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Resumo 
 

Este trabalho teve como objectivo primordial a avaliação do comportamento da casta 

“Touriga Nacional” sujeita a diferentes regimes hídricos de modo a compreender em que 

medida a rega e a forma como é conduzida podem ser determinantes na sua produção e na 

qualidade dos seus mostos na região do Dão. 

Para caracterizar o regime hídrico procedeu-se à monitorização da reserva de água no solo 

e à monitorização de indicadores fisiológicos do estado hídrico das plantas (potencial 

hídrico foliar e do ramo, condutância estomática, temperatura radiativa). Procedeu-se à 

caracterização da expressão vegetativa e avaliou-se a produção e a qualidade dos mostos à 

vindima.  

São também estimados os componentes do balanço energético da sebe de videiras através 

de um modelo bi-camada, a partir dos registos horários da temperatura radiativa da sua 

superfície e de outras variáveis meteorológicas, e estimados os consumos de água pela sebe 

de videiras no período diurno durante a fase de crescimento e maturação do bago. O 

modelo desenvolvido, para além de permitir caracterizar a evolução diurna da partição 

energética da sebe de videiras, proporciona uma boa estimação dos valores diários da 

transpiração. 

Os resultados mostram que a rega determinou algumas diferenças, embora pouco 

expressivas, ao nível do desenvolvimento vegetativo, da produção e da qualidade dos 

mostos à vindima. Esta fraca diferenciação entre modalidades de rega resulta de, apesar 

das grandes diferenças entre os volumes de água aplicados na rega, os consumos das 

videiras entre o bago de chumbo e a vindima não terem sido muito diferentes, mercê de 

uma exploração eficiente das reservas de água do solo. 

 

 

 

Palavras Chave: Vitis vinifera, rega, indicadores fisiológicos do estado hídrico, 

transpiração, modelação, qualidade do vinho.  
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Influence of the water regime and irrigation on the behaviour of grapevines cv. 

“Touriga Nacional” in the Dão region 

 

Abstract 
 

 

The main objective of this work was to evaluate the behaviour of cv “Touriga Nacional” 

when subjected to different water regimes, so as to determine the impacts of irrigation 

amount and irrigation scheduling on yield and quality of the respective musts in the Dão 

region.   

To characterize the water regime of the vines, available soil water was monitored 

throughout the several crop developmental stages, as well as several plant based indicators 

of water stress (leaf and stem water potential, stomatal resistance, surface radiometric 

temperature). Vegetative growth, yield and must quality were determined at harvest.  

A two-layer model, based on meteorological data and measured surface radiative 

temperature, was built and calibrated in order to estimate the partition of the energy 

balance of the canopy (vines + undercover/soil) and its components, during the growth and 

maturation phase of the grapes. It allows a good estimation of daily transpiration of the 

vines, which can therefore be used to better interpret the results obtained relative to the 

water stress indicators and yield and quality parameters. 

The results show that irrigation led to small differences between treatments, despite the 

different water depths applied in the different irrigation treatments, since plant 

transpiration during fruit formation and maturation was practically the same, due to the 

extraction of the soil water reserves by the deep root system. 

 

 

Keywords: Vitis vinifera, irrigation, plant water stress indicators, transpiration, modelling,  

wine quality 
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1   

1 INTRODUÇÃO 

A vinha e o vinho têm desempenhado um papel de relevo em muitas civilizações e estão 

intimamente ligados à história e à cultura dos povos da bacia Mediterrânica, da Península 

Ibérica e de Portugal. 

Embora envolto em muitas dúvidas e mitos, pensa-se que a vinha terá sido cultivada pela 

primeira vez na Península Ibérica pelos Tartessos, nos vales do Tejo e do Sado, cerca de 

2000 anos antes de Cristo. Os vários povos que ao longo dos séculos se foram instalando 

na Península Ibérica muito contribuíram para a expansão e o desenvolvimento da 

viticultura. Os Gregos deram particular atenção à arte do fabrico do vinho. Os Celtas, para 

quem a videira já era familiar, terão trazido consigo algumas variedades que cultivavam. 

Mais tarde os Romanos contribuíram para a modernização da cultura da vinha, com a 

introdução de novas variedades e com o aperfeiçoamento de técnicas de cultivo, 

designadamente a poda (IVV, 2009b).  

Após a fundação de Portugal e a conquista do território aos Mouros as ordens militares, 

religiosas e monásticas que se instalaram por todo o país povoaram extensas regiões e 

alargaram as áreas de cultivo da vinha. Com a expansão marítima Portuguesa este produto 

agrícola foi levado para os quatro cantos do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, a 

intensificação das trocas internacionais e o estabelecimento de importantes acordos 

comerciais originaram um incremento na produção e no desenvolvimento de várias regiões 

vitícolas (IVV, 2009b).  

A vitivinicultura constituiu, desde o século XVIII até meados do século XX, um dos mais 

importantes sectores da agricultura portuguesa, dando origem a um dos principais produtos 

de exportação. Neste período o conjunto de actividades em torno da cultura da vinha e da 

produção de vinho sofreu profundas transformações. Por um lado enfrentou, na segunda 

metade do século XIX, um período “negro” resultante do impacto de várias doenças 

(míldio, oídio e filoxera) que afectaram decisivamente os vinhedos de toda a Europa. Por 
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outro, passou por uma série de processos de reconversão, transformação e alteração nas 

configurações dos mercados que atingiram quase todas as etapas produtivas (Sousa, 2004). 

Foi em 1907/08 que se iniciou o processo de regulamentação oficial das várias 

denominações de origem, definindo-se não só os “vinhos generosos do tipo regional 

privativo”, como os então denominados “vinhos de pasto de tipo regional” (IVV, 2009b), 

onde se incluíam os vinhos do Dão.  

Nos nossos dias, em Portugal, a produção de vinho é um importante componente do sector 

agrícola, representando, em 2007, cerca de 13% do valor gerado por este sector de 

actividade. Com uma superfície vitícola de 240 mil hectares, repartida por várias regiões, 

ocupa cerca de 6,9% da superfície agrícola útil, com uma produção média anual, entre 

2000 a 2006, de 7,3 milhões de hectolitros (IVV, 2009a). 

A vinha e o vinho estão hoje intimamente ligados a uma gastronomia exigente e ao turismo 

fora das áreas metropolitanas, tendo também por esta via grande importância no 

desenvolvimento regional e na criação de emprego em regiões mais desfavorecidas.  

 

Em plena Beira Alta, ocupando uma parte da bacia do Mondego e do seu principal 

afluente, o rio Dão, que lhe cedeu o nome, a região do Dão, protegida da influência 

atlântica pelas Serras da Nave, de Cota, do Caramulo e do Buçaco e da influência 

continental pelas Serras da Estrela, do Açor e da Lousã, é desde sempre e também nos 

nossos dias uma terra de vinhos, onde as parcelas de vinha se entrelaçam com outras 

culturas entre extensas matas de pinheiro bravo, formando um mosaico paisagístico único 

de grande beleza.  

Apesar de persistirem muitas dúvidas quanto ao início da produção vitivinícola na Beira, 

são inúmeros os dados que testemunham a importância da actividade a partir da Idade 

Média, particularmente entre os séculos XII e XV, após a reconquista cristã (Loureiro e 

Cardoso, 1993).  

A actual demarcação da região do Dão, cujos limites se mantêm desde 1912, inclui nove 

concelhos do distrito de Viseu, quatro do distrito da Guarda e três do distrito de Coimbra e 

está, desde 1993, divida em 7 sub-regiões. 
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Das muitas castas que caracterizam a viticultura da região, algumas impuseram-se pela 

qualidade dos vinhos que originam e são por isso recomendadas pelo Decreto-Lei nº 

377/93 de 5 de Novembro. 

A casta “Touriga Nacional”, à qual em boa parte é devida a fama dos vinhos do Dão e que 

no passado, antes da crise da filoxera, era dominante nos vinhedos da região (Loureiro e 

Cardoso, 1993), é hoje unanimemente considerada a mais nobre de entre as castas tintas. 

Originária muito provavelmente desta região, ela está hoje plantada em praticamente todas 

regiões vitícolas portuguesas e também em franca internacionalização (Castro et al., 2007). 

Variedade de porte retombante, vigorosa e com grande tendência ao desenvolvimento de 

netas, apresenta gavinhas fortes e fertilidade elevada (Brites e Pedroso, 2000). Contudo, a 

sua sensibilidade ao desavinho e o seu baixo nível de produção levou ao seu quase total 

abandono. Na origem desta forte regressão estiveram factores genéticos, o uso inadequado 

do porta-enxerto Aramon (Dão) e a sua incorrecta condução (Castro et al., 2007). 

Actualmente, graças à utilização de material seleccionado e ao recurso a práticas de 

condução adequadas o seu nível de produção é classificado como médio a elevado (Brites e 

Pedroso, 2000). Produz cachos pequenos a médios, ligeiramente compactos, com bagos 

pequenos de película rija e difícil de destacar. Os mostos apresentam teor alcoólico 

provável muito elevado, acidez elevada sendo por isso muito equilibrados (Brites e 

Pedroso, 2000). Possui um elevado potencial qualitativo na produção de vinho do Porto e 

de mesa, que no entanto se manifesta de forma distinta em função das condições 

climatéricas verificadas nos períodos da floração e da maturação das uvas (Pereira, 2000). 

Trata-se de uma casta de máximo valor enológico em zonas quentes, com elevada 

intensidade das componentes de cor, aroma e elevadíssima complexidade, mas de reduzida 

qualidade no caso de insolação insuficiente ou de fraca disponibilidade hídrica (Böhm, 

2006). 

 

As condições climáticas exercem uma influência determinante sobre o crescimento 

vegetativo e reprodutivo da videira e são por isso um dos factores que determina a sua 

distribuição geográfica e influencia a quantidade e qualidade da produção. De acordo com 

Tonietto e Carbonneau (2004), o clima das diferentes regiões vitícolas do mundo, que 

actualmente se distribuem por mais de 40 países, determina em grande parte a diversidade 
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das variedades cultivadas, a diversidade dos produtos vitícolas e a qualidade e tipicidade 

dos seus vinhos. 

Em muitas regiões vitícolas do mundo, nomeadamente nas regiões de clima com 

características mediterrânicas, durante o Verão, a vinha de sequeiro fica sujeita a um 

período mais ou menos prolongado de carência de água no solo, que normalmente se 

conjuga com temperaturas elevadas e uma intensa demanda evaporativa da atmosfera 

(Lopes, 1999). Quando estas condições ambientais se traduzem em situações de stress 

severo, podem verificar-se não apenas perdas de rendimento mas também, e não menos 

importante, diminuição de qualidade.  

