Conservation Service (USDA-SCS), desenvolveu a 

tabela 6, com os valores estimados de precipitação efectiva para superfícies planas 

baseado no tipo de solo e profundidade das raízes (na ordem do 15 a 60 cm). 

 

 

 

 

 

( ) eLOnet RKETPWR −=
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Tabela 6. Valores estimados de precipitação efectiva (Re) segundo (USDA-SCS) 

(adaptado de McCabe, 2005a) 

 

A partir dos dados observado na tabela 6, podemos estimar a Re, a partir da 

equação:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
100

F
he

RRR                       (13) 

onde: 

Rh Precipitação mensal histórica (mm) 

RF Factor conversão (em percentagem e lido na tabela) 

 

 

2.3.3 Necessidades hídricas em relação com a uniformidade 
(IWRDU) 
A uniformidade da rega tem como indicadores a uniformidade de distribuição (DU), 

o coeficiente de uniformidade (CU) e a uniformidade estatística (Us) (Pereira, 2004). No 

caso dos espaços verdes, apenas se calcula a uniformidade de distribuição (DU), que nos 

permite quantificar a uniformidade da aplicação de rega numa dada área (Pereira, 2004). 

A aplicação eficiente de água num espaço verde é um dos objectivos de um 

projecto de rega. Segundo McCabe (2005a), os parâmetros que mais influenciam a 

uniformidade de distribuição são: 

  Profundidade da Zona Radicular (cm) 
  15 30 45 60 

Categoria Tipo de Solo Precipitação Efectiva Mensal Média (%)
de solo   (% da precipitação total mensal) 

1      Arenoso 44 48 52 55 

2      Franco-Arenoso 47 53 58 63 

3      Franco 49 57 63 68 

4      Franco-Argiloso 47 55 60 65 

5      Argiloso 45 51 55 59 
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a) Projecto e instalação; 

b) Manutenção do sistema de Rega; 

c) Pressão da água; 

d) Velocidade e direcção do vento. 

 

2.3.3.1  Uniformidade em rega por aspersão 
A uniformidade de distribuição é altamente influenciada pela selecção e 

espaçamento dos aspersores, assim como a pressão da água, a velocidade e direcção do 

vento. 

Na rega por aspersão, a DU é medida a partir de testes de pluviometria, onde se 

comparam as médias dos volumes dos colectores pertencentes ao quartil inferior das 

amostras, com as médias dos volumes das amostras (McCabe, 2005a), onde todos os 

valores representam uma superfície igual. 

 DU é calculada através da equação: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

avg

lq

V
Z

DU 100                                                                                                                             (14) 

onde Zlq representa as médias dos volumes dos colectores pertencentes ao quartil inferior 

das amostras (mm), Vavg a média das alturas de água observadas (mm) e DU a 

uniformidade de distribuição (%). 

Baixas uniformidades conduzem a condições de excesso e de défice de infiltração 

em partes da parcela motivando perdas de produção devidas ao défice ou ao excesso de 

água no solo, e perdas de água e de fertilizantes onde a água infiltrada percola para além 

da zona radicular (Pereira, 2004). 

A tabela 7, apresenta a classificação da Uniformidade de distribuição (DU) para 

sectores com diferentes tipos de aspersores. 

Tabela 7. Classificação da Uniformidade de Distribuição (DU) para aspersores (McCabe, 2005a) 

Tipos de Excelente Muito Boa Boa Suficiente Má 
Aspersores (%) (%) (%) (%) (%) 

Fixo 75 65 55 50 40 

Rotativo 80 70 65 60 50 

Impacto 80 70 65 60 50 
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Um outro parâmetro frequentemente utilizado para avaliar a uniformidade da rega 

por aspersão é o Coeficiente de Uniformidade (CU), que pode ser estimado por: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

50201100
.

m
sd.CU

π
                             (5) 

onde sd representa o desvio padrão das observações (mm) e m a média das observações 

(mm). 

Estes dois indicadores, DU e CU, podem ser aproximados pelas seguintes relações 

(Keller e Bliesner, 1990): 

( )DU.CU −−= 100630100         (16) 

( )CU.DU −−= 100591100         (17) 

sendo a equação 16 a utilizada para o cálculo do coeficiente de uniformidade neste 

trabalho. 

 

2.3.3.2  Uniformidade em microrrega  

Designam-se por emissores os equipamentos usados na microrrega com a 

finalidade de dissipar a carga hidráulica e debitar um pequeno caudal de modo constante. 

Quando os emissores estão afastados entre si criando bolbos molhados individuais, 

isolados ou contínuo, a aplicação é por “pontos”. Quando a água é debitada através de 

saídas muito próximas umas das outras criando um bolbo contínuo, a aplicação é por 

linhas contínuas (Pereira, 2004). 

No caso dos emissores, a uniformidade de emissão depende das suas 

características hidráulicas. A relação caudal-pressão dos emissores está patente através 

da equação 18 característica do débito dos emissores. 

X
eHKq =           (18) 

 

onde, q representa o caudal do emissor (Lh-1), Ke é o factor de débito que caracteriza as 

dimensões do emissor, H representa a pressão a que opera o sistema (kPa) e x representa 

o expoente característico do regime de escoamento do emissor.  
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Os coeficientes Ke e x são determinados representando q versus H num gráfico de 

escala logarítmica. O declive da recta de ajustamento é x e a intercepção desta linha para 

H=1 é Ke:  

( )
( )21

21

H/Hlog
q/qlogX =                        (19) 

À medida que x se aproxima do zero (x=0 é o expoente característico dos 

emissores auto-compensantes), o caudal varia menos com as variações da pressão. No 

entanto, as relações reais entre caudal e pressão podem diferir significativamente das 

indicadas pelo fabricante, ao contrário do que sucede com as informações dos laboratórios 

de testes (Pereira, 2004). 

Uma forma de avaliar a qualidade de um emissor é observar o coeficiente de 

variação de fabrico (Cv) fornecido pelo fabricante, que é um indicador relativo à 

variabilidade dos caudais fornecidos por emissores novos. 

O coeficiente de variação de fabrico pode ser obtido através de testes laboratoriais 

ou pode ser calculado pelos utilizadores. Este método encontra-se descrito em McCabe 

(2005a), onde também podem ser consultadas tabelas de classificação da qualidade do 

emissor para valores do Cv, assim como valores do expoente característico do caudal do 

emissor, em diferentes regimes de escoamento para diversos tipos de emissor. 

A uniformidade de emissão, EU (%), é utilizada como indicador de previsão da 

variação dos caudais dos emissores ao longo de uma rampa ou sector operando 

simultaneamente: 
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C27,11100EU               (20) 

 

onde: 

Cv Coeficiente de variação de fabrico do emissor 

N Número de emissores por planta (>1 para gotejadores e =1 culturas em linha) 

qn Caudal mínimo (Lh-1) (para a pressão mínima prevista na rampa ou sector) 

qa Caudal médio projectado (Lh-1) 
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A razão qn/qa, exprime as consequências da variação de pressão na rampa ou no 

sector em termos de variação dos caudais, enquanto o factor [1,0-1,27(Cv/ )] traduz os 

efeitos prováveis da variabilidade de fabrico na aplicação a cada planta (Pereira, 2004). 

Os valores de EU aconselhados para diversos tipos de emissores, espaçamentos, 

topografia e declive podem ser consultados em Pereira (2004), assim como a tabela de 

classificação da EU para gota a gota e micro-aspersão, pode ser consultada em McCabe 

(2005a). 

Quando as condições de funcionamento se alteram em termos de uniformidade, 

aplica-se o factor de ajustamento designado por Multiplicador de Tempo de Funcionamento 

(RTM – “run time multiplier”). 

Na rega por aspersão o RTM é calculado através da equação: 

LHDU
100RTM =                                                                                                                                 (21) 

No sistema de rega localizada (emissores), o RTM é calculado pela equação: 

EU
100RTM =                       (22) 

Em suma, as necessidades hídricas em relação com a uniformidade (IWRDU – 

“distribution monuniformity irrigation water requirement”) representam a quantidade extra 

de água que é dada à planta como suplemento, para colmatar alguma falha que possa 

existir, devido a uma deficiente uniformidade (McCabe, 2005a). IWRDU é calculada através 

da equação: 

( )1−= RTMPWRIWR NETDU         (23) 

Esta necessidade é altamente influenciada pelo espaçamento e tipo de bico dos 

aspersores, bem como pela pressão da água (McCabe, 2005a). 
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2.3.4  Relação das necessidades hídricas com a gestão de rega 
(IWRWM)  
O solo armazena água e as plantas usam-na dentro de determinados limites, o 

limite superior do teor de água do solo, designado por Capacidade de Campo (θFC), e o 

limite inferior do teor de água no solo, designado por coeficiente de emurchecimento (θWP). 

A capacidade de campo (θFC) é a quantidade de água que fica retida no solo após uma boa 

rega, ou uma grande precipitação, quando o movimento descendente devido à gravidade é 

substancialmente reduzido, normalmente um a três dias (dependente do tipo de solo) após 

a saturação do solo. 

O coeficiente de emurchecimento (θWP) é a quantidade de água retida no solo, à 

qual ou abaixo da qual as plantas começam a emurchecer e já não recuperam, uma vez 

que já não conseguem extrair água do solo (Pereira, 2004). 

Á medida que as plantas consomem água, as partículas do solo têm tendência a 

reter a restante água com uma tensão maior, tornando-se cada vez mais difícil para as 

plantas extrai-la, o que pode resultar num aumento de stress. Á medida que a água se 

aproxima do coeficiente de emurchecimento (θWP), as plantas podem emurchecer e morrer, 

uma vez que a humidade quando abaixo deste nível geralmente não está disponível para 

as plantas. 

A percentagem de água disponível para a planta é a quantidade de água disponível 

na zona radicular entre os limites da capacidade de campo e o coeficiente de 

emurchecimento. Esta água representa a reserva de água no solo, a qual está dependente 

da estrutura e do tipo de solo. 

A quantidade de água disponível total no solo (TAW) é a quantidade de água que 

pode ser extraída pelas plantas. Uma vez que a que excede a capacidade de campo, é a 

água não retida que drena livremente através do perfil do solo, e que a água retida a 

tensões inferiores correspondente ao θWP não é susceptível de ser extraída pela 

generalidade das plantas cultivadas (Pereira, 2004), resulta 
 

( ) rWPFC ZTAW θθ −= 1000          (24) 

 

onde: 

TAW Água disponível total na zona radicular (mm) 

θFC Teor de água do solo à capacidade de campo (m3m-3) 

θWP Teor de água do solo ao coeficiente de emurchecimento (m3m-3) 

Zr Profundidade radicular, i.e. da zona explorada pelas raízes (m) 
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Em Pereira (2004), pode ser consultada a tabela que contém informação indicativa 

sobre os valores esperados para θFC, θWP e TAW para os principais tipos de solos de 

acordo com as respectivas classes texturais. 