No entanto, a ocorrência de stress hídrico não implica necessariamente efeitos negativos, já 

que a sua influência na produção e na qualidade está fortemente dependente da 

adaptabilidade da videira à seca (Lovisolo et al., 2010). Com efeito, a videira apresenta 

vários mecanismos fisiológicos de controlo da transpiração e características morfológicas, 

nomeadamente um extenso e profundo sistema radicular, que lhe conferem uma especial 

capacidade de mitigação dos efeitos da secura ambiental (Chaves et al., 2010), sendo por 

isso uma planta bem adaptada e bastante difundida em climas áridos e semi-áridos (Cifre et 

al., 2005; Lovisolo et al., 2010). 

Durante muitos anos considerou-se a vinha como uma cultura de sequeiro e que só nestas 

condições se poderiam produzir vinhos de qualidade. Contudo, é hoje técnica e 

cientificamente reconhecido que, em muitas condições, a videira requer um “input” 

controlado de água ao solo para se obter o equilíbrio adequado entre a produção e a 

qualidade (Sotés, 2007). Muitos trabalhos têm demonstrado os efeitos benéficos da rega 

quando conduzida de modo a evitar condições de stress hídrico severo sem que para isso 

sejam proporcionadas condições de excessiva disponibilidade em água no solo.  

Por esta razão, a condução e programação da rega na vinha é uma operação cultural 

complexa que exige um profundo conhecimento dos diferentes tipos de resposta da planta 

à disponibilidade em água, das características físicas e hidrodinâmicas do solo, da 

tecnologia de rega usada e das tecnologias de monitorização do estado hídrico das plantas, 

não devendo ser considerada isoladamente mas enquadrada num pacote tecnológico global 

para vitivinicultura. 

Apesar dos recentes avanços no conhecimento, a rega da vinha é ainda, para alguns, uma 

prática cultural controversa já que lhe é muitas vezes associada diminuição na qualidade. 
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No entanto, muitos dos efeitos negativos associados à rega são consequência da utilização 

de dotações excessivas em resultado do desconhecimento das reais necessidades hídricas 

das plantas e do tipo de resposta da videira à disponibilidade em água em condições locais 

específicas (Sotés, 2007). Neste contexto, a investigação e experimentação local poderão 

também contribuir para realçar a importância da rega na produção de vinhos de qualidade e 

desmistificar algumas ideias erradas a seu respeito. 

O clima da região do Dão é um clima temperado, caracterizado por Invernos pluviosos e 

moderadamente frios e por Verões quentes e secos, nos quais as características climáticas 

mediterrânicas se sobrepõem claramente à influência atlântica (Loureiro e Cardoso, 1993). 

De acordo com o Sistema de Classificação Climática Multi-critério (Géoviticulture MCC 

System) proposto por Tonietto em 1999, com base na informação meteorológica da estação 

climatológica de Viseu, entre 1961 e 1990, o clima vitícola do Dão é classificado como 

moderadamente seco, característico de regiões onde a vinha pode ser potencialmente 

sujeita a um determinado nível de stress, geralmente favorável à maturação, e onde, em 

determinadas condições, a rega deve ser usada. 

O cenário previsível, num futuro próximo, do aumento da aridez em toda a orla 

Mediterrânica, incluindo Portugal, como resultado das alterações climáticas, terá 

consequências significativas em todos os sectores da agricultura e, em particular, na 

vitivinicultura. Num relatório sobre os impactes e os cenários das alterações climáticas em 

Portugal continental, Santos et al. (2001) referem ser previsível que, até ao final do século, 

a média da temperatura mínima nos meses de Inverno (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) 

aumente cerca de 4 ºC e a média da temperatura máxima dos meses de Verão (Junho, Julho 

e Agosto) aumente também significativamente em todo o território. No caso da região Este 

do Alentejo este aumento poderá ser superior a 9 ºC. O número de dias com temperatura 

máxima superior a 35 ºC aumentará também de forma significativa. Embora os autores 

apontem para uma diminuição da precipitação anual em todo o território, que no caso da 

região alentejana poderá ser superior a 15 %, espera-se também uma significativa alteração 

do regime pluviométrico anual. Prevê-se que a precipitação possa aumentar entre 20 a 50 

% nos meses de Inverno e que diminua mais de 30 % na Primavera e entre 35 a 60 % no 

Outono.  

De acordo com Kenny e Harrison (1992), as alterações climáticas terão significativos 

impactes na distribuição geográfica das regiões vitícolas da Europa. O aumento da 
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temperatura previsto irá penalizar severamente as regiões produtoras de vinho de 

qualidade, nomeadamente as regiões do Sul da Europa, por se tornarem demasiado quentes 

para uma boa maturação das uvas. Pelo contrário, as regiões do Norte da Europa, onde 

actualmente as condições climáticas não são as melhores para a cultura da vinha, serão 

favorecidas. 

Embora o aumento da concentração atmosférica de CO2 por si só tenha efeitos benéficos 

de estímulo da fotossíntese, resultando num aumento de produção de matéria seca (Seguin 

e Cortázar, 2005), e da eficiência do uso de água, resultante de uma maior resistência 

estomática (Cortázar et al., 2004), estudos recentes demonstram que o aumento da 

temperatura e a alteração no regime pluviométrico, previstas para as próximas décadas, 

modificarão, e em muitos casos limitarão, os efeitos directos da concentração de CO2 sobre 

as plantas (Bates et al., 2008). 

O aumento da temperatura irá provocar alterações no desenvolvimento da videira, com 

redução dos ciclos vegetativo e reprodutivo e a antecipação dos estados fenológicos e da 

data da vindima (Cortázar et al., 2004), que se reflectirão na produção e na qualidade dos 

frutos. Seguin e Cortázar (2005) referem que a antecipação da vindima em quase um mês, 

verificada nos últimos 50 anos na Europa Ocidental, foi acompanhada por alterações na 

concentração de açúcares e de ácidos. Para além disso, são também já observáveis 

alterações na intensidade de ataque de pragas e doenças e as suas implicações económicas 

em consequência das alterações climáticas (Boudon-Padieu e Maixner, 2007). 

O aumento da demanda evaporativa da atmosfera e o consequente aumento das 

necessidades hídricas das culturas associados a uma maior irregularidade do regime de 

precipitações tenderão a aumentar a duração dos períodos de défice hídrico e a sua 

intensidade.  

Neste cenário, em muitas regiões vitícolas a rega passará a ser um instrumento 

indispensável para garantir a produção e a qualidade dos vinhos e em muitos casos a 

própria sobrevivência da videira. Laget et al., (2008) ao analisarem a evolução climática de 

uma região vitícola de França na zona mediterrânica, entre 1950 e 2006, registaram, a 

partir de 1980, um aumento das médias anuais da temperatura do ar e da evapotranspiração 

potencial e concluem que ao nível da parcela a rega torna-se cada vez mais necessária. 
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Neste contexto, estudos sobre o comportamento da videira face à rega são contributos 

fundamentais para o necessário processo de adaptação da vitivinicultura a esta nova 

realidade climática.  

Muitos dos trabalhos efectuados sobre a temática da rega na vinha, à escala da parcela, 

foram realizados procurando avaliar a resposta da videira (agronómica, fisiológica e 

enológica) a diferentes regimes de rega (estratégias e/ou dotações). 

Contudo, a simples definição do regime de rega nem sempre é suficiente para caracterizar 

o regime hídrico das plantas, já que este é, em muitas condições, fortemente determinado 

por factores ambientais, nomeadamente pelo clima, pelas características do solo e por 

factores intrínsecos às próprias plantas, ficando para a rega muitas vezes apenas um efeito 

residual.  

A medição dos consumos hídricos deve por isso ser parte fundamental em estudos de 

relações hídricas das plantas, de condução da rega e selecção de variedades mais eficientes 

no uso da água (Silvestre, 2003).  

Existem na bibliografia várias referências a trabalhos realizados com o objectivo medir os 

consumos de água na vinha. Contudo, os métodos de medição da evapotranspiração da 

vinha ou da transpiração da videira envolvem muitas vezes tecnologias complexas, muito 

exigentes do ponto de vista instrumental, pelo que o recurso a modelos de estimação tem 

uma importância fulcral na gestão de água. No entanto, as características da própria planta 

e a complexidade da arquitectura de um coberto vegetal de vinha tornam a estimação da 

sua evapotranspiração mais difícil e complexa do que a estimação em cobertos contínuos. 

Com efeito, uma vinha é uma estrutura tridimensional complexa e dinâmica, constituída 

por plantas (videiras) com uma altura considerável, agrupadas em linhas, entre as quais 

poderá existir um substrato vegetal, de menor altura, e/ou solo nu. As suas características 

estruturais são determinadas pelo comportamento da casta, pelas opções de condução e 

pelas operações de maneio e condicionam a circulação do ar dentro do coberto, a variação 

diurna e sazonal da partição da radiação solar e a ocorrência de fluxos energéticos 

convectivos entre os seus componentes. 

A medição remota na zona do espectro correspondente à radiação infravermelha é 

amplamente usada para determinar a temperatura das superfícies e estimar os componentes 

do seu balanço energético. O método geralmente empregue consiste em determinar os 
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fluxos de calor sensível a partir da temperatura radiativa das superfícies e calcular os 

fluxos de calor latente como um termo residual da equação de balanço energético, sendo a 

radiação líquida e as trocas de calor com o solo medidas ou estimadas de forma 

independente (Lhomme e Monteny, 1993). A fiabilidade das estimativas dos fluxos de 

calor sensível a partir da temperatura radiativa representa o aspecto mais problemático 

desta metodologia (Lhomme et al., 1994b). Os modelos de fluxo de calor sensível usados 

são classificados, conforme considerem o solo e a vegetação formando uma só superfície 

ou duas superfícies interligadas, em mono-camada ou bi-camada, (Xin e Liu, 2010). 

Neste trabalho propomo-nos contribuir para um melhor conhecimento da resposta 

agronómica, fisiológica e hidrológica da casta “Touriga Nacional” a diferentes regimes 

hídricos (sem rega, em conforto hídrico e com dois nível de rega deficitária) num “terroir” 

da região do Dão, através do desenvolvimento dos seguintes aspectos principais: 

1. Caracterização do padrão de extracção de água do solo pela vinha (videira + 

coberto vegetal) a partir da monitorização dos perfis de humidade; 

2. Caracterização da evolução sazonal do estado hídrico das plantas, através de 

indicadores fisiológicos e análise da relação com factores ambientais, 

nomeadamente com variáveis meteorológicas e com a reserva de água no solo; 

3. Estimação dos componentes do balanço energético da sebe de videiras através de 

um modelo bi-camada, a partir dos registos horários da temperatura radiativa da sua 

superfície e de outras variáveis meteorológicas medidas sobre a parcela de vinha; 

4. Análise da influência das condições ambientais e da arquitectura do coberto na 

evolução diurna dos componentes do balanço energético; 

5. Estimação dos consumos de água pela sebe de videiras no período diurno, durante a 

fase de crescimento e maturação do bago (do vingamento à vindima); 

6. Avaliação da resposta da videira aos diferentes regimes hídricos, através da análise 

das diferenças no crescimento vegetativo, na produção e na qualidade dos mostos à 

vindima em função dos regimes de rega e dos consumos de água. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, correspondendo o primeiro 

(Capítulo 1) à presente introdução. Nos Capítulos 2 e 3 é apresentada uma revisão do 

estado actual dos conhecimentos nos aspectos considerados mais relevantes para o estudo, 

nomeadamente sobre a resposta da videira ao regime hídrico, os indicadores do estado 
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hídrico e os métodos de estimação/medição da evapotranspiração de cobertos descontínuos 

e respectivos fundamentos teóricos. No Capítulo 4 procede-se à caracterização das parcelas 

experimentais, à descrição das principais técnicas e métodos de medição utilizados e à 

apresentação do modelo de estimação da transpiração da videira a partir dos registos de 

temperatura radiativa da superfície da sebe. No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos, incluindo a análise dos resultados do modelo usado para a partição do 

balanço de radiação entre os componentes do coberto, da evolução diurna das estimativas 

dos fluxos de calor sensível e de calor latente da sebe de videira, da evolução sazonal dos 

valores diários da transpiração da videira e correspondentes consumos globais, dos 

indicadores fisiológicos do estado hídrico das plantas e sua relação com factores 

ambientais e ainda a análise da resposta da videira, traduzida pelo seu desenvolvimento 

vegetativo, pela sua produção e qualidade dos mostos à vindima, aos diferentes regimes 

hídricos. Finalmente, no Capítulo 6, apresentam-se as principais conclusões. 
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2 O REGIME HÍDRICO E A REGA DA VINHA 

Devido à sua capacidade de aprofundamento do sistema radicular e aos mecanismos 

fisiológicos de controlo de transpiração, a videira é uma planta bem adaptada aos climas 

com características mediterrânicas (Chaves et al., 2010; Pacheco et al., 2007). Contudo, o 

efeito combinado do défice hídrico do solo e da elevada demanda evaporativa da atmosfera 

que frequentemente se verifica durante a época estival em regiões vitícolas com este tipo 

de climas, pode condicionar a produção de diferentes formas. Neste contexto, o 

fornecimento de água ao solo através da rega pode ser, em certas circunstâncias, a solução 

para evitar o excessivo aquecimento da sebe, para garantir a qualidade da produção e, em 

alguns casos extremos, para garantir a própria perenidade das plantas (Chaves et al., 2010). 

O consumo em água da videira varia ao longo do ciclo vegetativo e é determinado por 

factores ambientais e fisiológicos e por todas as operações culturais que condicionam a 

dimensão da superfície foliar e a arquitectura do coberto. De um modo geral, no primeiro 

mês após o abrolhamento o consumo em água é baixo, crescendo depois de forma 

acentuada acompanhando o aumento da área foliar. A partir do momento em que a sebe 

atinge o seu desenvolvimento máximo, o consumo em água permanece elevado durante 

algum tempo e decresce posteriormente, reflectindo a diminuição da demanda evaporativa 

da atmosfera e a perda de superfície foliar resultante do envelhecimento dos tecidos e da 

consequente senescência das folhas (Williams, 2000). 

O regime hídrico da vinha é o resultado do balanço entre as necessidades em água da 

videira e a sua disponibilidade no solo. Por conseguinte, em função dos regimes de 

precipitação anual e de rega e da capacidade de armazenamento do solo podem verificar-se 

condições de carência ou de disponibilidade em água no solo que, dependendo da fase do 

ciclo em que estas ocorram, terão diferentes consequências no crescimento vegetativo da 

videira, na sua produtividade e na composição do fruto. 

O regime hídrico, que corresponde assim ao padrão de evolução do estado hídrico da 

cultura durante todo o ciclo produtivo, deve permitir caracterizar não apenas a intensidade 

ou severidade do stress hídrico a que as plantas são sujeitas, como a sua duração e o 
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momento em que este ocorre. Neste sentido, o regime hídrico da vinha, como o de 

qualquer outra cultura, pode ser avaliado através da medição periódica de indicadores do 

estado hídrico das plantas, nomeadamente através da medição de variáveis fisiológicas 

sensíveis à carência de água, da medição ou estimação da evapotranspiração ou da 

transpiração e sua comparação com os valores verificados em plantas em conforto hídrico, 

da medição de indicadores do estado hídrico do solo ou ainda através da realização do 

balanço hídrico do volume de solo explorado pelo sistema radicular. 

2.1 Influência do regime hídrico e da rega no crescimento vegetativo, no 

rendimento e na qualidade da produção 

O período entre o abrolhamento e o pintor caracteriza-se por um forte crescimento 

vegetativo. Gómez-del-Campo et al. (2000) verificaram que, em condições de conforto 

hídrico, cerca de 43% da área foliar total das castas “Chardonnay”, “Garnacha”, 

“Tempranillo” e “Airén” era produzida até ao vingamento e cerca de 45% do vingamento 

até ao pintor. Muitos estudos demonstraram que a carência hídrica tem grandes 

implicações no crescimento vegetativo e, por conseguinte, que o regime hídrico da videira 

durante estes dois períodos tem obrigatoriamente influência na sua expressão vegetativa. 

Nas regiões em que o regime pluviométrico durante o período de repouso vegetativo 

permite uma plena reposição das reservas hídricas em todo o perfil de solo, as situações de 

carência hídrica na fase inicial do ciclo de desenvolvimento (até à floração/vingamento) 

são pouco frequentes. Contudo, em anos anormalmente secos, a falta de água nesta fase é 

responsável por abrolhamentos irregulares, crescimento lento do pampanos e fraco 

desenvolvimento vegetativo, que condiciona a superfície foliar necessária para garantir 

uma completa maturação dos bagos e a acumulação de substâncias de reserva nos órgãos 

permanentes das videiras (Lissarrague et al., 2007). 

A redução do crescimento dos lançamentos é um dos primeiros sinais de carência hídrica 

do solo (Williams, 2000), podendo ser detectada antes de se verificarem decréscimos 

significativos do potencial hídrico foliar de base (Kliewer et al., 1983). Hepner et al. 

(1985) observaram maiores e mais rápidos crescimentos nos lançamentos de videiras 

“Cabernet Sauvignon” com elevada disponibilidade em água no solo. Kliewer et al. (1983) 

obtiveram resultados semelhantes com a casta “Carignane” e registaram uma maior 

redução no comprimento dos lançamentos em plantas não regadas devido à morte precoce 

dos tecidos da extremidade na fase final do ciclo. Aqueles autores concluíram ainda que o 
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crescimento dos lançamentos era mais sensível ao stress hídrico do que as taxas de 

formação e de crescimento das folhas.  

Lopes (1994) verificou que a rega, comparativamente a plantas não regadas, deu origem a 

maior área foliar por sarmento devido sobretudo à promoção do crescimento das netas. 

Também Alburquerque e Yuste (2010), usando rega deficitária desde a paragem do 

crescimento até à vindima na casta “Tempranillo”, concluíram que à maior dotação de rega 

correspondia geralmente um aumento maior na superfície foliar secundária do que na 

primária. Contudo, Williams (2000) refere que a maior influência da rega sobre o 

crescimento das netas que se verifica em determinadas condições é possivelmente devida 

ao facto do crescimento dos lançamentos principais se verificar quando ainda existe água 

no solo e o crescimento das netas ocorrer mais tarde, quando se verificam maiores 

diferenças nas reservas de água entre plantas regadas e não regadas. Com efeito, Gómez-

del-Campo et al. (2002) nas castas “Chardonnay” e “Airén” não obtiveram alterações 

significativas na relação entre a área foliar primária e secundária e concluíram que a menor 

área foliar observada em condições de stress hídrico era resultado de um menor número de 

folhas produzidas e de uma menor dimensão das mesmas. Aqueles autores concluíram que 

nas duas castas estudadas as plantas em stress hídrico produziram, em média, menos 43% 

do número de folhas do que em condições de conforto hídrico e, em média, 33% mais 

pequenas.  

No final do ciclo vegetativo o stress hídrico pode ainda ser responsável por uma intensa 

perda de folhas, o que origina uma excessiva exposição dos cachos à radiação solar directa 

durante a maturação, aumentando o risco de escaldão, e provocando alterações na 

composição dos bagos. Na casta “Aragonez”, no ano de 1999 no Alentejo em plantas não 

regadas, Lopes et al. (2001) observaram uma senescência prematura das folhas (3 semanas 

antes do pintor) que resultou numa redução em 60% da área foliar ao pintor e 82,5% à 

vindima. Nas plantas regadas, a redução da área foliar à vindima foi de 23%. 

Não menos importantes são os efeitos negativos do excesso de água, que provoca um 

crescimento vegetativo desmesurado, traduzido num rápido crescimento dos lançamentos e 

numa forte emissão de netas. O rápido crescimento dos sarmentos tem como consequência 

um maior alongamento dos entrenós, folhas muito grandes mas em menor número, com 

idades fisiológicas similares, o que origina um envelhecimento quase simultâneo de todas 

as folhas do lançamento (Lissarrague et al., 2007). O excesso de desenvolvimento 

vegetativo resulta em sebes mais densas, reduzindo o arejamento e a penetração da luz na 
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zona de frutificação, o que provoca um aumento da susceptibilidade ao desenvolvimento 

de doenças criptogâmicas (Silvestre, 2003) e um excessivo ensombramento dos cachos 

com reflexos na composição final do fruto (Williams, 2000). 

O peso da lenha de poda, medido no final da campanha durante o período de repouso, 

sendo uma medida do crescimento vegetativo e da acumulação de reservas, é também 

influenciado pelo regime hídrico. Williams (2000) demonstrou que o peso da lenha de 

poda da casta “Thompson Seedless” aumentava com a dotação de rega. Por seu lado, 

Reynolds et al. (2005) salientam o efeito acumulado da rega no vigor da casta “Concorde”, 

traduzido num aumento de 215% no peso da lenha de poda em 5 anos de ensaio. Lopes 

(1994), num ensaio instalado com o objectivo de estudar a influência do sistema de poda e 

da altura do tronco no vigor e na produtividade da casta “Fernão Pires”, observou uma 

diminuição progressiva do peso da lenha de poda ao longo dos anos em plantas não 

regadas. Contudo, no último ano de ensaio, com a introdução da rega, verificou uma forte 

recuperação do peso da lenha de poda. 

 

O crescimento reprodutivo da videira é geralmente menos sensível ao défice hídrico do que 

o crescimento vegetativo (Williams, 2000). O bago apresenta uma curva de crescimento 

sigmoidal dupla (aumento do peso, do volume e do diâmetro), a que corresponde duas 

fases (fase I e III) separadas por uma fase de paragem ou de desenvolvimento muito lento 

(fase II ou fase lag) (Dokoozlian, 2000).  