A diferença entre a capacidade de campo e a quantidade de água que realmente se 

encontra na zona radicular corresponde à depleção da água do solo, ou depleção da 

humidade do solo (SMD) 

O grau de depleção determina ao mesmo tempo quando se rega e quando não se 

rega. Naturalmente, apenas se deveria aplicar água à planta quando o grau de depleção 

atinge o objectivo definido, isto é, quando atinge o MAD (percentagem da água do solo 

extraível sem que a planta sofra stress hídrico para além do aceitável em termos de 

gestão). A quantidade de água a ser aplicada é na realidade a soma da depleção a que o 

solo está sujeito e a quantidade adicional para compensar uma possível “não-

uniformidade” na distribuição da água na zona radicular (Pereira, 2004). 

A quantidade de depleção real pode ser estimada a partir de medições de 

humidade do solo ou da tensão de água no solo, ou a partir de medições cumulativas da 

evapotranspiração atmosférica. Quanto maior o valor de MAD maior é a quantidade de 

água retida no solo entre regas. Este facto pode potenciar o aumento de stress da planta, 

resultando num decréscimo da evapotranspiração das mesmas, uma vez que as plantas 

transpiram menos água quando estão em stress. Por fim, a qualidade da planta pode ficar 

comprometida pode até levá-la à morte quando sujeita a um valor muito alto de MAD.  

Na tabela 8, podemos observar os valores de MAD aconselhados para não 

provocar stress hídrico em diferentes texturas de solo (McCabe, 2005a). 

Tabela 8. Valores de MADsem stress, aconselhados para diferentes texturas de solos 

(McCabe, 2005a). 

Textura do solo MADsem stress (%) 

Argilosa 30 

Limo-Argilosa 40 

Limosa 40 

Franco-Argilosa 40 

Franca 50 

Arenoso-Franca 50 

Franco-Arenosa 50 

Arenosa 60 
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A depleção permitida (AD) corresponde à quantidade de água presente no solo que 

realmente é permitida à planta extrair, tendo em conta os objectivos da gestão da rega, 

pode ser calculada através da equação (McCabe, 2005a): 

 

      ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

100
MADTAWAD(mm)                                   (25) 

      

A relação das necessidades hídricas com a gestão de rega (IWRWM) representam a 

quantidade extra de água que é fornecida à planta (como suplemento), tendo em conta a 

prevenção contra a falta de água, preferências pessoais relativamente à planta, 

necessidade de eliminar algum grau de salinidade existente no solo, assim como eliminar 

as perdas de água do solo devido à evaporação, arrastamento pelo vento, fugas de água 

ou percolação profunda, entre outros (McCabe, 2005a). 

A IWRWM, pode ser calculada pela equação: 

 

DUNETWM IWRIWRIWRIWR −−=       (26) 

 

ou pela equação: 

 

( )NETWM PWRRTMIWRIWR −=           (27) 

 

2.3.5 Necessidades hídricas totais para a rega de uma hidrozona 
(IWRGROSS)  
As necessidades hídricas totais para rega de uma hidrozona (IWR), representam a 

quantidade de água a aplicar na rega, incluindo as necessidades hídricas para a rega de 

uma hidrozona (PWRNET) e algumas perdas que possam ocorrer na distribuição e 

aplicação da água, assim como alguma água que seja aplicada como suplemento pelo 

gestor de rega (McCabe, 2005b). A IWR é calculada pela equação: 

 

WMDUNET IWRIWRIWRIWR ++=       (28) 

 

A IWR pode ainda ser calculada recorrendo ao RTM, conforme equação: 
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( ) WMNET IWRPWRRTMIWR +=               (29) 

 

onde ( )NETPWRRTM  representa a quantidade de água que é dada à planta, para colmatar 

a PWRNET inicial e uma possível uniformidade deficiente do sistema de rega. Usualmente, 

o valor do RTM é uma constante conhecida, enquanto que a PWRNET varia com o clima e a 

altura do ano (McCabe, 2005a). 

Uma parte da água aplicada ao solo penetra na zona radicular e passa a fazer parte 

integrante da reserva de água do solo, outra parte é perdida por evaporação, escoamento 

superficial, percolação profunda, arrastamento pelo vento, fugas de água ou regas fora da 

zona adequada. Todos estes factores são tidos em conta no cálculo das necessidades 

hídricas (McCabe, 2005a). 

 

2.3.6  Eficiência geral do sistema de rega (ES) 

Por definição, a eficiência geral do sistema de rega (ES) traduz-se na percentagem 

de água fornecida ao espaço verde que é beneficamente utilizada pelas plantas, isto é, 

que contribui directamente para satisfazer as necessidades hídricas da planta. Desta 

forma, a eficiência de rega expressa a diferença entre a água consumida e a água que 

realmente ficou disponível para a planta. Desta, parte é perdida ou desviada durante o 

transporte e distribuição, enquanto que outra parte perde-se na aplicação. 

Há três formas de calcular ES, dependendo dos dados disponíveis (McCabe, 

2005a): 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
wmnet

net
S IWR)PWRRTM(

PWRE 100                                                                  30) 

 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

IWR
PWRE net

s 100          (31) 

 

     

IWR
PWRRTMDUE net

LHs =          (32) 
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A eficiência de aplicação depende, fundamentalmente, da uniformidade de 

aplicação (Figura 3) que, por sua vez, depende de diversos factores, sendo os mais 

comuns: 

i. a disposição  e performance dos emissores, 

ii. a compatibilidade da dotação de rega com a capacidade de infiltração do 

solo, 

iii. a evaporação de água antes de entrar no solo, 

iv. a influência do vento, 

v. a modelação do terreno. 

 

 

Figura 3. Eficiência de aplicação, resultante da aplicação de água de forma uniforme e não uniforme 
(Aquagri, 2009). 

 

 

 

 

2.4 Componentes de um campo de golfe 
 

Um campo de golfe profissional é constituído por 18 buracos, localizados 

sequencialmente. Cada buraco (Fig. 4) é geralmente constituído pelos greens, collars, 

approaches, surrounds, tees, fairways, bunkers e roughs (Ebert, 2006): 
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Figura 4. Esquema dos componentes de um buraco de um campo de golfe. (Ebert, 2006). 

o Green: superfície com uma relva mais fina e cortada muito rente, onde se 

encontra o buraco, assinalado por uma bandeira. A área de um green varia geralmente 

entre os 300 e os 700 m2
; 

o Collars: é a faixa que envolve o green, cortada a uma altura intermédia entre 

o fairway e o green; 

o Approaches: é a área que antecede o green, situa-se entre o fairway e o 

green; 

o Surrounds: área circundante ao collar; 

o Tees: zona de “partida”, com uma área de cerca de 100 m2, perfeitamente 

plana e relvada. Existem geralmente 4: o primeiro e mais distante para profissionais; o 2º 

para senhores, o 3º para senhoras que jogam bem, e o 4º para senhoras; 

o Fairway: “percurso com cerca de 30 a 50 m de largura, relvado e cortado a 

cerca de 15 mm de altura; 

o Bunkers: são obstáculos que podem estar dispostos ao longo do buraco e à 

volta do green. Podem ser charcos, lagos, ribeiros ou obstáculos de areia; 

o Roughs: constituem a envolvente a cada buraco, pode considerar-se que o 

resto da paisagem participa no jogo, já que é a envolvente de todos os buracos. Deve ser 

regularmente conservada e limpa, sendo composta por bosques, matos, árvores isoladas, 

rochas, prados, etc. (Portugal Golf, 2009). 

O comprimento de cada buraco varia de 120 a 600 m, sendo que o conjunto dos 18 

buracos, representa uma distância variável entre 5000 e 7000 metros, distribuída por 

buracos de “par” 3, “par 4” e “par” 5. O conceito de “par” para cada buraco ilustra o número 

de pancadas estipuladas para introduzir a bola no buraco da bandeira (Portugal Golf, 

2009).  
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2.4.1 Caracterização das relvas 
As relvas utilizadas em campos de golfe são normalmente classificadas em dois 

grupos em função da sua adaptação ao clima: 

Relvas denominadas de estação fria (cool season – C3), são relvas com temperatura de 

solo óptima de crescimento entre os 15ºC e os 24ºC, desenvolvem-se e crescem mais 

durante a Primavera e Outono, abrandando consideravelmente o seu crescimento durante 

o Verão, uma vez que são mais sensíveis ao calor, menos resistentes e tolerantes à seca 

(Sheaarman, 1994). As mais utilizadas são as Festucas sp., Lolium perenne, Poa 

pratensis, e Agrostis stolonifera . 

Relvas denominadas de estação quente (warm season – C4), têm uma temperatura do 

solo óptima de crescimento de 27ºC a 35ºC. São mais resistentes e tolerantes à seca, logo 

crescem melhor nas épocas mais quentes do ano, estando usualmente dormentes durante 

o inverno (Shearman, 1994).  

São utilizadas aproximadamente catorze espécies de relva de estação quente no 

mundo inteiro (Shearman, 1994), sendo as bermudas híbridas (Cynodon dactylon X C. 

transvaalensis) e o seashore Paspalum (Paspalum vaginatum) as mais utilizadas no nosso 

país (Portugal Golf, 2009). Em termos de consumo de água, as C3 têm uma maior 

necessidade de água, enquanto que as C4, geralmente são mais eficientes no 

aproveitamento da água disponível e conseguem tolerar melhor o stress hídrico, uma vez 

que têm um enraizamento mais profundo e são mais tolerantes ao corte.  

 

2.4.2 Avaliação da qualidade de um relvado 
A qualidade de um relvado é difícil de medir em termos quantitativos uma vez que é 

composta por várias características e factores. De acordo com Beard (1973), existem seis 

características básicas que definem um relvado de qualidade: 

a) Uniformidade – um relvado de elevada qualidade deve ter uma aparência 

uniforme. A presença de áreas ‘nuas’, infestantes, manchas provocadas por insectos ou 

doenças, ou hábitos de crescimento irregulares desvaloriza a qualidade do relvado. A 

análise visual é o modo disponível mais representativo para avaliar a uniformidade; 

b) Densidade – é uma das mais importantes componentes da qualidade de um 

relvado. As qualidades visuais estão correlacionadas com a densidade. A densidade de um 

relvado pode ser medida através da contagem do número de rebentos e folhas por 

unidade de área. É preferível uma elevada densidade de plantas porque tornam-se mais 

competitivas face às infestantes; 
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A densidade varia com o cultivar, práticas culturais, ambiente e época do ano. A 

densidade de sementeira e o grau de estabelecimento inicial são também factores 

importantes na determinação da densidade de folhas das espécies de relva designadas 

por ‘não rastejantes’. A humidade adequada do solo, cortes frequentes e uma fertilização 

rica em azoto contribuem para uma elevada densidade de rebentos.  
c)Textura – a textura de um relvado é a função da largura das folhas individuais. Uma 

textura média-fina, que é geralmente a pretendida, pode variar entre 1.5 a 3 mm de 

largura. As práticas culturais como a altura de corte, o nível nutricional e a terrissagem 

(topdressing) podem afectar a textura. 

d) Hábito de crescimento – nos greens é preferível uma posição erecta ou vertical 

das folhas. O verdadeiro rolar da bola pode ser alterado pela presença de grain, que é 

devido à tendência das folhas da relva e dos caules crescerem horizontalmente. A Agrostis 

palutris e a Cynodon spp. têm um crescimento dos caules prostrado; no entanto 

conseguem ter uma elevada densidade desde que devidamente tratadas; 

e) Suavidade – a suavidade é particularmente importante nos greens. Estes devem 

estar completamente livres de obstruções ou depressões que possam influenciar o rolar da 

bola; 

f) Cor – a cor é um dos melhores indicadores de crescimento disponíveis de um 

relvado. A perda de cor pode indicar carências nutricionais, o desenvolvimento de 

doenças, insectos ou nemátodos, excesso de água, ou secura; podendo ser de origem 

genética, ou coloração específica da espécie mediante a época do ano. 