Na primeira fase (fase I), que decorre entre o vingamento e o pintor, o bago apresenta 

elevada dureza, cor verde devido à presença de clorofila e o seu crescimento deve-se à 

divisão e expansão celular. Durante esta fase, dá-se o desenvolvimento das sementes e a 

síntese de ácidos orgânicos e ficam definidos o número de células e a capacidade de 

distensão das suas paredes e, consequentemente, a dimensão potencial do bago e a 

produção à vindima (Lissarrague et al., 2007).  

Uma vez que a ocorrência de défice hídrico nesta fase (fase I) resulta num menor 

crescimento do bago devido a uma menor expansão e divisão celular (Williams, 2000; 

Chaves et al., 2010), ele tem como consequência menores rendimentos à vindima. Com 

efeito, a redução no crescimento do bago provocada pela ocorrência de stress hídrico na 

fase I não é revertida pela aplicação suplementar de água através da rega nas fases II e III 

(Williams, 2000). 
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Alguns estudos têm demonstrado o efeito do défice hídrico nesta fase do desenvolvimento 

do bago. Hardie e Considine (1976), em videiras envasadas da casta “Cabernet Franc”, 

verificaram que a ocorrência de stress hídrico severo nas 3 semanas após a floração 

resultou numa perda de produção devido a uma reduzida taxa de vingamento do fruto. 

Após este período inicial da fase I, os autores concluíram que a perda de produção devida 

ao stress estava associada ao reduzido tamanho do bago. van Zyl (1984), em plantas da 

casta “Colombar” sujeitas a stress hídrico apenas na fase I do desenvolvimento do fruto, 

registou uma significativa redução no peso do bago relativamente a plantas mantidas em 

conforto hídrico durante todo o ciclo vegetativo.  

Na segunda fase de crescimento (fase III), que se inicia com o pintor, o bago perde rigidez, 

perde clorofila e, no caso de castas tintas, inicia a pigmentação da película. Durante esta 

fase dá-se a acumulação de açúcares, dos componentes da cor e dos aromas, a 

concentração em ácidos orgânicos decresce e o seu crescimento é apenas resultante do 

alargamento celular.  

Como resultado de diferentes mecanismos, a ocorrência de stress hídrico no período de 

maturação pode provocar uma redução no tamanho do bago (Thomas et al., 2006). van Zyl 

(1984) refere que esta redução só ocorre nesta fase quando a rega não é efectuada de forma 

adequada e conclui que o peso do bago é menos sensível ao stress nesta fase do que na fase 

de divisão celular (Fase I). Com efeito, Ojeda et al. (2002) com a casta “Shyrah” 

verificaram que um stress hídrico intenso na Fase I deu origem a bagos com cerca de 47% 

do peso registado nas plantas em conforto hídrico e que o mesmo nível de stress na fase III 

deu origem a bagos com peso na ordem dos 85%.  

Embora seja amplamente reconhecido que o regime hídrico é determinante da composição 

dos bagos, nomeadamente do seu teor em açúcares, antocianas, taninos, compostos 

fenólicos e ácidos, os resultados apresentados na bibliografia sobre os efeitos da rega na 

qualidade dos mostos nem sempre apontam no mesmo sentido. É possível que as 

diferenças nas respostas observadas sejam resultantes de diferentes mecanismos de 

resposta da planta à carência em água que se processam em função do momento e da 

intensidade do stress imposto (Chaves et al., 2010). 

Com efeito, uma carência hídrica moderada pode aumentar o teor em açúcares (Esteban et 

al., 1999; Shellie, 2006) devido, por um lado, à inibição do crescimento vegetativo que 

induz uma maior mobilização dos glúcidos para os frutos (Silvestre, 2003) e, por outro 
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lado, ao facto de nestas condições hídricas o número de cachos produzidos poder ser 

menor, reduzindo a competição pelos fotoassimilados (Williams, 2000). Por sua vez, 

quando ocorrem condições de carência hídrica severa pode verificar-se uma forte redução 

da taxa de fotossíntese devida ao fecho dos estomas e a uma intensa perda de folhas, 

resultando numa menor acumulação de açúcares e numa menor acidez total (Lopes et al., 

2001). Em contrapartida, o excessivo crescimento vegetativo resultante de um prolongado 

conforto hídrico, além de aumentar a competição pelos glúcidos, resulta num maior 

ensombramento dos cachos e, consequentemente, numa menor taxa de acumulação de 

açúcares (Williams, 2000) e num atraso na maturação. 

Em geral, a acidez total no final da maturação é maior em condições de regadio 

(Lissarrague et al., 2007). O maior conteúdo em ácidos observado em plantas regadas é 

devido, por um lado, a uma maior concentração de ácido málico no início da maturação e, 

por outro, à sua menor degradação durante a maturação (Garcia-Escudero, 2007). 

Esteban et al. (1999) verificaram que, principalmente no final da maturação, a acidez total 

era significativamente superior em plantas regadas. Por seu lado, van Zyl (1984) concluiu 

que as plantas mantidas durante todo ciclo vegetativo em condições de baixa 

disponibilidade de água no solo apresentavam, relativamente às plantas com rega 

deficitária mas com maior disponibilidade de água e às plantas em conforto hídrico, um 

rácio açúcares/ácidos mais elevado, resultante não só de uma maior acumulação de 

açúcares mas também devido a uma menor concentração em ácidos. Também Shellie 

(2006) na casta “Merlot” e Santos et al. (2005) na casta “Castelão” verificaram que a 

acidez total era sempre significativamente maior na modalidade de rega plena do que nas 

modalidades de rega deficitária. Nadal e Arola (1995) registaram maior concentração de 

ácido málico e maior acidez total tanto nos mostos como nos vinhos de plantas regadas da 

casta “Cabernet Sauvignon”. 

Os compostos fenólicos ocupam um papel de grande importância na maioria dos vegetais. 

Na viticultura a sua importância é fundamental, não só pela coloração dos bagos mas 

também pelas propriedades gustativas que conferem aos frutos. Nos vinhos tintos, as 

antocianas e os taninos são os compostos fenólicos de maior importância (Champagnol, 

1984). As antocianas são responsáveis pela coloração dos bagos e encontram-se na película 

e/ou na polpa de cultivares tintas e tintureiras. Os taninos presentes na película e nas 

grainhas de uvas pouco maduras poderão conferir ao vinho alto grau de adstringência e 
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pouca aptidão ao envelhecimento, enquanto que em uvas bem maduras proporcionam-lhe 

estrutura e equilíbrio (Champagnol, 1984). 

A acumulação de antocianas nos bagos é determinada por factores climáticos, 

nomeadamente a temperatura e a radiação, pelas características do solo, pela 

disponibilidade em azoto e pelas operações de maneio da sebe, com sejam o sistema de 

condução e a desfolha (Ojeda et al., 2002).  

Vários estudos foram efectuados com o objectivo de avaliar a influência do stress hídrico 

na acumulação de compostos fenólicos. Matthews e Anderson (1988) registaram maior 

concentração de polifenois totais e antocianas totais nos bagos da casta “Cabernet Franc” 

em plantas sujeitas a rega deficitária ao longo de todo o ciclo e em plantas na qual a rega 

foi interrompida antes ou depois do pintor do que nas plantas mantidas em conforto hídrico 

durante todo o ciclo.  

Por seu lado, De La Hera Orts et al. (2005), comparando os resultados da composição dos 

mostos da casta “Monastrell” numa região muito seca no sudeste de Espanha, provenientes 

de plantas sem rega com os de duas modalidades de rega deficitária, verificaram que, no 

ano 2000, o conteúdo em antocianas dos mostos à vindima foi bastante superior nas plantas 

sem rega. Contudo, no ano seguinte, as diferenças entre modalidades foram bastante 

menores.  

Esteban et al. (2001), em dois anos de ensaio na casta “Tempranillo” com o objectivo de 

avaliar o efeito da rega deficitária (rega diárias com dotação correspondente a 0,6 ET0) no 

desenvolvimento da cor nas películas, verificaram que a concentração de fenóis totais e de 

taninos totais foram sempre superiores nas plantas não regadas, embora em algumas datas 

de amostragem sem diferenças significativas. Quanto às antocianas totais, em 1992 

verificaram que a sua concentração nas películas foi significativamente superior nos bagos 

das plantas não regadas, excepto ao pintor e à vindima. Pelo contrário, no ano 1993 a 

concentração nos bagos das plantas sem rega foi apenas maior nas primeiras semanas após 

o pintor, invertendo-se a situação próximo da vindima. Assim, os autores concluem que as 

maiores produções obtidas com a rega deficitária não se traduziram em efeitos 

significativos na composição dos mostos.  

Ojeda et al. (2002), ao estudar o efeito do stress pré-pintor e pós-pintor na casta “Syrah”, 

concluíram que a redução do tamanho do bago resultante da ocorrência de stress hídrico 

tem influência na concentração de compostos fenólicos. Contudo, verificaram que os bagos 
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das plantas com rega deficitária entre o pintor e a vindima incrementaram a biossíntese de 

antocianas e que, pelo contrário, um stress severo entre a floração e o pintor provocou uma 

forte inibição da biossíntese destes compostos. 

2.2  Estratégias de rega na vinha 

Da análise apresentada anteriormente poder-se-á concluir que o regime hídrico da videira 

(excesso ou carência de água) condiciona fortemente o seu desenvolvimento vegetativo, a 

sua produtividade e a qualidade dos frutos. Sendo a rega uma operação cultural que, 

dependendo das condições edafoclimáticas locais, condiciona em maior ou menor grau o 

regime hídrico, ela deve ser conduzida de forma a obter-se o equilíbrio adequado entre o 

desenvolvimento vegetativo e o desenvolvimento reprodutivo. McCarthy et al. (2002) 

referem que a “chave” para melhorar a qualidade dos vinhos provenientes de vinhas 

regadas está exactamente na obtenção deste equilíbrio, já que um excesso de vigor pode ter 

consequências indesejáveis na composição dos bagos. No entanto, importa salientar que a 

rega não é a única prática de gestão da vinha que condiciona a obtenção deste equilibro. O 

recurso a porta-enxertos que confiram vigor excessivo, fertilizações excessivas ou a 

práticas de maneio do solo não adequadas podem também favorecer o crescimento 

vegetativo em detrimento do crescimento reprodutivo (McCarthy et al., 2002). 

Nos últimos anos, várias estratégias de aplicação de água ao solo através da rega foram 

desenvolvidas com o objectivo comum de controlar o crescimento vegetativo, controlar o 

desenvolvimento do fruto e aumentar a eficiência na utilização da água pela planta. Do 

ponto de vista geral, estas estratégias consistem em limitar a disponibilidade em água em 

todo ou numa parte do ciclo produtivo, ou em todo ou numa parte do volume de solo 

explorado pelo sistema radicular. O desenvolvimento destas técnicas apenas foi possível 

graças ao melhor conhecimento da resposta fisiológica ao défice hídrico e à generalização 

no uso da rega localizada que permite um controlo rigoroso do calendário e das dotações 

de rega. 

Na rega deficitária da vinha (“Deficit Irrigation”- DI), a água é normalmente aplicada em 

toda a campanha de rega com dotações definidas com uma fracção fixa das dotações da 

rega plena (“Full Irrigation” – FI) correspondendo esta última a manter as plantas em 

situação de conforto hídrico. De acordo com Fereres e Soriano (2007), a combinação da 

aplicação de água em dotações reduzidas e a progressiva dessecação do solo resulta num 

aumento gradual do défice hídrico ao longo do ciclo vegetativo, o que permite uma 
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progressiva adaptação das plantas. Para esta estratégia de rega os autores adoptam a 

designação de rega deficitária sustentável (“Sustained Deficit Irrigation”- SDI), e 

reservam o termo “deficit irrigation” para as várias estratégias de rega cujas dotações não 

sejam suficientes para satisfazer, em todo o ciclo vegetativo ou em parte dele, os consumos 

das plantas em situação de conforto hídrico. Esta designação é também usada por Chalmers 

(2007) e Marsal et al. (2008). 

A adopção desta estratégia de rega exige em cada momento a estimação dos consumos 

máximos em água das culturas. Para este efeito, é habitual recorrer-se à aproximação 

através de coeficientes culturais, embora seja frequente encontrar na bibliografia diferentes 

métodos para a determinação da evapotranspiração de referência (ET0). 

Os efeitos desta estratégia de rega na vinha foram estudados por vários autores por 

comparação dos resultados com modalidades de controlo (Chalmers, 2007; De la Hera-

Orts et al., 2004, 2005; Esteban et al., 2001) e/ou por comparação com outras estratégias 

de rega (Marsal et al., 2008; Shellie, 2006; Santos et al.,. 2005; Chaves et al., 2007; 

Intrigliolo e Castel, 2009; Souza et al., 2005).  

A principal dificuldade na utilização desta estratégia de rega prende-se com a definição da 

percentagem fixa das necessidades em água da rega plena que deve ser adoptada para, 

numa determinada combinação casta/porta-enxerto e num determinado “terroir”, conduzir 

à optimização do binómio rendimento - qualidade que se pretende na produção de uvas 

para vinho. 

A rega deficitária controlada (“Regulated Deficit Irrigation” – RDI) consiste na imposição 

de um curto período de carência hídrica imediatamente após o vingamento, obtido por 

interrupção da rega ou redução nas dotações, com o objectivo de reduzir o tamanho do 

bago e limitar o crescimento vegetativo. Em alguns casos, pode igualmente ser imposto um 

segundo período de stress a seguir ao pintor para promover a acumulação de antocianas. 

Esta estratégia de rega foi proposta por Chalmers et al. (1981) e Mitchell e Chalmers 

(1982) para controlo do crescimento vegetativo de pomares de pessegueiros, que 

verificaram obter-se com ela uma grande economia em água sem redução na produção. Foi 

também usada com sucesso em outras culturas lenhosas, nomeadamente amendoeira 

(Goldhamer et al., 2006); citrinos (Domingo et al., 1996) e macieira (Ebel et al., 1995). 

Vários trabalhos foram realizados para estudar as implicações da utilização desta estratégia 

de rega na vinha (Matthews e Anderson, 1988; Sousa et al., 2007; van Zyl 1984; 
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McCarthy, 2000; Shellie, 2006). Wample e Smithyman (2002) referem que, para além dos 

benefícios directos na qualidade dos frutos, nomeadamente nas variedades tintas, outros 

benefícios advêm do facto desta técnica permitir obter sebes mais arejadas, como sejam a 

menor susceptibilidade a pragas e doenças e a melhor penetração das caldas dos 

tratamentos fitossanitários. Em algumas regiões vitícolas esta estratégia de rega permite 

ainda evitar stress intenso durante a maturação e a manutenção de níveis de água no solo 

após a colheita benéficos ao pico de crescimento radicular que se verifica neste período 

(McCarthy et al., 2002).  

A aplicação desta estratégia de rega na vinha numa região com as características climáticas 

da região do Dão apresenta contudo uma forte limitação que se prende com a dificuldade 

de induzir carência hídrica logo após o vingamento, já que normalmente neste período a 

reserva de água no solo disponível para a planta é ainda significativa. Keller (2005) refere 

precisamente que esta técnica só pode ser usada em regiões com reduzida precipitação, 

elevada demanda evaporativa da atmosfera e limitada capacidade de armazenamento de 

água pelo solo. 

A “Parcial Rootzone Drying”, conhecida abreviadamente por PRD, consiste na alternância 

(de duas em duas semanas) da rega de um lado e do outro da videira, garantido que metade 

do sistema radicular seja mantido em contacto com o solo seco e a outra metade com o 

solo húmido. Esta técnica procura estimular a resposta fisiológica da videira ao stress 

hídrico através de “sinais”, produzidos pelas raízes em contacto com o solo seco e 

transportados até às folhas, que induzem o fecho dos estomas (Stoll et al., 2000) e inibem o 

crescimento vegetativo, e simultaneamente garantir um estado hídrico adequado através do 

contacto de parte do sistema radicular com solo humedecido (Keller, 2005). Para além do 

aumento da síntese de ácido abcísico, cuja importância neste processo é amplamente 

reconhecida, a baixa concentração de citocininas e as alterações na composição mineral e 

do pH do xilema são referidos na bibliografia como outros sinais químicos que poderão 

estar envolvidos na regulação da transpiração ao nível das folhas (Chaves et al., 2010). 

Além destes, são também produzidos sinais hidráulicos que induzem os mesmos tipos de 

respostas fisiológicas (Lovisolo et al., 2010; Chaves et al., 2010). Contudo, a importância 

relativa destes dois tipos de sinais na resposta das plantas ao défice em água em condições 

de rega deficitária não é ainda bem conhecida (Chaves et al., 2010). 

Os efeitos agronómicos e fisiológicos desta estratégia de rega foram já estudados em várias 

culturas (Zegbe et al., 2004; Leib et al., 2006; Aganchich et al., 2008). Na vinha esta 
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técnica de aplicação de água, quando comparada com plantas em conforto hídrico, resulta 

numa redução do vigor da videira (McCarthy et al., 2002; Souza et al., 2005) e numa 

redução da área foliar devida principalmente à inibição do crescimento de netas, dando 

origem a sebes menos densas permitindo uma maior penetração da radiação (Chaves et al., 

2007; McCarthy et al., 2002). Contrariamente à RDI, à qual é atribuída habitualmente uma 

redução da produção, a PRD não implica perdas de produtividade (McCarthy et al., 2002). 

São-lhe também habitualmente atribuídos benefícios na qualidade dos frutos, 

principalmente na concentração de antocianas e polifenois totais (Chaves et al., 2007; 

Santos et al., 2005; McCarthy et al., 2002). A maior exposição dos cachos influencia 

positivamente a qualidade (McCarthy et al., 2002) devido a alteração do microclima 

luminoso e térmico na zona de frutificação (Santos et al., 2005).  

Contudo, em certas condições edafoclimáticas, quando comparada com outras estratégias 

de rega, nomeadamente com a rega deficitária (DI), os efeitos são mais subtis (Souza et al., 

2005). Intrigliolo e Castel (2009) concluem que, em solos profundos e de textura pesada, é 

difícil obter-se uma separação nítida entre a parte do solo humedecida pela rega e a parte 

seca o que, segundo os autores, pode por em causa o recurso a esta técnica naquelas 

condições. 

Finalmente importa ainda frisar que um dos grandes benefícios apontados à utilização 

destas estratégias de rega, na agricultura em geral e especificamente na vinha, é a grande 

redução dos consumos em água de rega. Chaves et al. (2007) concluíram que, 

relativamente à rega plena, a DI e a PRD permitiram uma redução em 50% nos consumos 

de água de rega sem que com isto se tivessem registado efeitos negativos na produção e na 

qualidade. Fereres e Soriano (2007) referem que em muitas culturas hortícolas a RDI 

permite não só aumentar significativamente a produtividade da água como melhorar o 

rendimento dos agricultores. 

2.3 Indicadores do estado hídrico das plantas  

O estado hídrico das plantas é determinado pelo balanço entre a absorção de água pelas 

raízes, dependente das características do seu sistema radicular e da disponibilidade em 

água no solo, e as perdas por transpiração, dependente das condições climáticas e do grau 

de abertura dos estomas, e pelas resistências internas aos fluxos de água. 

Contrariamente aos indicadores do estado hídrico do solo e às medições da demanda 

evaporativa da atmosfera que caracterizam apenas uma parte do sistema solo-planta-
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atmosfera, os indicadores fisiológicos integram em si não só a influência das condições 

ambientais (solo e atmosfera) como das condições internas das plantas (resistências). Por 

este motivo, Choné et al. (2001a), consideram os indicadores medidos ao nível das plantas 

os mais apropriados para avaliar a influência das condições ambientais e culturais no 

estado hídrico da vinha. 

2.3.1 Potencial hídrico das plantas 

O estado hídrico das plantas é habitualmente avaliado através do seu potencial hídrico, que 

representa uma medida do estado energético da água no seu interior e corresponde ao 

trabalho necessário por unidade de massa de água para, numa transformação isotérmica e 

reversível, realizar a passagem do estado ligado ao estado livre (potencial nulo) (Castell, 

1998). 

O potencial hídrico total é o resultado do contributo de vários componentes, com origens 

distintas: de pressão, osmótica, matricial e gravitacional. Uma vez que a componente 

gravitacional tem uma ordem de grandeza de 0,1 MPa por metro de altura, ela é 

habitualmente desprezada, exceptuando os estudos em árvores. Por sua vez a componente 

matricial é frequentemente incluída na osmótica (Castell, 1998 ). 

Dada a facilidade da sua determinação, mesmo em condições de campo, é frequente avaliar 

o estado hídrico das plantas através da medição do potencial hídrico foliar e/ou do 

potencial hídrico do ramo.  

2.3.1.1 Potencial hídrico foliar 

O potencial hídrico foliar ( f ) num dado momento do dia é determinado pelo estado 

hídrico do solo e pela taxa de transpiração. De acordo com Tardieu e Simonneau (1998), 

pode ser relacionado com os factores que o determinam através da equação: 
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Onde f

ag e gs representam as condutâncias da camada limite das folhas e estomática, 

respectivamente, Mw a massa molar da água,   a constante de gases perfeitos; DPVfa o 

défice de pressão de vapor entre a folha e o ar, Ta a temperatura do ar, rsr a resistência ao 

fluxo de água entre o solo e as raízes, rpl a resistência interna ao fluxo de água entre as 

raízes e as folhas e s o potencial de água no solo. 
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Embora os autores reconheçam que a equação corresponda a uma simplificação da 

realidade, ela é um instrumento que nos permite compreender a variação temporal do 

potencial hídrico foliar. Na ausência de transpiração, devida a uma fraca ou nula demanda 

evaporativa e/ou ao fecho dos estomas, o potencial hídrico foliar é exclusivamente 

determinado pelo potencial da água no solo, que corresponde ao seu limite máximo. 