 

Outras medições podem ser ainda utilizadas para avaliar a qualidade de um 

relvado. 

A matéria seca produzida por um relvado durante um determinado período de 

tempo não mede necessariamente a qualidade de um relvado. A produção de biomassa 

mede a taxa de crescimento dos rebentos e a resposta a factores nutricionais ou 

ambientais, mas não dá uma indicação fiável da textura das folhas e da densidade de 

rebentos. Um relvado pode ter uma elevada produção de biomassa e uma fraca densidade 

de rebentos, textura das folhas e enraizamento. No entanto, a taxa de crescimento dá 

alguma indicação da capacidade de resistência à invasão de infestantes, assim como do 

potencial de recuperação de outros danos. Apesar de tudo é preferível uma taxa de 

crescimento moderada desde que a densidade de rebentos, a cor e a uniformidade não 

sejam sacrificados. As relvas com uma taxa de crescimento moderada encontram-se num 

estado mais saudável do que uma relva com um crescimento rápido, pois o crescimento 
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adicional dos rebentos á atingido à custa das reservas de carbohidratos, do sistema 

radicular e do potencial de recuperação (Beard, 1973). 

Outras medidas quantitativas, tais como a profundidade de enraizamento, 

quantidade de raízes, composição botânica, altura da planta, erosão e quantidade de 

zonas ‘nuas’ fornecem informação adicional relativa à qualidade e vigor do relvado (Beard, 

1973). 

Os parâmetros de qualidade de um relvado são controlados por factores 

hereditários e ambientais. Estes factores podem ser agrupados em duas categorias. A 

primeira inclui as características inerentes a qualquer cultivar de relva: susceptibilidade a 

doenças, insectos e nemátodos; tolerância ao uso; tolerância ao calor, frio, 

encharcamento, sombra, secura e à salinidade; e potencial de recuperação. A segunda 

categoria inclui os factores ambientais (luz, temperatura, água, nível de nutrientes, 

arejamento do solo e tráfego), que influenciam o crescimento e sobrevivência de um 

cultivar de relva (Beard, 1973).  

 

2.4.3 Selecção do tipo de relva 
Um dos aspectos fundamentais para a redução de consumos de água em campos 

de golfe e espaços verdes de grande dimensão é a escolha do tipo de relva. 

A zona de Lisboa oferece alguns desafios complexos neste aspecto, atendendo às 

suas características atlânticas, uma vez que apresenta verões quentes, que sugerem a 

escolha de relvas de estação quente (C4); no entanto também apresenta invernos frios que 

as fazem entrar em dormência (Ebert, 2006). 

Vantagens de uma boa selecção de tipo de relva: 

• Uma relva bem adaptada às condições climáticas, é menos dependente de 

fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos; 

• Quanto melhor “adaptada” está a relva, maior a “firmeza” do campo, característica 

muito importante uma vez que constitui um maior desafio aos jogadores. (Ebert, 2006). 

 

2.4.4 Diferentes exigências das áreas relvadas de um campo de 
golfe 
Os campos de golfe têm áreas que desempenham diferentes funções no contexto 

do jogo, devendo os relvados corresponder às exigências funcionais de cada uma delas. 

Os greens, fairways e tees, são aquelas onde se desenrola normalmente o jogo e 

merecem atenção especial (Portugal Golf, 2009). 
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O prestígio de um campo é largamente determinado pela qualidade dos seus 

greens, onde as exigências dos relvados são máximas, pretendendo-se uma grande 

homogeneidade da superfície da relva, para garantir trajectórias previsíveis e de elevada 

rapidez. A rapidez de deslocação da bola (i.e., a reduzida resistência ao seu rolamento) 

constitui um factor distintivo dos campos de excepcional qualidade. Uma vez que este 

aspecto implica uma baixa altura de corte, geralmente diária, é necessário escolher uma 

relva que mantenha o vigor nessas condições, por exemplo. No nosso país, a relva mais 

utilizada é a Agrostis palustris (Silva et al., 2009). 

Os fairways constituem uma zona menos crítica para o jogo do que os greens, mas 

em contrapartida, constituem a maior área relvada do campo. Uma vez que as condições 

de contacto da bola com a relva são menos importantes, para a avaliação dos fairways 

contribuem outros factores, designadamente estéticos e ambientais (Beard,1982). 

Os tees podem ser encarados, em termos de manutenção, como uma versão 

menos exigente de greens. Aqui, a relva está sujeita a um elevado stress mecânico, quer 

por pisoteio, quer pelo forte contacto do taco com o relvado, constituindo um grande 

problema. Embora o contacto com a bola não seja crítico, os tees formam a primeira 

impressão que os visitantes têm do campo. 

Os roughs são áreas onde o jogo, normalmente, não se deve desenrolar, daí a 

constituição da sua relva ser menos crítica; devem prevalecer as condicionantes 

ambientais na adopção de relvas e plantas autóctones. 
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3. Materiais e métodos 

3.1 Localização do ensaio 
Este estudo foi realizado no campo de golfe “Oeiras clube de Golfe”, localizado na 

freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras, em frente ao pólo “Tagus Park” (Figura 5).  

 

Figura 5. Localização do campo de golfe (Fonte: Google Earth).  

 

Este campo representa um estimulante desafio, oferecendo vistas sobre a Fábrica 

da Pólvora, o Oceano e a Serra de Sintra. Este campo foi projectado pelo Arquitecto Jorge 

Santana da Silva, inserido no complexo habitacional “Oeiras Golf and Residence”. Foi 

construído em 2004, sendo composto por 18 buracos, com uma área de 40 hectares, 

sendo que 26 hectares são de zona relvada. 

 

3.1.1 Caracterização edafo-climática 
Segundo a classificação de Koppen pode-se dizer que se trata de uma região de 

clima mesotérmico, húmido com uma estação seca no verão e com excesso de água no 

Inverno, do tipo Csa em que o C é um clima temperado húmido em que a temperatura 

média do ar do mês mais frio está compreendida entre 0-18 ºC, o s estação seca no Verão, 

a quantidade de precipitação do mês mais seco é inferior a 40 mm e o a é verão quente 

em que a temperatura média do mês mais quente é superior a 22 ºC.  
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A zona de ensaio está inserida numa região de clima ameno, onde as temperaturas 

médias anuais variam entre 15 e 17.5 °C e a humidade média do ar é de 80%, onde a 

ocorrência média de precipitação surge entre 75 a 100 dias/ano, com défice de água no 

verão (Ventura et al. 2002). 

O solo local deriva de rocha basáltica caracterizando-se por apresentar textura 

variando entre argilo-arenoso, argiloso e argilo-limoso, com elevada proporção de argilas 

expansíveis (montmorilonites) na fracção argilosa. A proporção de elementos grosseiros 

presentes é também muito elevada (15 a 30%). 

A modelação do relevo natural subjacente à construção de um campo de golfe 

alterou radicalmente a distribuição dos constituintes do solo, bem como o seu modo de 

funcionamento. 

Com o objectivo de caracterizar morfológica, física e quimicamente o perfil do solo 

mais relevante para o desenvolvimento da relva, foram abertos perfis, os quais foram 

caracterizados no campo e laboratorialmente. Descreveram-se as características dos 

sistemas radiculares das relvas que compõem as diferentes zonas de ensaio, com ênfase 

para o tipo de densidade de raízes e dos factores físicos limitantes do seu 

desenvolvimento em profundidade. 

Foram efectuadas observações ao perfil do solo em cinco pontos distintos do 

ensaio, designando-se por: ponto 1 e 2 na zona de ensaio C3 numa zona baixa e alta 

respectivamente; ponto 3 na zona de menor drenagem (entre o ensaio 1X e 2X); ponto 4 

numa zona do ensaio 4X e o ponto 5 na zona de ensaio 3X, de forma a abranger toda área 

em estudo.  

Como método morfológico para a caracterização dos sistemas radiculares das 

relvas, colheram-se paralelepípedos (20 cm x 20 cm x 15 cm), os quais, após análise, 

foram colocados rigorosamente no mesmo local. 

Verificamos que as duas composições das relvas em comparação (plantas C3 e 

plantas C4), apresentam características radiculares muito diferentes (vd. Figura 6). 
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Figura 6. Sistema radicular das variedades de relva C3 e C4. 

 As relvas C3 (ponto 1 e 2) apresentam raízes muito finas, com baixa densidade 

entre os 7-15 cm de profundidade, e limitados no seu desenvolvimento pela densificação 

do solo aos 20 cm, devido a uma grande acumulação de pedras. As relvas C4 

caracterizam-se por apresentar raízes e muitos rizomas até à profundidade dos 10-15 cm, 

e raízes muito finas, finas e médias até à profundidade dos 20 cm. 

3.1.1.1 Métodos utilizados na avaliação das propriedades do solo 

 Neste trabalho foram utilizadas amostras não perturbadas colhidas segundo o 

processo descrito por Gomes (1978) e citado por Ramos (2003), na orientação vertical, em 

patamares de covas abertas para o efeito, em níveis representativos das camadas do perfil 

de solo, em cilindros de Kopecki de 100 cm3 de volume, à profundidade de 10 cm, em 

locais distintos, conforme tabela 9. 

  
Tabela 9. Identificação das amostras não perturbadas do solo 

 
Designação  Coordenadas  Tipo de Relva Localização 

T#4  38º 44' 22.60'' N ; 9º 17' 38.77'' W C3  junto à zona ensaio C3 

F#5  38º 44' 23.94'' N ; 9º 17' 38.23'' W  C4         zona ensaio 1X 

 

 Utilizaram-se amostras não perturbadas, uma vez que para valores de sucção 

baixa (até pF 3.0) a capacidade de retenção de um solo para a água é fortemente 

influenciada pela estrutura e pela distribuição do tamanho de poros do solo. Assim, a 

medição feita com amostras perturbadas não representaria as condições de campo, uma 

vez que a perturbação das amostras implicaria secagem, crivagem, e outras alterações da 

estrutura inicial do solo. 
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A) Determinação dos pontos da curva característica de humidade do solo 

• Para valores de pF= 0.4, 1, 1.5, 1.8 e 2, utilizou-se o dispositivo caixa de areia, que 

consiste numa caixa impermeável, cheia de areia, coberta por uma tampa que dificulta a 

evaporação, com um dreno perfurado para drenagem, colocado no fundo da caixa e ligado 

a um tubo de nível de água através do qual é possível exercer uma sucção entre 0 e 100 

cm abaixo da superfície da areia. Aplicam-se sucções sucessivas de 2.5, 10.0, 31.6, 60.0, 

63.1 e 100 cm de água até se atingir o teor de água de equilíbrio das amostras de solo 

colocadas na superfície da areia do aparelho, para cada uma daquelas sucções. O teor de 

equilíbrio é detectado quando se regista o mesmo peso da amostra em dias consecutivos. 

No final das determinações é determinado o peso seco da amostra (Ramos, 2003). 

• Na determinação da curva característica da humidade do solo para valores de pF 
entre 2.5 e 4.2 utilizou-se o método das placas (ou panela) de pressão, constituído 

principalmente por uma placa de cerâmica porosa colocada no interior de uma panela de 

pressão onde, por meio de ar comprimido, se aplicam as pressões que possibilitam traçar 

toda a curva característica da humidade do solo. 

As amostras de solo utilizadas foram as mesmas que para o dispositivo de caixa de 

areia. O equilíbrio é atingido quando a água deixa de sair pelo tubo de drenagem, 

correspondendo ao momento em que a curvatura efectiva dos meniscos criados nos poros 

do solo são iguais aos poros da placa de cerâmica. 

O tempo em que o equilíbrio demora a ser estabelecido depende do tipo de solo, 

estado de perturbação da amostra e a sua altura. As amostras perturbadas demoram muito 

menos tempo a atingir o equilíbrio uma vez que o sue potencial mátrico é menor que nas 

amostras não perturbadas (Ramos, 2003).  

Os valores obtidos foram ajustados através do modelo de Mualem-van Genuchten, a 

partir dos resultados obtidos com as caixas de areia e placas de pressão (Figura 7 e 8). 
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Figura 7 . Curva de retenção de água no solo T#4 (0-20 cm) 
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Figura 8. Curva de retenção de água no solo F#5 (0-20 cm) 

As propriedades hidráulicas do solo foram derivadas das curvas de retenção e 
apresentam-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Propriedades hidráulicas do solo (capacidade de campo (θFC), coeficiente de 
emurchecimento (θWP). 

 θFC 

(m3m-3) 

θWP 

(m3m-3) 

T#4 0,41 0,30 

F#5 0,49 0,40 

 

B) Determinação de propriedades físicas do solo em amostras perturbadas 
Por textura de um horizonte ou camada de um dado solo entende-se a proporção 

relativa dos lotes de areia (fina e grossa), limo e argila na terra fina (fracção ≤ 2 mm). Para 

designar cada lote textural é utilizada a escala de Atterberg, recomendada pela Sociedade 

Internacional da Ciência do Solo, a qual adopta os limites apresentados na Tabela 11. 
 

Tabela 11. Diâmetro dos lotes texturais segundo a escala de Atterberg. 

Designação do lote Diâmetro das partículas (mm) 

Areia grossa 2 – 0.2 

Areia fina                   0.2 – 0.02 

Limo                 0.02 – 0.002 

Argila                     < 0.002 

Saibro  5 – 2 mm  

Cascalho  10 – 5 mm 

Pedras >10 mm 
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Para a determinação desses lotes efectua-se, em laboratório, a análise 

granulométrica ou mecânica. 

Para a separação dos lotes, após secagem ao ar das amostras de solo, começa-se 

por passar a terra por uma bateria de crivos, a fim de separar os elementos grosseiros 

(fracções > 2 mm: saibro, cascalho e pedras) da terra fina. 

Pela análise granulométrica da terra fina, procede-se à separação dos lotes de 

areia grossa pelo método de crivagem de areia fina pelo método de sedimentação e 

decantação, e as fracções de limo e de argila pelo método de pipetagem. 

Tanto o método de sedimentação e decantação como o método de pipetagem 

baseiam-se na lei de Stokes, em que “a velocidade de sedimentação de partículas 

esféricas e lisas em meio suficientemente diluído é directamente proporcional ao quadrado 

do raio das partículas”. Na Tabela 12 encontram-se os resultados da análise 

granulométrica dos solos em estudo, valores que são utilizados no modelo WINISAREG. 

 
Tabela 12. Resultado da análise granulométrica do solo, classificação da textura e algumas 

características básicas do solo. 

  Areia Limo Argila MO Dap 

  grossa(%) fina (%) (%) (%) 
Textura 

(%) (g/cm3) 

T#4 28 22 20 30 Franco-Argilosa 3.29 1.34 

F#5 15 20 20 45 Argilosa 3.28 1.20 

MO = matéria orgânica; Dap = densidade aparente 

 

3.1.2 Caracterização do sistema de rega 
O abastecimento de água provém de 11 furos existentes no campo, com uma 

profundidade média de 200 m. O reservatório é um lago de grandes dimensões com 

capacidade aproximada de 15000 m3, que para além desta função contribui para o 

enquadramento paisagístico da área envolvente. 

A rega é efectuada por um sistema de rega automático da Rainbird, com comando 

central por computador, ligado a comandos locais “satélites”. Cada satélite comanda até 40 

estações, e que no caso dos fairways são constituídas por dois aspersores. Os aspersores 

modelo EAGLE700E da Rainbird estão dispostos em triângulo com um compasso de 20 m 

entre si (tanto na linha como na entrelinha). 
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Os aspersores (Figura 9) são caracterizados por: 

• Modelo com electroválvula incorporada: EAGLE700E, círculo completo – 360°; 

• Duração de uma rotação: aprox. 3 minutos; 

• Bico: standard #40 laranja; 

• Pressão de funcionamento: 6,0 (bar); 

• Alcance: 20 m; 

• Débito: 2,08 l.s-1 ≅ 7,50 m3/h;  

 

Figura 9. Aspersor modelo EAGLE700E (Rainbird, 2009). 

 

Uma vez conhecida a taxa de aplicação dos aspersores para as zonas em estudo, 

definiu-se uma dotação de rega fixa de 3 mm por um período de 10 minutos para todos os 

ensaios, de acordo com o sugerido por Pereira (2004). 

 

3.2 Descrição do ensaio 
O ensaio realizou-se durante o período de 1 de Maio a 7 de Junho de 2009, nos locais 

do campo de golfe que podem ser visualizados na Figura I do Anexo I: 

Os calendários de rega foram definidos fixando-se quer a frequência de rega (diária, 4, 

3, 2, e 1 vezes por semana), como os dias em que a mesma era efectuada, de acordo com 

o objectivo de avaliar a qualidade do relvado nas distintas situações de stress imposto 

(sem stress, baixo, moderado e elevado). 
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i. “Buraco” 4 

Ocupa uma área total de 8560 m2, tendo o fairway uma área de 8000 m2 constituído 

por uma mistura de relvas de estação fria: Lollium perene, Festuca rubra e Poa pratensis. 

Designou-se por “C3” o ensaio aqui instalado, ocupando uma área de 450 m2, regada 

por 2 conjuntos de aspersores, com uma rega diária efectuada às 4.00h. 

ii. “Buraco” 5 

Este buraco tem uma área total de 3 hectares, sendo 2.9 hectares ocupados pelo 

fairway. O fairway é composto por Tifway 419  (bermuda híbrida), uma relva de estação 

quente (C4). Foram instalados quatro ensaios designados por 1X, 2X, 3X e 4X (Figura 1 

Anexo 1) consoante a frequência da rega.  

O ensaio 1X, que corresponde a impor um nível de stress elevado, ocupa uma área de 

775 m2, é regado todas as Quarta-feira às 4.00h por três estações com dois aspersores 

cada (nº 23, 27 e 29). 

O ensaio 2X ocupa uma área de 775 m2 e possui três conjuntos de aspersores (nº24, 

26 e 30); a rega foi efectuada às Terças e Sextas-feiras pelas 4.00h.  

O ensaio 3X foi efectuado a 60 metros de distância do ensaio 2X, ocupando uma área 

de 800 m2 ; a rega foi efectuada às Terças, Quintas e Sábados às 5.00h, por um conjunto 

de três pares de aspersores (nº12, 17 e 30). 

O ensaio 4X encontra-se a cerca de 120 m do green 5 e a 60 m do ensaio 3X, 

ocupando uma área de 800 m2; a rega foi efectuada às Segundas, Quartas, Sextas e 

Sábados, pelas 5.00h, por 3 pares de aspersores (nº 22, 14 e 19). 

 

3.2.1 Avaliação do funcionamento dos aspersores 
 

A avaliação do funcionamento dos aspersores, permite verificar a uniformidade da 

aplicação de água no relvado, como referido no ponto 2 do capítulo 2. A metodologia 

aplicada foi a descrita pela Irrigation Association (2005b), conforme Meriam e Keller (1978), 

adaptada aos espaços verdes. 
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3.2.1.1 Disposição dos colectores 
Para a medição da distribuição da pluviometria, dispuseram-se vários colectores 

com um espaçamento regular (2 m x 2 m), cobrindo uma malha entre duas rampas, cujos 

vértices são definidos por 4 aspersores. O material utilizado foi: 

• Fita métrica (50 m);  

• Fio para marcação da quadrícula; 

• Bandeirolas (brancas) e tinta em spray para marcação do local a colocar o colector; 

• Colectores; 

• Provetas graduadas (ml); 

• Formulário de campo; 

• Anemómetro portátil, 

• Manómetro de 0-10 bar. 

 

 

Figura 10. Marcação do campo – localização dos colectores. 

O número de colectores utilizado foi variável; apesar de somente dois ensaios (3X e 

4X) terem a mesma área, foi necessário cobrir a área das sondas de igual forma (Tabela 

13).  

Tabela 13. Número de colectores utilizados por ensaio. 

Ensaio Número de colectores utilizado 

C3 117 

1X 101 

2X 104 

3X 107 

4X 104 
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Cada colector foi cuidadosamente colocado no local marcado durante o final da 

tarde do dia que antecede a rega com o topo nivelado (Figura 11).  

 

Figura 11. Colocação dos colectores. 

A medição da água recolhida era efectuada na manhã do dia de rega, com uma 

proveta graduada em ml, e eram registados nas folhas de campo do respectivo ensaio 

(Anexo II), respeitando a localização do colector. Para além dos valores medidos da 

pluviometria (utilizados para a avaliação da uniformidade), também se procedeu à medição 

da água dos quatro colectores colocados junto a cada sonda (também estes com o 

espaçamento de 2 m x 2 m), valores estes utilizados para a calibração e validação do 

modelo WinISAREG. 

 

3.3 Monitorização da água no solo 
O equipamento utilizado foi uma sonda de perfil (Profile Probe) Delta-T. O método 

baseia-se na medição da capacitância do solo, a qual está relacionada com a constante 

dieléctrica deste solo através da geometria do campo eléctrico estabelecido em torno de 

um par de eléctrodos inseridos no solo e, consequentemente, com o teor de humidade do 

solo (Dias, 2003).  

É constituída por um tubo selado de 25 mm de diâmetro, com sensores electrónicos 

(em pares e sob a forma de anéis de aço inoxidável), dispostos em intervalos fixos ao 

longo da profundidade do tubo, medindo indirectamente o teor de humidade do solo a 

diferentes profundidades do perfil de solo explorado pelas raízes. (Figura 12). 



44 

 

 

Figura 12. Sonda Delta T. 

A quantidade de água existente no volume de solo que envolve os sensores, 

determina a sua condutividade eléctrica. Os tubos de acesso são construídos 

especialmente com paredes muito delgadas de forma a maximizar a penetração do campo 

electrónico da zona de solo envolvente.  