Quando ocorre transpiração, o potencial hídrico foliar diminui, podendo registar valores 

bastante negativos em condições de ausência de regulação estomática (Tardieu e 

Simonneau, 1998). A evolução do potencial hídrico foliar ao longo do dia resulta, assim, 

não só da disponibilidade em água no solo, mas também das condições meteorológicas que 

determinam o poder evaporativo da atmosfera, da condutividade hidráulica interna das 

plantas e do controlo estomático (Choné et al., 2001b).  

Antes do amanhecer, o potencial hídrico foliar aproxima-se do equilíbrio com o solo e 

atinge o seu valor máximo (potencial de base - ψb). Com o aumento da taxa de 

transpiração, decresce rapidamente, registando-se o valor mais baixo por volta do meio-dia 

solar (potencial mínimo – ψmin).  

Em viticultura, o ψb e o ψmin são bastante usados como indicador fisiológico do estado 

hídrico da videira e relacionados com outros parâmetros fisiológicos, com parâmetros de 

crescimento vegetativo e reprodutivo e com a produção. 

Alguns autores assumem que imediatamente antes do amanhecer o potencial hídrico das 

folhas (ψb) se encontra em equilíbrio com o potencial da água no solo (ψs) e, neste 

pressuposto, consideram-no como sendo uma boa estimativa das disponibilidades hídricas 

do solo (Choné et al., 2001b; Lopes, 1994). Este pressuposto tem por base a ideia de que, 

no período de ausência de luz solar, os estomas se encontram fechados, não se verificando 

perdas de água por transpiração. Com efeito, uma vez que as perdas de água pelas folhas 

são uma consequência inevitável da abertura dos estomas necessária para a realização das 

trocas gasosas associadas à fotossíntese, a abertura dos estomas durante a noite não seria 

expectável, dado que neste período do dia as plantas não realizam a fotossíntese e a 

necessidade de arrefecimento das folhas é muito reduzida ou mesmo nula. (Caird et al., 

2007). Contudo, existem evidências crescentes de que durante a noite os estomas não estão 

sempre fechados. O fecho incompleto dos estomas foi já observado em diversas espécies 

C3 e C4, estando-lhe associadas perdas de água por transpiração nocturna substanciais. 

Caird et al. (2007) apresentam uma lista das espécies sobre as quais existem referências na 

literatura do registo de condutância estomática nocturna não nula, entre as quais constam 3 

espécies do género Vitis. Segundo os autores, a taxa de transpiração nocturna pode 
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representar entre 5 a 15% da taxa diária, podendo atingir algumas vezes valores superiores 

a 30%. Rogiers et al. (2009) registaram taxas de transpiração nocturna significativamente 

diferentes entre as castas “Semillon”, “Syrah”, “Chardonnay” e “Grenache”, representando 

em média cerca de 10% da taxa diária. 

A transpiração nocturna tem como consequência o não estabelecimento de um equilíbrio 

completo entre os potenciais hídricos das plantas e do solo – “predawn disequilibrium” 

(Donovam et al., 2001; Bucci et al., 2004) mantendo-se o potencial de base mais baixo do 

que o potencial da água no solo (Kavanagh et al., 2007). Nestas condições, as medições de 

potencial de base poderão não reflectir verdadeiramente a disponibilidade de água no solo. 

Para além da transpiração nocturna, outros mecanismos que podem contribuir para o 

“predawn desiquilibrium”, nomeadamente a quebra de continuidade líquida entre as raízes 

e o solo quando este se encontra seco, limitações na condutividade hidráulica interna das 

plantas e a heterogeneidade na distribuição da água no solo (Donovan et al., 2003). Bucci 

et al. (2004) referem que, em plantas nas quais não ocorra transpiração nocturna, o 

“predawn desiquilibrium” pode resultar da recarga nocturna das reservas internas em água 

e de mecanismos de transferência de água de zona húmidas para zonas seca do solo através 

do sistema radicular. Segundo os autores, esta transferência, designada de redistribuição 

hidráulica, pode ocorrer quando o potencial da água no solo em torno das raízes que 

povoam as áreas mais secas é inferior ao potencial hídrico do ramo. 

As condições meteorológicas determinam directa e indirectamente a taxa de transpiração 

nocturna, uma vez que podem influenciar também o grau de abertura dos estomas. Oren et 

al. (2001) e Bucci et al. (2004), em espécies lenhosas, verificaram que a condutância 

estomática nocturna decresce com o aumento do défice de pressão de vapor da atmosfera 

(DPV). Contudo, Bucci et al. (2004) referem que a resposta da transpiração nocturna às 

condições climáticas depende da magnitude dos decréscimos de condutância em relação ao 

DPV. Caird et al. (2007) fazem referência a vários trabalhos nos quais se verificou que ao 

aumento do DPV correspondiam maiores fluxos de seiva.  

Poder-se-á assim concluir que o potencial hídrico foliar num determinado momento do dia, 

incluindo o período nocturno, é determinado pela reserva e distribuição da água no volume 

de solo explorado pelo sistema radicular e por todos os factores ambientais e fisiológicos 

que influenciam a intensidade das perdas de água por transpiração. Para além destes, o 

potencial foliar de base pode ainda ser determinado por outros mecanismos que 

condicionam o reequilíbrio nocturno entre os potenciais foliar e do solo. 
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2.3.1.2 Potencial hídrico do ramo 

O potencial hídrico do ramo (“Stem water potencial” – ψr) é determinado em folhas que, 

algumas horas antes da sua medição, são inseridas num saco plástico e envolvidas por uma 

película de alumínio com o objectivo de parar a transpiração (Choné et al., 2001b). Nestas 

condições o potencial hídrico da folha fica em equilíbrio com o potencial hídrico do 

pâmpano no qual se encontra inserida.  

Assim, o potencial do ramo é o resultado da taxa de transpiração de toda a planta e da 

resistência aos fluxos de água entre o solo e as folhas, representando a capacidade global 

da videira para transferir a água do solo para a atmosfera (Choné et al., 2001b). 

Relativamente ao potencial hídrico foliar apresenta a vantagem de representar o estado 

hídrico de toda a planta e não o de uma única folha, e por isso, reduzir a variabilidade 

devida a diferenças de exposição solar e de idade das folhas (Silvestre, 2003). 

O potencial do ramo apresenta um padrão de evolução diária similar ao potencial foliar, 

decrescendo durante a manhã atingido o valor mínimo por volta do meio-dia (Patakas et 

al., 2005). Este valor mínimo (que neste trabalho designaremos de potencial “stem” - ψstem) 

é usado por muitos autores para caracterizar o estado hídrico da vinha (Patakas et al., 2005; 

Williams e Araújo, 2002). 

2.3.1.3 Diagnóstico do estado hídrico da vinha com base no potencial hídrico - 

Escalas de severidade do stress. 

Podemos encontrar na bibliografia referência a trabalhos nos quais se tem procurado 

avaliar comparativamente os potenciais de base, mínimo e “stem” do ponto de vista da sua 

sensibilidade enquanto indicadores do estado hídrico da vinha. Choné et al. (2001b) 

comparando as diferenças entre os valores dos potenciais registados ao longo do ciclo 

vegetativo em plantas da casta “Cabernet Sauvignon”, instaladas em diferentes locais, cada 

um dos quais incluindo duas situações bastante distintas no que diz respeito à espessura de 

solo explorado pelo sistema radicular, concluíram que o potencial “stem” era o indicador 

mais sensível para identificar diferenças no estado hídrico das plantas. Em contrapartida, o 

potencial mínimo foi neste caso o que se mostrou menos indicado. Williams e Trout 

(2005), num ensaio com a casta “Thompson Seedless”, concluíram que o potencial de base 

não deveria ser usado na avaliação do estado hídrico da vinha quando regada com regas 

deficitárias de alta frequência. Naor (2000), em várias culturas lenhosas incluindo a vinha, 

verificou que o potencial “stem” era mais sensível às diferenças nas dotações de rega do 

que o potencial mínimo. Williams e Araújo (2002), com base em observações obtidas nas 
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castas “Chardonnay” e “Cabernet Sauvignon”, na Califórnia, em diferentes regimes de 

rega, concluíram que, naquelas condições, os três potenciais eram metodologias 

igualmente viáveis para caracterizar o estado hídrico da vinha.  

Alguns autores têm também procurado classificar o estado hídrico da vinha em função dos 

valores destes indicadores. Segundo Carbonneau (2001), valores de potencial de base 

superiores a -0,2 MPa são indicadores de conforto hídrico e valores entre -0,2 e -0,4 a -0,5 

MPa indicativos de um stress hídrico moderado favorável à qualidade. Zufferey (2000) 

verificou que a valores de potencial de base entre - 0,05 e -0,2 MPa correspondiam 

condições de défice hídrico do solo acumulado desde 1 de Janeiro inferior a 270 mm e que, 

acima de 300 mm, o potencial de base diminuía de -0,3 até -0,6 MPa. Por outro lado, 

verificou que a taxa de fotossíntese e a condutância estomática eram máximas para valores 

de potencial de base superiores a -0,2 MPa. Patakas et al. (2005) verificaram que a taxa 

fotossintética máxima diária decrescia rapidamente para valores decrescentes de potencial 

“stem” inferiores a -0,6 MPa e sugerem que este valor seja considerado, na gestão da rega, 

como o limite mínimo do intervalo de valores correspondente a um estado hídrico 

favorável. 

Com o objectivo de classificar o estado hídrico da vinha em função dos valores de 

potencial hídrico, Carbonneau (1998) apresentou uma escala com 4 níveis de carência 

hídrica definida com base em intervalos de ψb. Ojeda (2008) apresentou uma escala com 5 

níveis de restrição em água, definidos em função dos intervalos de potencial de base, 

mínimo e “stem”, e estabeleceu para as diferentes fases do ciclo produtivo os níveis de 

restrição óptima, desfavorável e prejudicial à obtenção da melhor relação 

produtividade/qualidade. Deloire (2008) apresentou uma escala com apenas 3 níveis 

definida em função dos valores do ψb e para cada um as implicações no crescimento 

vegetativo, na fotossíntese, no crescimento e maturação do bago. O autor apresentou ainda 

uma escala com 5 níveis para o potencial mínimo igual à de Ojeda (2008). Riou e Payan 

(2001) apresentaram uma escala definida em função do potencial de base e da fracção de 

água disponível no solo (FTSW). As diferentes escalas de restrição hídrica referidas são 

apresentadas no Anexo I. 