 

3.3.1  Instalação dos tubos de acesso à sonda 
Na instalação dos tubos foram utilizados fita métrica, sinalizadores (bandeiras 

verdes), broca, ponteira, maço e tubos PVC-C 32x2.4, devidamente marcados. 

Após marcação do campo, procedeu-se à colocação dos tubos de acesso à sonda, 

sendo utilizado o método de instalação normal, onde o furo de acesso ao tubo foi aberto 

com a ajuda de uma broca e uma ponteira, à profundidade de 0.50 m aproximadamente, 

ficando o tubo com 50 mm acima da superfície do solo (Figura13). Uma vez que o furo era 

ligeiramente maior que o tubo, procedeu-se ao enchimento dos espaços com solo do local, 

com o objectivo de que o tubo fique perfeitamente ajustado às paredes, evitando o 

aparecimento de bolsas de ar, o que iria provocar perturbações nas leituras. 
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Figura 13. Tubo de acesso à sonda. 

 

3.3.2 Localização dos tubos receptores da sonda Delta-T 
Focam colocados dois tubos em cada ensaio, distanciados cerca da 10 m dos 

aspersores, com disposição conforme Figura I Anexo I. 

Não foi possível a mesma disposição em todos os locais, devido à existência de 

obstáculos (pedras) que dificultaram a perfuração do solo à profundidade exigida. Todavia, 

todos os tubos ficaram à distância de 10 m dos aspersores, excepto no ensaio C3 onde o 

tubo “S2” ficou distanciado 5 m do aspersor da direita e do tubo “S1”, e a 15 m do aspersor 

da esquerda. 

 

3.3.3 Leitura da sonda 
Para realizar uma leitura, a sonda é inserida no tubo de acesso e os dados são 

obtidos através de um registador (HH2) ligado à sonda, sob a forma de uma simples 

voltagem (dc), facilmente convertidos em valores de humidade volúmica do solo através de 

várias curvas de calibração de fábrica, isto é, curvas que relacionam o valor de dc (milivolts 

– mV) medido no solo com o teor de humidade do mesmo (Figura 14). Contudo, para uma 

maior precisão, devem as sondas ser calibradas para cada tipo de solo específico (Dias, 

2003). 
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Figura 14. Sonda Delta-T e registador (HH2). 

 

Foram efectuadas leituras do teor de humidade do solo para as profundidades de 

0.10 e 0.20 m. Para cada profundidade efectuaram-se quatro a cinco repetições por tubo, 

rodando ligeiramente a sonda entre cada repetição, de forma a ser obtido o teor de 

humidade do volume de solo em volta do tubo. Tomaram-se os valores de 2 leituras 

distintas, uma ao anoitecer (cerca da 19.00h), correspondente ao período antes da rega, e 

outra pelas 8.00 – 9.00h correspondente ao período após a rega.  

Antes de cada leitura, houve a preocupação de limpar o tubo de acesso, e após a 

recolha dos dados, tapar os mesmos, de forma a evitar a entrada de água, terra, e outros 

resíduos. 

 

3.3.4 Calibração da Sonda 
A calibração de uma sonda é efectuada de acordo com a sua curva de calibração 

(relação entre a voltagem obtida pela sonda e a humidade em volume do solo) a qual 

depende do tipo de solo (Dias, 2003). 

Foi utilizada uma recta de calibração elaborada para um solo que apresenta 

características semelhantes aos dos ensaios: Y=0,24X-10,5 a qual apresenta um R2 de 

95% (Pacheco, 2006). 

Depois de efectuada a calibração das sondas, os valores observados foram 

convertidos em fracção volúmica (m3 m-3) e posteriormente introduzidos no modelo 

WinISAREG como teores de água observados de forma a proceder à calibração e 

validação do modelo (vd. ponto 4.3), os quais podem ser consultados no Anexo III. 
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3.3.5 O modelo WinISAREG para a simulação e calendarização da 
rega  

O modelo WinISAREG, versão Windows do modelo ISAREG, descrito por Pereira et 

al. (2003), é composto por um programa para o cálculo da evapotranspiração de referência 

pelo método FAO-PM, o EVAP56 (Allen et al., 1998; Pereira, 2004), e por um método de 

simulação do balanço hídrico de um solo regado. Este modelo permite calcular as 

necessidades de água das culturas e as necessidades de rega com diversos passos de 

tempo e diversas opções de entrada de dados climáticos, de solos e da cultura conforme 

esquematizado na Figura 15, permitindo a obtenção de calendários de rega adequados a 

uma cultura e uma região.  

 
Figura 15. Esquema do modelo WinISAREG com indicação do programa associado, dos dados 
utilizados, dos procedimentos de cálculo e do tipo de resultados (adaptado de Pereira, 2004). 

 

O modelo já foi calibrado e validado para diferentes climas, culturas e solos 

(Pereira, 2004). 
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O modelo WinISAREG inclui um algoritmo para estimar os impactos da salinidade 

do solo e da água sobre a ETc e o rendimento da cultura (Campos et al., 2003a e b), e um 

algoritmo para o cálculo da contribuição da toalha freática (Gc) e da percolação (Liu et al., 

2006), onde Gc é a função da profundidade da toalha freática, da capacidade de 

armazenamento do solo, das propriedades do solo que influenciam a ascensão capilar e 

da ETc. A percolação resultante do excesso de água na zona radicular é estimada por uma 

equação paramétrica que é a função das características do solo e do excesso de água 

relativamente à capacidade de campo. 

O balanço da água no solo, baseia-se no procedimento proposto por Doorenbos e 

Pruitt (1977), e é descrito por Teixeira e Pereira (1992), Liu et al. (1998) e Pereira et al. 

(2003). O modelo WinNISAREG efectua o balanço hídrico ao nível da parcela (Fortes et 

al., 2005), e para toda a época de rega, o balanço hídrico de uma cultura. O balanço é 

efectuado num prisma do solo de área unitária e altura correspondente à profundidade 

radicular. O impacto do stress hídrico no rendimento da cultura é avaliado pelo modelo 

proposto por Stewart et al. (1997) no qual as perdas relativas de rendimento dependem do 

défice de evapotranspiração relacionando-se com este pelo factor de reposta da cultura ao 

défice hídrico Ky. 

O modelo WinISAREG permite um vasto leque de aplicações (Pereira et al. 2003; 

Cholpankulov et al., 2008) relativamente a um sistema cultura-solo-clima, tais como: 

a) a programação da rega em condições de conforto hídrico, visando atingir a 

produção máxima; 

b) a avaliação de calendários de rega em que são conhecidas as dotações e as datas, 

caso que serve para a validação do modelo recorrendo a observações do campo da 

água do solo; 

c)  a realização do balanço hídrico em condições de sequeiro (sem rega); 

d)  O cálculo das necessidades de rega das culturas, recorrendo, nomeadamente, a 

longas séries de dados. 

 

Os dados de entrada do modelo podem ser introduzidos directamente através do 

teclado do computador ou através de ficheiros do tipo ASCII pré-definidos, que incluem: 
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i. Dados meteorológicos: precipitação efectiva, P [mm] e evapotranspiração de 

referência, ETo [mm], ou dados climáticos necessários ao cálculo da ETo, utilizando 

o método FAO-PM, incluindo dados climáticos em falta; 

ii. Dados culturais relativos às datas das fases do ciclo cultural, e respectivos 

coeficientes culturais (Kc) ou coeficiente de espaços verdes (KL); profundidade 

radicular Zr [m]; fracção da água do solo esgotável sem provocar stress hídrico (p); 

e o factor resposta da cultura ao défice hídrico (Ky); 

iii. Dados das características pedológicas referentes às diferentes camadas do solo: 

profundidade [m]; conteúdo de água do solo à capacidade de campo θFC [mm] e no 

ponto de emurchecimento θWP [mm], para a respectiva camada; 

iv. Dados relativos à ascensão capilar e à percolação, quer os valores para o cálculo 

simplificado, quer os valores dos parâmetros para calcular a contribuição da toalha 

freática Gc [mm dia-1] e a percolação profunda DP [mm dia-1] por métodos 

paramétricos; 

v. Dados sobre as opções de rega, ficheiro que permite ao utilizador guardar as várias 

opções de simulação. 

vi. Dados sobre a restrição de água, referentes às restrições impostas aos esquemas 

simulados relativamente aos volumes de água disponíveis e aos períodos em que 

estes estão disponíveis. 

 

O teor de humidade inicial é introduzido pelo utilizador ou é estimado depois da 

simulação do período de pousio, cuja simulação se inicia no final da estação seca (quando 

a maior parte da água já foi consumida), ou durante a estação das chuvas (quando se 

pode assumir o limite da capacidade de campo). Os exemplos referidos foram 

apresentados por Rodrigues et al. (2003). 

Para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo), foi utilizado o modelo EVAP56 

que utiliza o método FAO-Penman-Montheith (Allen et al., 1998). Os dados necessários ao 

cálculo de ETO são: temperatura máxima, temperatura mínima, humidade relativa, 

velocidade do vento e número de horas de sol. Estes dados podem ser mensais, 

decendiais (10 dias) ou diários. 
Uma vez que não existe estação meteorológica na zona de ensaio, os dados utilizados 

para as simulações são provenientes da estação meteorológica do Cacém, cuja 

localização é: latitude: 38°76’ N, longitude: -9°29’, altitude: 124 m, e com uma altura do 

anemómetro de 10 m, tendo os registos sido fornecidos pelo Instituto de Meteorologia (IP 

Portugal). 
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3.3.6 Indicadores estatísticos relativos à calibração e validação do 
modelo 

O modelo WinISAREG foi utilizado neste trabalho para estabelecer e analisar diferentes 

estratégias de rega, tendo em conta as respostas das relvas às disponibilidades hídricas, o 

método de rega e o sistema de fornecimento em condições de escassez, permitindo 

poupar água sem prejudicar significativamente a qualidade do relvado. 

Inicialmente procedeu-se à certificação de que o modelo descreve de modo aceitável a 

realidade. Isto implica que o modelo seja consistente e capaz de predizer as observações 

experimentais com elevado grau de precisão. Um modelo pode ser avaliado a diferentes 

níveis, podendo definir-se uma hierarquia de níveis de avaliação. Segundo Spriet e van 

Steenkiste (1982) a avaliação pode ser efectuada mediante: i) a verificação dos 

ajustamentos das predições à realidade; e ii) a análise da extrapolação que pode ser 

efectuada do comportamento do modelo no tempo e espaço, analisando a capacidade de 

reprodução da realidade e a capacidade de extrapolação ou predição do sistema real. A 

actividade de testar o modelo tem adicionalmente o objectivo de quantificar a importância 

dos erros efectuados na modelação (Cholpankulov et al., 2008). Desta forma, procedeu-se 

à calibração e validação do modelo para cada um dos ensaios (C3, 1X, 2X, 3x e 4X). 

A calibração é definida como o processo de adaptação dos parâmetros do modelo, de 

modo a obter um bom ajustamento entre os valores simulados e os observados. Pode, por 

isso, ser considerado um processo de estimativa indirecta dos parâmetros. A validação 

consiste num teste que é realizado por comparação dos resultados do modelo e os dados 

de campo, utilizando um conjunto de dados independentes dos utilizados na calibração. Os 

objectivos da calibração e validação de modelos são, pelo anteriormente referido, 

claramente diferentes (Addiscot et al., 1995).  

De modo a avaliar o desempenho do modelo de simulação em termos de precisão 

verificou-se se este conseguia prever e reproduzir a realidade a partir da comparação entre 

dados observados e simulados. Para tal recorreu-se à aplicação de uma estratégia 

qualitativa e estatística para a calibração e validação, como sugerido por Withmore (1991). 

Nesta análise, as diferenças entre os dados observados e os valores simulados pelo 

modelo, quer sejam aleatórias ou sistemáticas, foram agrupadas nos erros residuais. A 

análise dos erros residuais, diferença entre valores observados e simulados, pode ser um 

método para avaliar o desempenho do modelo ao caracterizar por exemplo a previsão por 

excesso e por defeito (James e Burges, 1982; Green e Stephenson, 1986). A análise dos 

erros residuais baseia-se nos parâmetros: erro máximo, erro absoluto, erro médio 
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quadrático, erro médio absoluto, erro médio relativo, raiz média do quadrado dos erros, 

coeficientes de regressão e de determinação da relação entre valores observados e 

simulados, eficiência da modelação e índice de ajustamento. Tendo em consideração os 

estudos efectuados por Green e Stephenson (1986), Loagues e Green (1991), Liu et al. 

(1998) e Legates e McCabe (1999) optou-se por considerar os seguintes parâmetros neste 

estudo: 

o Coeficiente de regressão e coeficiente de determinação (adimensionais):  
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Sendo: Pi os valores simulados (preditos) pelo modelo, Oi os valores observados, n 

o número de pares de valores e O a média dos valores observados.  

O coeficiente de regressão descreve a relação entre valores observados e 

simulados, devendo idealmente tomar o valor 1.0, o que corresponde a igualdade entre 

valores simulados (preditos) pelo modelo e valores observados. O coeficiente de 

determinação descreve a proporção da variância que é explicada pelo modelo e varia entre 

0 e 1, indicando melhores ajustamentos quanto mais aproximado de 1 for o seu valor. Este 

parâmetro apresenta no entanto a desvantagem de não ser sensível às diferenças aditivas 

e proporcionais entre os valores simulados e observados (Willmott, 1984), podendo deste 

modo apresentar valores elevados mesmo no caso de os dois tipos de valor serem de 

magnitude diferentes. Recorrendo porém ao coeficiente b esta indeterminação desaparece. 

Nos estudos efectuados por Legates e McCabe (1999) e Wegehenkel (2005) foi 

considerado importante a quantificação dos erros em termos das unidades da variável 

recorrendo à utilização do erro máximo absoluto (Emax), do erro médio quadrático (EMQ), 

do erro médio absoluto (EMa) e do erro médio relativo (EMr) os quais são definidos como: 
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o Erro máximo absoluto (m3 m-3)  
 

n

1iiimax OPMaxE
=

−=   (32)

 

 

o Erro médio quadrático (m3 m-3)  
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o Erro médio absoluto (m3 m-3), que exprime a dimensão da estimativa dos erros em 

alternativa ao EMQ  
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o Erro médio relativo (%), que indica a dimensão dos erros em termos relativos  
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Segundo Cholpankulov et al. (2008), exemplos de calibração e validação do modelo 

WINISAREG para várias culturas, incluindo vários dos parâmetros estatísticos acima 

referidos, foram apresentados por Teixeira e Pereira (1992), Teixeira et al. (1995), Lui et al. 

(1998), Zairi et al. (2003) e Popova et al. (2006a e b). 
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4. Resultados 

4.1 Uniformidade do sistema de rega 
 

A uniformidade do sistema de rega foi calculada com base nas equações 14 e 16.  

Na Figura 16 está representada a variação da DU e CU do ensaio C3 ao longo do 

tempo. Observa-se que existe uma variação da uniformidade de distribuição ao longo do 

tempo, variando entre 50% a 80%. O coeficiente de uniformidade apresenta também uma 

elevada variação ao longo do tempo; e o intervalo de variação é 69 - 87%.  
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Figura 16. Avaliação da DU e CU no ensaio C3, durante o período em estudo. 

 

Assim, pode concluir-se que a uniformidade de distribuição é apenas suficiente uma 

vez que a média da DU é 62.5% (McCabe, 2005a). 

A DU e CU foram também calculadas para os restantes ensaios, constatando-se que: 

• No ensaio 1X, a DU varia entre 22 - 66% e a CU entre 50 - 78%. Segundo McCabe 

(2005a), classifica-se este ensaio com má DU, uma vez que a média calculada é 47.5%. 
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• Relativamente ao ensaio 2X, classifica-se este ensaio com DU suficiente (McCabe, 

2005a), com intervalos de valores compreendidos entre 30 e 69%. O CU varia entre 56 e 

80%, com uma média de 74,55%. 

• No ensaio 3X, a DU apresenta uma média de 54.82%, variando entre 39% e 65%, 

da mesma forma a CU apresenta uma média de 71.54%, variando entre 61% e 76%. 

• Também no ensaio 4X, observa-se uma variação elevada da DU e CU ao longo do 

tempo. Com uma média de 58%, a DU varia entre 34% e 73% durante o período em 

estudo, o que classifica este sistema de rega de má uniformidade (McCabe, 2005a), Os 

valores de CU variam entre 58% e 83%, com uma média de 73.5%. 

Em resumo, e segundo McCabe (2005a) as zona de ensaio 1X, 3X e 4X classifica-se 

como sendo de má uniformidade, tendo em conta as médias encontradas e a 

irregularidade da DU e CU ao longo do período em análise, o que só por si justifica as 

diferenças de valores (leituras) medidos nos colectores. As Figuras da avaliação da DU e 

CU para os ensaios 1X, 2X, 3X e 4X podem ser consultados no Anexo IV. 

 

4.2 Calibração e validação do modelo WinISAREG 
A calibração e a validação do modelo WinISAREG para o presente estudo foram 

efectuadas mediante a comparação dos valores de teor de humidade do solo observados 

no campo de golfe e os simulados pelo modelo. 

A caracterização climática da estação meteorológica próxima dos campos 

experimentais encontra-se descrita na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Média ( X ) da série de dados climáticos da estação meteorológica do Cacém 

(Maio 2009). 

Tmáx [°C] Tmin [°C] RH [%] Uz [m s-1] n [h] ETo [mm d-1] P [mm] 

22.05 11.38 71.77 4.92 9.16 4.38 0.77 

 

As propriedades hidráulicas e físicas dos solos dos campos experimentais 

encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 10 e 12. 
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Os resultados da calibração do coeficiente cultural das espécies de relvado (Kc) e a 

fracção de água do solo esgotável sem causar stress hídrico (p) são apresentados na 

Tabela 15. Estes valores foram obtidos a partir dos valores tabelados em Allen et al. (1998) 

efectuando-se simulações sucessivas do modelo WinISAREG, ajustando-se os valores de 

coeficientes culturais e de p, de modo a minimizar os quadrados das diferenças entre os 

valores de teor de humidade do solo simulados e observados.  

Analisando os valores de Kc resultantes da calibração do modelo WinISAREG 

verifica-se que estes são superiores aos apresentados por Allen et al. (1998) para 

relvados. Isto pode ser explicado pelas espécies/variedades de relva utilizadas no campo 

de golfe. Os valores de p para as relvas de estação quente (C4) são os propostos por 

Pereira (2004). O mesmo não se aplica às relvas de estação fria (C3), em que os valores 

de p estão relacionados com as variedades de relvas utilizadas, as quais foram geridas 

com o objectivo de manter a sua qualidade. 

 

Tabela 15. Coeficiente cultural (Kc) e a fracção de água do solo esgotável sem causar stress hídrico 
(p), para calibração e validação dos ensaios C3, 1x, 2x, 3x e 4x. 

Ensaio 
Parâmetros culturais 

C3 1X 2X 3X 4X 

Coeficiente cultural (Kc) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 

fracção de água do solo esgotável 

sem causar stress hídrico (p) 
0.20 0.40 0.40 0.40  0.40 

 

A profundidade radicular (Zr) foi considerada constante e igual a 0.20 m, de modo a 

que, durante a simulação da rega, a fronteira inferior do reservatório solo permanecesse 

inalterável, uma vez que esta foi a profundidade observada in situ.  

Considerando as propriedades hidráulicas dos solos (Tabela 10), e a profundidade 

radicular das duas espécies estudadas, o TAW do solo T#4 e F#5 é respectivamente 22 e 

18 mm.  

 

4.2.1 Ensaio C3 
Para a calibração do modelo foi utilizada a sonda 1 (S1) e para a validação a sonda 

2 (S2).  
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As condições iniciais do teor de água do solo são 50% TAW na camada evaporável 

e 60% TAW nas restantes camadas para a S1 e de 100% na totalidade do solo para a S2. 

A comparação entre os teores de água do solo observados e simulados pelo 

modelo nas condições da calibração e os respectivos indicadores estatísticos, são 

apresentados na Figura 17. 

Verifica-se, por observação da Figura 17, que os teores de humidade observados e 

simulados têm um bom ajustamento, com um coeficiente de regressão igual a 1.0 e um 

coeficiente de determinação de 0.96. Os estimadores dos erros são baixos variando entre 
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Figura 17. Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) curvas 
de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 

representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 
respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; c) parâmetros de avaliação do 

desempenho do modelo WinISAREG (calibração S1 - ensaio C3). 
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0.005 e 0.01 m3 m-3, e um EMr de 1.30%. Desta forma, pode concluir-se que existe um 

bom ajustamento entre os valores de teor de humidade do solo observados e simulados 

pelo modelo.  

Para a validação do modelo, usou-se procedimento similar recorrendo aos valores 

observados na sonda 2 (S2), utilizando os valores de Kc e p calibrados para a sonda 1, 

onde as condições iniciais dos teores de água foram de 100%.  

As curvas dos teores de água do solo observados e simulados pelo modelo nas 

condições de validação e os respectivos indicadores estatísticos, podem ser consultados 

na Figura 18. 
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Figura 18. Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) curvas 
de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 

representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 
respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; c) parâmetros de avaliação do 

desempenho do modelo WinISAREG (validação S2 - ensaio C3).    
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O resumo dos resultados dos parâmetros de avaliação do modelo quer para a 

calibração como para a validação são apresentados na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Resumo dos parâmetros de avaliação do desempenho do modelo de simulação 

WinISAREG, no ensaio C3. 

Estatística Calibração (S1) Validação (S2) 

B 1.00 1.00 

R2 0.96 0.92 

Emax (m3 m-3) 0.01 0.01 

EMQ  (m3 m-3) 0.006 0.01 

EMa (m3 m-3) 0.005 0.007 

EMr (%) 1.30  1.53 
Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 

 

Pela observação da Figura 18 e Tabela 16, verifica-se que os teores de humidade 

simulados apresentam também um bom ajustamento relativamente aos observados. 