2.3.1.4 Influência das condições ambientais sobre o potencial hídrico das plantas 

As referências na bibliografia sobre a influência que as condições meteorológicas locais no 

momento da medição têm sobre os valores destes três indicadores do estado hídrico da 

videira são ainda bastante escassas. Williams e Baeza (2007), com base em dados obtidos 
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em 4 castas (“Thompson Seedless”, “Merlot”, “Cabernet Sauvignon” e “Chardonnay”) de 

5 vinhas, verificaram que o ψmin e ψstem eram ambos linearmente relacionados com o défice 

de pressão de vapor (DPV) e a temperatura do ar (Ta). Concluíram ainda que, em plantas 

sujeitas a stress hídrico, o ψmin era menos sensível às variações do DPV ou da Ta. Rogiers 

et al. (2009) verificaram que em plantas bem abastecidas em água da casta “Semillon”, 

tanto o potencial de base como o mínimo eram negativamente correlacionados com o DPV, 

tendo obtido valores do coeficiente de determinação de 0,92 e 0,83, respectivamente. Olivo 

et al. (2008), com o objectivo de determinar rectas de referência, ψstem vs. DPV, para a 

casta “Tempranillo”, apenas verificaram efeitos relevantes da variação do DPV sobre o 

ψstem para valores inferior a -0,8 MPa. 

Por seu lado, a dependência em relação a disponibilidade em água do solo tem sido 

confirmada em vários estudos. Williams e Araújo (2002) verificaram que estes três 

indicadores, medidos na casta “Chardonnay”, estiveram linearmente correlacionados com 

o teor em água do solo (θv). Olivo et al. (2008) concluíram que o decréscimo sazonal do 

potencial “stem” medido em plantas da casta “Tempranillo” era similar à evolução do θv e 

que estes dois parâmetros estavam significativamente e linearmente correlacionados. 

Paranychianakis et al. (2004), em dois anos consecutivos de observações na casta 

“Soultanina”, verificaram que a relação entre o potencial de base e o θv era curvilínea mas 

diferente de um ano para o outro. Williams e Trout (2005), usando a função quadrática, 

obtiveram coeficientes de determinação de 0,52; 0,9 e 0,94 nas relações entre o θv e os 

potenciais de base, mínimo e “stem”, respectivamente. Pellegrino et al. (2004) verificaram 

que o potencial de base e a FTSW estão correlacionados através de relação linearizada do 

tipo FTSW vs. Ln (ψb), tendo encontrado diferentes relações para diferentes vinhas e, na 

mesma vinha, diferentes relações em dois anos consecutivos.  

2.3.2 Condutância estomática 

Os estomas são as principais estruturas através das quais se estabelecem trocas gasosas 

entre as plantas e a atmosfera (Chaerle e Straeten, 2007). A abertura dos estomas é 

condicionada pela turgescência das células-guarda, que possuem uma parede interna mais 

espessa que as das células da epiderme vizinhas. Em condições favoráveis às trocas 

gasosas e à transpiração, a absorção de água e o aumento do volume das células, em 

consequência da acumulação de solutos, provoca a deformação da parede do lado do 

ostíolo, permitindo a abertura dos estomas (Silvestre, 2003). O grau de abertura dos 

estomas é normalmente avaliado pela condutância estomática (gs), expressa em m s-1 ou 
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em mmol m
-2

 s
-1

, ou pelo seu inverso, a resistência estomática (rs). A condutância 

estomática é assim um factor com grande influência nos balanços de água, de CO2 e 

energéticos das plantas. 

Em condições de défice hídrico do solo, as plantas reduzem o consumo em água 

aumentando a resistência ao fluxo da água no sistema solo-planta-atmosfera (“bulk 

resistance”) (Lovisolo e Schubert, 1998) e reduzindo o crescimento vegetativo (Chaves et 

al., 2010). Embora o aumento da resistência ao fluxo de água imposta pelas raízes e caules 

possa ser parte da resposta global da planta ao stress hídrico, a resistência estomática é a 

componente principal na redução da resistência global deste sistema (Lovisolo e Schubert, 

1998). O fecho dos estomas é um dos primeiros processos fisiológicos que ocorre nas 

folhas como resposta ao défice em água no solo (Livisolo et al., 2010) e pode ocorrer antes 

de se verificarem alterações no potencial de água nas folhas (Correia et al., 1990 citado por 

Cuevas et al., 2006). 

O funcionamento dos estomas é complexo e determinado pela actuação conjugada de 

factores ambientais (temperatura e humidade do ar, radiação, velocidade do vento, 

concentração de CO2 e disponibilidade em água do solo), de factores internos hormonais 

(Dodd, 2003) e hidráulicos. A importância relativa destes dois grupos de factores internos 

na regulação estomática em condições défice hídrico do solo é discutida em Chaves et al. 

(2010). 

A relação entre a condutância estomática e o potencial hídrico das plantas, nomeadamente 

com o potencial de base, é apresentada em vários trabalhos (Cifre et al., 2005; Souza et al., 

2005; Lopes, 1999; Paranychianakis et al., 2004; Medrano et al., 2003), concluindo-se que 

o fecho dos estomas está associado à diminuição do conteúdo em água das plantas. Schultz 

(2003) verificou um decréscimo exponencial da condutância estomática máxima com o 

aumento do potencial de base.  

A influência directa dos factores ambientais na condutância estomática da videira, 

nomeadamente da disponibilidade em água no solo e de algumas variáveis meteorológicas, 

foi estudada por alguns autores. Paranychianakis et al. (2004) verificaram que a correlação 

linear significativa encontrada na casta “Soultanina” entre gs, medida por volta do meio-

dia, e o teor de humidade do solo (θv) diferia de acordo com a qualidade da água usada na 

rega. Cuevas et al. (2006), com a casta “Tempranillo”, verificaram que a relação entre o θv 

e a gs medida às 9 horas e às 15 horas variava de ano para ano e ao longo do ciclo 

vegetativo e concluíram que o teor de água no solo explicava cerca de 60% da redução da 
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condutância estomática no Verão. Contrariamente, Sousa et al. (2006) com a casta 

“Aragonês” obtiveram baixos coeficientes de determinação para a relação entre gs e θv. 

Cuevas et al. (2006) sugerem que este tipo de resultados sejam devidos à influência que a 

temperatura e o défice de pressão de vapor do ar têm sobre a abertura dos estomas.  

Relativamente à dependência da gs das condições meteorológicas, Düring (1987) 

demonstrou que, acima de um determinado valor, o aumento do DPV da atmosfera tem 

como consequência a redução da condutância estomática. Por seu lado, Rogiers et al. 

(2009), comparando as castas “Semillon”, “Syrah” e “Grenache”, verificaram que a gs 

medida por volta do meio-dia decrescia linearmente com o aumento do DPV em todas as 

castas, embora com declives bastante diferentes. A casta que apresentou valores mais 

elevados de gs (“Semillon”), em toda a gama de DPV registada, foi aquela à qual 

correspondia o maior declive da recta, demonstrando assim maior sensibilidade dos 

estomas a variações das condições atmosféricas. 

A videira é geralmente considerada uma espécie tolerante ao stress, exercendo um eficiente 

controlo estomático da transpiração. Contudo, tem sido verificado que, em resposta ao 

défice hídrico, algumas variedades demonstram melhor controlo estomático do que outras 

(Schultz, 2003; Rogiers et al., 2009; Chaves et al., 2010). Em função do comportamento 

estomático, as diferentes variedades têm sido classificadas em isohidricas ou anisohidricas. 

O comportamento isohidrico caracteriza-se por um forte controlo estomático da 

transpiração, resultando na observação de valores de potencial mínimo similares entre 

plantas em stress e em conforto hídrico (Tardieu e Simonneau, 1998). Apenas em situações 

extremas de stress a videira perde esta capacidade de controlo, provocando uma queda no 

potencial mínimo (Medrano et al., 2003). Em plantas com comportamento anisohidrico, 

devido ao fraco controlo estomático, a variação temporal diária do potencial hídrico foliar, 

em consequência de um aumento da demanda evaporativa da atmosfera, é similar em 

plantas em stress e em conforto, pelo que as diferenças no potencial foliar entre plantas 

com diferentes níveis de abastecimento em água se mantêm constantes ao longo do dia 

(Tardieu e Simonneau, 1998). 

Chaves et al. (2010) com base nos trabalhos de vários autores apresentaram uma lista de 

variedades de videira classificadas em função da resposta do potencial foliar ao stress 

hídrico. Como é referido pelos autores, podemos encontrar na bibliografia referência a 

classificações contraditórias que demonstram que a mesma variedade pode apresentar 

comportamentos diferentes dependendo das condições experimentais. Esta conclusão de 
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comportamento diferenciado das castas em função das condições ambientais é também 

apresentada por Lovisolo et al. (2010).  

Com efeito, por exemplo, enquanto Chaves et al. (2010) referem que os resultados obtidos 

sugerem que a casta “Syrah” exibe um comportamento quase-isohidrico, Schultz (2003) 

classifica-a de anisohidrica. Por outro lado, Medrano et al. (2003) e Sousa et al. (2006) 

atribuem as pequenas diferenças registadas nos potenciais mínimos na casta “Aragonez”, 

entre plantas sujeitas a diferentes modalidades de rega, ao seu comportamento isohidrico, o 

que é compatível com os resultados apresentados por Intrigliolo e Castel (2009), que 

verificaram que antes do amanhecer, nas primeiras horas da manhã e no final da tarde o 

potencial hídrico foliar das plantas não regadas era inferior ao das plantas das modalidades 

com rega, mas ao meio dia as diferenças entre elas eram mínimas e não significativas. 

Contrariamente, Lovisolo et al. (2010) e Santesteban et al. (2009) referem tratar-se de uma 

casta com comportamento anisohidrico. 

Tendo em conta estes resultados aparentemente contraditórios, Chaves et al. (2010) 

concluem que a classificação das variedades de videira em iso ou anisohidricas não é 

apropriada, uma vez que, segundo os autores, é plausível que a resposta estomática ao 

défice hídrico de uma determinada variedade possa variar em resultado da combinação de 

vários factores, nomeadamente o porta-enxerto, as condições climáticas (Ta e DPV) e a 

duração e intensidade do stress hídrico. 

2.3.3 Temperatura radiativa do coberto 

A utilização da temperatura do coberto para caracterizar o estado hídrico de uma cultura 

tem por base o facto da transpiração resultar no arrefecimento da superfície das folhas 

(Jensen et al., 1990). Com efeito, em condições de disponibilidade hídrica no solo, grande 

parte da energia disponível é consumida pelas transferências de calor latente resultando 

num abaixamento da temperatura das folhas, muitas vezes para valores inferiores à 

temperatura do ar. Em contrapartida, uma importante consequência do fecho dos estomas, 

que ocorre quando as plantas ficam sujeitas a stress hídrico, é a diminuição da dissipação 

de energia através dos fluxos de vapor e o consequente aumento da temperatura das folhas 

(Jones, 1999). 