Relativamente à calibração, o índice de ajustamento mantém-se o que significa que os 

valores simulados não sobrestimam nem subestimam os observados. O R2 diminui para 

0.92; os estimadores dos erros aumentam ligeiramente variando entre 0.007 e 0.01 m3m-3 

o mesmo sucedendo com o EMr que atinge 1.53%. Assim, pode concluir-se que o modelo 

simula adequadamente o teor de humidade para o calendário de rega diário da variedade 

de relva C3 utilizada no estudo. 

Na Tabela 17 apresentam-se os resultados das simulações dos dois calendários de 

rega utilizados na calibração e validação. 

 

 
Tabela 17. Resultados das simulações dos dois calendários de rega utilizados na calibração e 

validação do modelo no ensaio  C3. 

  Calibração Validação 
  Sonda 1 Sonda 2 
Rega total (mm) 86.50 75.04 
ASW inic 11.00 22.00 
ASW final 11.00 10.60 
ETc (mm) 156.40 156.40 
ETc adj (mm) 98.30 99.20 

 

Verifica-se, por análise da Tabela 17, que o rácio ETcadj/ETc varia entre 0.63 e 0.68, devido 

ao stress imposto em ambos calendários se irá repercutir na qualidade do relvado. 
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4.2.2 Ensaio 1X 
Neste ensaio, tal como no anterior, procedeu-se da mesma forma para a calibração 

e validação do modelo, onde se utilizou a sonda 1 (S1) para a calibração e a sonda 2 (S2) 

para a validação do mesmo. 

As condições iniciais do teor de água do solo são de 20% TAW na totalidade do 

solo para a S1, e de 60% na camada evaporável e 50% TAW nas restantes camadas para 

a S2. 

As curvas de teor de água do solo simulado e observado para a calibração e 

validação das sondas, podem ser consultadas na Figura V.I a) e b) do Anexo V, assim 

como a regressão entre valores simulados e observados pelos modelos. 

Os indicadores estatísticos para a sonda de calibração e validação do modelo, 

estão apresentados na Tabela 18. 

 
Tabela 18. Parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG na sua calibração e 

validação para o ensaio 1X. 

Resultado 
Estatística Calibração (S1) Validação (S2) 

b 1.01 1.01 
R2 0.88 0.86 
Emax (m3 m-3) 0.02 0.03 
EMQ  (m3 m-3) 0.007 0.01 
EMa (m3 m-3) 0.01 0.01 
EMr, (%) 1.30 1.85 

Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 
 

Ao observarmos a Tabela 18 verificamos que, os teores de humidade observados e 

simulados na sonda 1 (S1) têm um bom ajustamento, com um coeficiente de regressão 

igual a 1.01, um coeficiente de determinação de 0.88. Os estimadores dos erros são baixos 

variando entre 0.007 e 0.01 m3 m-3, e um EMr de 1.30%. Concluímos desta forma, que 

existe um bom ajustamento entre os valores de teor de humidade do solo observados e 

simulados pelo modelo. Verifica-se também que para validação do modelo (S2) o valor de 

b mantém-se e o R2 diminui ligeiramente para 0.86. Relativamente aos estimadores dos 

erros há um aumento ligeiro dos valores, variando entre 0.007 e 0.03 m3 m-3 o mesmo 

sucedendo com o EMr que atinge 1.85%, registando um aumento de 0.55%. Desta forma, 

conclui-se que o modelo WinISAREG simula adequadamente o teor de humidade para a 

frequência de rega semanal da variedade C4 utilizada no estudo. 
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Na Tabela 19 apresentam-se os resultados das simulações dos para a calibração e 

validação do modelo. As quebras produtivas resultantes do decréscimo na ETc são 

bastantes elevadas, sendo comprovadas pelo baixo rácio ETadj/ETc. Tais quebras levarão a 

uma perda elevada na qualidade do relvado. 

 
Tabela 19. Resultados das simulações dos dois calendários de rega utilizados na calibração e 

validação do modelo no ensaio 1X.  

  Calibração Validação 
  Sonda 1 Sonda 2 

Rega total (mm) 22.91 28.38 
ASW inic 3.60 10.80 
ASW final 10.30 9.50 
ETc (mm) 140.80 140.80 
ETc adj (mm) 28.90 42.30 

Rácio ETadj/ETc 0.21 0.30 
 

 

 

4.2.3 Ensaio 2X 
Da mesma forma dos anteriores, procedeu-se à validação e calibração do modelo, 

onde a sonda 1 (S1) com um teor de água inicial de 80% TAW na totalidade do solo 

calibra, e a sonda 2 (S2) com teor de água inicial de 90% TAW na camada evaporável e 

80% TAW nas restantes camadas, valida. 

As curvas de teor de água do solo simulado e observado para a calibração e 

validação das sondas, podem ser consultadas na Figura V.II a) e b) do Anexo V, assim 

como a regressão entre os mesmos. 

 

Na Tabela 20 estão representados os parâmetros de avaliação do desempenho do 

modelo de simulação na calibração da S1 e da validação da S2. 
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Tabela 20. Parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG, para a calibração e 
validação do ensaio 2X. 

Resultado 
Estatística Calibração (S1) Validação (S2) 

B 0.99 1.00 
R2 0.88 0.85 
Emax (m3 m-3) 0.01 0.01 
EMQ (m3 m-3) 0.007 0.007 
EMa (m3 m-3) 0.01 0.01 
EMr (%) 1.33 1.40 

Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 
 

Verifica-se pelos resultados apresentados na avaliação do desempenho do modelo 

WinISAREG para calibração e validação do ensaio 2X, que os coeficientes de regressão 

são muito próximos, variando entre 0.99 e 1.00, com valores de R2 que variam entre 0.88 e 

0.85, um erro máximo, um EMQ e um Ema de valores iguais tanto para a calibração e 

validação, respectivamente 0.01, 0.007 e 0.01, que significa que os valores simulados não 

sobrestimam nem subestimam os observados. Quanto ao EMr há uma variação de 0.07% 

entre a calibração e validação. Desta forma podemos concluir que o modelo simula 

adequadamente o teor de humidade do solo para a rega da relva C4, com a frequência de 

duas regas por semana, conforme o ensaio. 

 

Tabela 21. Resultados das simulações dos dois calendários de rega utilizados na calibração e 
validação do modelo no ensaio  2X.  

  Calibração Validação 
  Sonda 1 Sonda 2 

Rega total (mm) 47.92 55.34 
ASW inic 14.40 16.20 
ASW final 9.80 9.70 
ETc (mm) 140.80 140.80 
ETc adj (mm) 65.30 74.50 

Rácio ETadj/ETc 0.46 0.53 
 

Observando a Tabela 21 verifica-se que o stress imposto em ambos calendários é elevado 

sendo que o rácio ETcadj/ETc médio é inferior a 0.5, o que irá reduzir consideravelmente a 

qualidade do relvado. 
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4.2.4 Ensaio 3X 
Para a calibração do modelo foi utilizada a sonda 1 (S1) e para a validação a sonda 

2 (S2). 

As condições iniciais do teor de água do solo são de 100% TAW na totalidade do 

solo para a S1, e de 40% TAW na camada evaporável e 30% TAW nas restantes camadas 

para a S2. 

A comparação entre os teores de água do solo observados e simulados pelo 

modelo nas condições da calibração, são apresentados na Figura 19 e os respectivos 

indicadores estatísticos são apresentados na Tabela 22. 
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Figura 19. Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) curvas 
de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 

representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 
respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados (calibração S1 - ensaio 3X). 

 

Verifica-se, por observação da Figura 19 e Tabela 22, que os teores de humidade 

observados e simulados têm um bom ajustamento, com um coeficiente de regressão igual 

a 1.01, um coeficiente de determinação de 0.84. Os estimadores dos erros são baixos 

variando entre 0.008 e 0.02 m3 m-3, e um EMr de 1.56%. Deste modo, pode concluir-se que 

existe um bom ajustamento entre os valores de teor de humidade do solo observados e 

simulados pelo modelo 
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Tabela 22. Parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG na sua calibração para 
o ensaio 3X (sonda 1) 

Estatística Resultado 
B 1.01 
R2 0.84 
Emax (m3 m-3) 0.02 
EMQ  (m3 m-3) 0.008 
EMa (m3 m-3) 0.01 
EMr (%) 1.56 

Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 
 

Para a validação do modelo usou-se procedimento similar, as curvas de teor de 

água do solo simulado e observado para a validação da S2 e a regressão entre os 

mesmos, podem ser consultadas na Figura 20. 
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Figura 20. Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) curvas 
de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 

representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 
respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados (validação S2 - ensaio 3X). 

  

Na Tabela 23, encontram-se os parâmetros de avaliação do desempenho do 

modelo WinISAREG na calibração e validação do modelo e os respectivos indicadores 

estatísticos. 

 

 

 



64 

 

Tabela 23. Parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG na sua validação e 
calibração para o ensaio 3X. 

Resultado 
Estatística 

Calibração (S2) Validação (S1) 

b 1.01 1.00 
R2 0.84 0.79 
Emax (m3 m-3) 0.02 0.02 
EMQ  (m3 m-3) 0.008 0.006 
EMa (m3 m-3) 0.01 0.004 
EMr (%) 1.56 1.00 

Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 
 

Pela observação da Figura 20 e Tabela 23, verifica-se que os teores de humidade 

simulados apresentam também um bom ajustamento relativamente aos observados. 

Relativamente à calibração, verifica-se uma variação insignificante dos valores de b (1.00 - 

1.01), o R2 diminui para 0.79, indicando assim que uma grande fracção da variação das 

observações é explicada pelo modelo. O EMQ e o EMa, registam um ligeiro aumento dos 

valores, variando entre 0.006 e 0.008m3m-3 e 0.004 e 0.01m3m-3 respectivamente. O Emax 

mantém o mesmo valor (0.02), e o EMr apresenta uma variação 1.00 e 1.56%. Deste modo 

pode-se concluir que o modelo simula adequadamente o teor de humidade do solo para a 

frequência de 3 regas por semana, nas relvas de estação quente. 

 
Tabela 24. Resultados das simulações dos dois calendários de rega utilizados na calibração e 

validação do modelo no ensaio  3X.  

  Calibração Validação 
  Sonda 1 Sonda 2 

Rega total (mm) 29.68 54.21 
ASW inic 18.00 7.20 
ASW final 9.30 10.10 
ETc (mm) 140.80 140.80 

ETc adj (mm) 51.10 64.00 

Rácio ETadj/ETc 0.36 0.46 
 

Tal como para os casos anteriores, por observação da Tabela 24 verifica-se que a 

redução da ETc face à gestão da rega produzirá efeitos negativos na qualidade do relvado. 
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4.2.5 Ensaio 4X 
Seguindo a mesma metodologia, utilizou-se a sonda 1 (S1) para a calibração e a 

sonda 2 (S2) para a validação do modelo, onde as condições iniciais do teor de água do 

solo são de 100% e 90% TAW na totalidade do solo a S1 e S2 respectivamente. 

As curvas dos teores de água do solo observados e simulados pelo modelo nas 

condições de calibração e validação e os respectivos indicadores estatísticos, podem ser 

consultados na Figura V.III a) e b) do Anexo V. 

Os parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG na calibração 

e validação do modelo e os respectivos indicadores estatísticos, são apresentados na 

Tabela 25. 

 

Tabela 25. Parâmetros de avaliação do desempenho do modelo WinISAREG na sua calibração e 
validação para o ensaio 4X. 

Resultado 
Estatística 

Calibração (S1) Validação (S2) 
B 1.00 1.00 
R2 0.88 0.74 
Emax (m3 m-3) 0.01 0.01 
EMQ (m3 m-3) 0.006 0.004 
EMa (m3 m-3) 0.004 0.003 
EMr (%) 0.99 0,78 

Nota: todos símbolos estão definidos nas equações 31 a 35 
 

Verifica-se pela observação da Tabela 25, que os teores de humidade simulados 

apresentam um bom ajustamento pelos resultados apresentados na calibração e 

validação. Os valores de b são iguais a 1.00 o que significa que os valores simulados não 

sobrestimam nem subestimam os observados iguais a 1.00, o R2 varia entre 0.74 e 0.88, 

onde mais uma vez o modelo reflecte as diferenças de variação observadas. Os 

estimadores dos erros apresentam valores baixos, onde o Emax apresenta valores iguais 

tanto para a calibração e validação, o EMQ varia entre 0.004 e 0.006 m3m-3 e o EMa entre 

0.003 e 0.004 m3m-3. O EMr apresenta uma variação de 0.21% entre a calibração e 

validação. Desta forma, pode concluir-se que o modelo simula adequadamente o teor de 

humidade para o calendário de rega 4x por semana para a variedade de relva C4 utilizada 

no estudo. 
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Tabela 26. Resultados das simulações dos dois calendários de rega utilizados na calibração e 
validação do modelo no ensaio  4X. 

  Calibração Validação 
  Sonda 1 Sonda 2 

Rega total (mm) 64.90 66.84 
ASW inic 18.00 16.20 
ASW final 9.30 9.40 
ETc (mm) 140.80 140.80 
ETc adj (mm) 86.30 86.30 

Rácio ETadj/ETc 0.61 0.61 
 

 

Observando a Tabela 26 verifica-se que o stress imposto em ambos calendários é elevado. 

Contudo, o rácio ETcadj/ETc é superior em comparação com os restantes calendários de 

rega das plantas C4, tornando este tipo de gestão o mais aconselhado para uma aceitável 

manutenção da qualidade do relvado. 
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5. Conclusões 
 

A gestão da rega de um campo de golfe mostra-se complexa uma vez que o principal 

objectivo é a obtenção uma relva de qualidade. Pretende-se que as eficiências dos 

sistemas e dos calendários de rega sejam elevadas devido ao custo e à escassez do 

recurso água. 

Pretendeu-se com este estudo determinar um valor máximo de referência de rega e 

um valor mínimo que não afectasse o aspecto visual do campo. Verificou-se que ainda não 

foi estabelecido esse valor mínimo a aplicar, uma vez que os valores do ensaio 4x 

afectaram a qualidade da relva. 

Com os calendários de rega estudados, observou-se que a qualidade visual das relvas 

no período em estudo, foi afectada nas relvas C4, não tendo no entanto afectado a 

qualidade de jogo. Quanto às relvas C3, a qualidade visual e de jogo não foi afectada, 

embora se tivesse verificado uma ligeira diminuição da coloração da relva (Agosto). 

Pelos resultados apresentados, conclui-se que com economia da água a aplicar se 

obtêm mesmo assim, um relvado com qualidade para a realização da prática de golfe. 

O modelo WinISAREG foi calibrado e validado para a simulação do teor de humidade 

do solo para diferentes calendários de rega do campo de golfe em estudo, tendo sido 

verificado que o modelo é eficiente nesta função podendo ser utilizado para a simulação do 

balanço hídrico de campos de golfe. 

O ajustamento entre os dados simulados e observados é elevado para a maioria dos 

casos em estudo. Verifica-se para a cultura C3 os indicadores estatísticos apresentam um 

bom ajustamento, em que o valor do indicador de ajustamento b é 1.0. Os erros são baixos 

variando entre o 0.007 e 0.01 m3m-3, e o EMr varia entre 1.30% e 1.53%. 

No caso das relvas de estação quente (C4), os erros são baixos, variam entre 0.008 e 

0.01 m3 m-3, o indicador de ajustamento também ele é próximo de 1.0, sendo o valor mais 

baixo registado na sonda de calibração do ensaio 2x (0.99). A maior variação do R2 (0.14), 

é observada no ensaio 4x, indicando assim que a variação das observações é explicada 

pelo modelo. 

Considera-se, deste modo, que o modelo WinISAREG comprovou ter capacidade para 

apoiar eficientemente o gestor na rega de campos de golfe. 
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Devem-se efectuar outros estudos de forma a encontrar a quantidade de água a 

aplicar nas relvas C4, por forma a que, não afectando a qualidade visual da relva se possa 

determinar uma aplicação de água inferior comparativamente à relva C3.  
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ANEXO I – Localização e constituição das zonas de ensaio 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I – Localização e constituição das zonas de ensaio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Folhas de Campo 
 
  



 

Folha de campo 

Pluviometria 

 

Ensaio C3 

D    E 
   S2       S1   
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ANEXO III  – Teores de água observados no solo (m3m-3) 
            no período de 01/05 a 07/06 

 

  



 

Tabela III.I – Teores de água observados no solo do ensaio C3 (m3m-3) 

Data 
Ensaio C3 

Sonda 1 Sonda 2 

06-Mai 0,312 0,332 
07-Mai 0,311 0,364 
08-Mai 0,316 0,349 
13-Mai 0,413 0,391 
14-Mai 0,403 0,400 
15-Mai 0,396 0,394 
16-Mai 0,385 0,382 
17-Mai 0,374 0,372 
18-Mai 0,379 0,378 
19-Mai 0,363 0,366 
20-Mai 0,364 0,366 
21-Mai 0,348 0,347 
23-Mai 0,339 0,335 
24-Mai 0,393 0,369 
25-Mai 0,396 0,360 
26-Mai 0,391 0,363 
27-Mai 0,371 0,358 
29-Mai 0,356 0,364 
30-Mai 0,357 0,353 
31-Mai 0,346 0,344 
01-Jun 0,342 0,336 

 

 

Tabela III.II – Teores de água observados no solo do ensaio 1X (m3m-3) 

 

Data 
Ensaio 1X 

Sonda 1 Sonda 2 

07-Mai 0,390 0,435 
08-Mai 0,413 0,430 
13-Mai 0,447 0,447 
19-Mai 0,413 0,410 
20-Mai 0,437 0,430 
26-Mai 0,400 0,411 
27-Mai 0,407 0,397 
02-Jun 0,397 0,393 
03-Jun 0,421 0,375 

 



 

Tabela III.III – Teores de água observados no solo do ensaio 2X (m3m-3) 

 

Data 
Ensaio 2X 

Sonda 1 Sonda 2 
07-Mai 0,409 0,421 
08-Mai 0,442 0,421 
13-Mai 0,454 0,434 
15-Mai 0,447 0,445 
18-Mai 0,440 0,431 
19-Mai 0,428 0,443 
25-Mai 0,414 0,423 
26-Mai 0,413 0,417 
28-Mai 0,424 0,424 
29-Mai 0,412 0,418 
01-Jun 0,411 0,425 
02-Jun 0,400 0,410 
04-Jun 0,405 0,412 
05-Jun 0,406 0,410 

 

Tabela III.IV – Teores de água observados no solo do ensaio 3X (m3m-3) 

Data 
Ensaio3X 

Sonda 1 Sonda 2 
06-05 0,429 0,396 
07-05 0,415 0,439 
08-05 0,401 0,41 
13-05 0,421 0,430 
14-05 0,433 0,435 
16-05 0,416 0,431 
18-05 0,413 0,424 
19-05 0,413 0,429 
21-05 0,399 0,414 
23-05 0,396 0,416 
25-05 0,403 0,427 
26-05 0,399 0,428 
29-05 0,405 0,418 
30-05 0,401 0,423 
01-06 0,410 0,404 
02-06 0,398 0,433 
03-06 0,404 0,422 
04-06 0,394 0,414 

 



 

Tabela III.V – Teores de água observados no solo do ensaio 4X (m3m-3) 

 

Data 
Ensaio 4X 

Sonda 1 Sonda  
06-Mai 0,423 0,435 
07-Mai 0,428 0,427 
08-Mai 0,422 0,419 
13-Mai 0,474 0,427 
15-Mai 0,461 0,440 
16-Mai 0,466 0,441 
17-Mai 0,450 0,441 
18-Mai 0,468 0,434 
19-Mai 0,455 0,437 
20-Mai 0,449 0,438 
22-Mai 0,440 0,434 
23-Mai 0,433 0,427 
24-Mai 0,445 0,433 
25-Mai 0,436 0,431 
26-Mai 0,443 0,441 
27-Mai 0,431 0,431 
28-Mai 0,431 0,444 
29-Mai 0,425 0,430 
30-Mai 0,437 0,433 
31-Mai 0,427 0,440 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – Avaliação da DU e CU nas zonas de ensaio no período 
de 01/05 a 07/06 



 

Avaliação da DU e CU nas zonas de ensaio no período 

de 01/05 a 07/06 

 

Figura IV.I – Ensaio 1X. 

 

 

Figura IV.II – Ensaio 2X. 
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Avaliação da DU e CU nas zonas de ensaio no período  
de 01/05 a 07/06 

 

 

Figura IV.III – Ensaio 3X. 

 

 

Figura IV.IV – Ensaio 4X.  
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ANEXO V – Calibração e validação do modelo WINISAREG 
  



 

Calibração do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 1X  

  a)  
 

 b)                        
            

Figura V.I a)- Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 
curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 
representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 

respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na calibração (S1) do modelo 
WINISAREG no ensaio 1X. 
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Validação do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 1X  

 a) 
 

 b) 
                                                                                        

Figura V.I b)- Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 
curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 
representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 
respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na validação (S2) do modelo 

WINISAREG no ensaio 1X. 
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Calibração do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 2X 

a) 
              
 

 b) 
 

Figura V.II a) - Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 
curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e θp 
representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção p, 

respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na calibração (S1) do modelo 
WINISAREG no ensaio 2X. 
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Validação do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 2X 

a) 
 
 

 b)   

Figura V.II b) - Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 
curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e 
θp representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção 

p, respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na validação (S2) do 
modelo WINISAREG no ensaio 2X. 
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Calibração do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 4X 

 a) 
                                                                                                                                        

 b)                                        

Figura V.III a) - Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 
curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e 
θp representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção 

p, respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na calibração (S1) do 
modelo WINISAREG no ensaio 4X. 
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Validação do modelo WINISAREG 

 

Ensaio 4X 

a) 
  

 b) 
Figura V.III b)- Comparação entre os valores de teor de água do solo simulados e observados: a) 

curvas de teor de água do solo simulados e os valores observados (.), onde as curvas de θFc, θWP e 
θp representam o teor de água à capacidade de campo, o coeficiente de emurchecimento e fracção 

p, respectivamente; b) regressão entre valores simulados e observados; na validação (S2) do 
modelo WINISAREG no ensaio 4X. 
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