A condutância estomática é assim a variável fisiológica que, conjuntamente com as 

condições climatológicas locais, nomeadamente o balanço de radiação, a temperatura, a 

humidade e a velocidade do vento, determinam a temperatura do coberto. 
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Desde o início dos anos 60 que se reconhecem as potencialidades da medição da 

temperatura do coberto como indicador do estado hídrico das plantas (Ben-Gal et al., 

2009). Todavia, só com o desenvolvimento de sensores de medição remota da temperatura 

os índices de stress hídrico baseados em medições desta variável foram sendo propostos e 

estudados pela comunidade científica.  

O índice designado por Variabilidade da Temperatura do Coberto (“Canopy Temperature 

Variability”- CTV) tem por base o facto de, por um lado, uma cultura não manifestar sinais 

de stress hídrico enquanto a quantidade de água disponível na zona explorada pelo sistema 

radicular for superior a um determinado nível crítico e, por outro, a variação espacial das 

características do solo, a variação da profundidade de enraizamento e da uniformidade de 

rega originarem a ocorrência de inevitáveis diferenças na intensidade do stress a que as 

plantas estão sujeitas numa mesma parcela uma vez ultrapassado tal limiar. Assim, será 

expectável que em condições de ausência de stress a variabilidade espacial da temperatura 

do coberto seja baixa, mas aumente à medida que o stress hídrico se torna mais intenso 

(González-Dugo et al., 2006). Gardner et al. (1981) verificaram que o desvio padrão dos 

registos de temperatura do coberto medida ao meio-dia num campo de milho não regado 

atingia os 4,2 ºC enquanto que no campo bem regado era apenas cerca de 0,3 ºC. Com base 

nestes resultados, os autores concluíram que o desvio padrão da temperatura acima deste 

último valor era indicativo de que algumas plantas estariam já em stress. Clawson e Blad 

(1982) definiram a CTV como o intervalo de valores de temperatura do coberto (diferença 

entre o valor máximo e mínimo) medidos com termómetro de infravermelhos num 

determinado período de tempo e concluíram que uma diferença superior a 0,7 ºC era 

indicativa de início de stress hídrico. Mais recentemente, González-Dugo et al. (2006) 

concluíram que o desvio padrão das temperaturas do coberto não é recomendado em 

condições de stress severo. 

A Temperatura Stress Dia (“Temperature Stress Day” – TSD) é definida como a diferença 

de temperaturas entre uma parcela sujeita a stress e uma outra parcela de controlo, 

próxima, com a mesma cultura, em pleno conforto hídrico (Gardner et al., 1981). Segundo 

Fontes (1994), a aplicação desta metodologia, apesar de apresentar a desvantagem prática 

de exigir a manutenção de uma parcela de controlo, permite eliminar a interferência de 

outros factores, nomeadamente o efeito devido à variabilidade das condições atmosféricas 

de dia para dia. Clawson e Blad (1982) avaliaram a utilização deste índice como critério de 

condução da rega numa cultura, efectuando regas quando a temperatura média, consoante a 
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modalidade, foi 1 ou 3º C superior à da parcela de controlo. van Zyl (1986), num ensaio 

em vinha com a casta “Colombar”, registou um TSD máximo de 3,2 ºC e conclui que, 

admitindo como aceitável um nível crítico de teor de humidade do solo entre 30% a 50% 

do da modalidade de controlo, o valor de TSD crítico que determina a necessidade de regar 

deve variar entre 1,16 e 1,62 ºC.  

Contudo, Clawson et al. (1989), citados por Moran (2004), referem que, tal como o Grau 

de Stress Hídrico Dia (SDD), a TSD não é um índice independente das condições 

ambientais e sugerem a sua reformulação de modo a ter em conta a influência destes 

factores. A metodologia proposta pelos autores para a sua determinação, para além da 

medição da temperatura do coberto na parcela em estudo e na parcela de controlo, requer 

informação sobre o balanço de radiação (Rn), a temperatura do ar (Ta) e a resistência 

aerodinâmica (ra). 

O Grau de Stress Hídrico Dia (Stress Degree Day – SDD) proposto por Idso et al. (1977) e 

Jackson et al. (1977) é calculado através do somatório da diferença entre a temperatura do 

coberto, medida no momento do dia em que se atinge o seu valor mais elevado, o que 

ocorre cerca de 1 a 1,5 horas após o meio-dia solar, e a temperatura do ar. Este índice de 

stress tem por base o facto da transpiração resultar normalmente num abaixamento da 

temperatura da superfície evaporante para valores inferiores à temperatura ambiental 

(Fontes, 1994). 

O Índice de Stress Hídrico da Cultura (“Crop Water Stress Índex” – CWSI) proposto por 

Idso et al. (1981) e Jackson et al. (1981) procede à quantificação do estado hídrico da 

cultura a partir da diferença entre a temperatura do coberto e do ar (Trc-Ta), normalizada 

através das linhas limites superior (Trc-Ta)UL e inferior (Trc-Ta)LL: 

LLarcULarc

LLarcarc

TTTT

TTTT
CWSI

)()(

)()(




  [2.2] 

Em condições de pleno abastecimento de água o CWSI é teoricamente igual a zero e em 

condições de stress hídrico extremo igual a 1.  

A utilização deste índice requer em cada situação concreta o conhecimento das linhas 

limite superior (“upper limit”) e inferior (“non-water-stress baseline”, NWSB) que 

correspondem, respectivamente, à situação em que a cultura está sujeita ao máximo stress, 

para a qual se assume que não ocorre transpiração, e à situação em que a cultura se 

encontra em conforto hídrico, caso em que a transpiração é máxima. 
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Podemos encontrar na bibliografia várias metodologias para determinação destas linhas 

limites.  

O método empírico proposto por Idso et al. (1981) admite que, em condições de pleno 

abastecimento em água no solo, quando a resistência do coberto é mínima, a diferença de 

temperatura Trc-Ta varia linearmente com o défice de pressão de vapor da atmosfera (DPV) 

e é independente da radiação e do vento. Assim, a NWSB corresponde a uma recta de 

equação: 

DPVbaTT LLarc  )(  [2.3] 

Onde a e b representam coeficientes empíricos de ajustamento. Em Idso (1982) são 

apresentados os coeficientes da equação empírica da NWSB para várias culturas.  

Nesta metodologia a linha limite superior é constante, cTT ULarc  )( , e determinada pela 

resolução da equação [2.3] para a situação hipotética do DPV ligeiramente negativo igual à 

diferença entre a pressão de vapor saturante à temperatura Ta e a pressão de vapor saturante 

à temperatura Ta+a (Kirnak e Dogan, 2009; Testi et al., 2008). Esta metodologia apresenta 

a vantagem de requerer apenas a medição da temperatura e humidade do ar. No entanto, 

sendo a NWSB determinada através do ajustamento a dados experimentais, impede a sua 

utilização em condições climáticas diferentes das verificadas aquando da sua medição 

(Alves e Pereira, 2000b). 

Com base na equação do balanço energético do coberto vegetal e nas equações dos fluxos 

de calor, (equações [3.1] [3.6] e [3,7], Capítulo 3), Jackson et al. (1981) apresentaram um 

método teórico para a determinação do CWSI. Conjugando as três equações, a diferença de 

temperatura Trc-Ta é determinada a partir dos valores de energia disponível no coberto (Rn-

G), das resistências aerodinâmica (ra) e do coberto (rc), da temperatura e do défice de 

pressão de vapor da atmosfera, através de:  
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 [2.4] 

Nesta metodologia o limite teórico superior da diferença de temperatura Trc-Ta (upper 

limit) é obtido considerando cr , e o limite teórico inferior obtido considerando 

0cr . Neste trabalho é usada a notação NWSB0 para representar a linha limite inferior 

correspondente a 0cr . 
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Contudo, Jackson et al. (1988) referem que na maioria das culturas bem abastecidas em 

água a diferença de temperatura Trc-Ta é mais elevada que o limite teórico inferior 

(NWSB0), uma vez que, mesmo nestas condições hídricas, a resistência do coberto, embora 

baixa, não é nula. Assim, recomendam que a linha limite inferior seja determinada 

considerando cpc rr  , onde rcp representa a resistência do coberto correspondente à 

transpiração máxima. 

Jensen et al. (1990) referem que em climas húmidos a caracterização do estado hídrico das 

culturas, através da diferença de temperatura Trc-Ta usando estes métodos é complicada 

devido às pequenas diferenças de temperatura do coberto que são registadas numa estreita 

gama valores de DPV e sob condições de oscilação de radiação e da velocidade do vento. 

Alves e Pereira (2000b) concluíram que a temperatura radiativa de uma cultura plenamente 

abastecida em água, medida com termómetro de infravermelhos, equivale à temperatura do 

bolbo molhado ao nível da superfície (Tw). Assim, os autores propuseram uma nova 

equação de base teórica para a NWSB0 determinada a partir de variáveis meteorológicas de 

fácil medição e/ou estimação (Balanço de radiação, temperatura do ar e velocidade do 

vento) aplicável a qualquer momento do dia e em quaisquer condições atmosféricas: 
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Yuan et al. (2004) numa cultura de trigo de Inverno no planalto Norte da China avaliaram 

as três metodologias de determinação do CWSI anteriormente descritas. Os autores 

concluíram que tanto o método teórico de Jackson et al. (1981) como o de Alves e Pereira 

(2000b) são mais adequados do que o método empírico de Idso et al. (1981). Contudo, 

referem que a metodologia proposta Alves e Pereira (2000b) apresenta, relativamente à de 

Jackson et al. (1981), a vantagem prática de não exigir a estimativa da resistência do 

coberto em condições de pleno abastecimento em água (rcp.). 

Outros métodos para a determinação dos limites da diferença de temperatura Trc-Ta 

recorrem a medições directas da temperatura radiativa em superfícies de referência secas 

(limite superior) e molhadas (limite inferior), naturais ou artificiais. Möller et al. (2007), 

num ensaio em vinha da casta “Merlot”, recorrendo a equipamento de termografia, 

obtiveram uma relação linear estável entre a temperatura do coberto medida cerca de 20 

segundos após a sua pulverização com água e a temperatura estimada através da equação 

da NWSB deduzida a partir da equação de balanço energético. Wang et al. (2005) 
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determinaram a linha limite superior usando a metodologia conhecida por “imitation leaf”, 

que significa folha com transpiração nula. A metodologia consiste na medição da 

temperatura de folhas seleccionadas sobre as quais se procedeu à aplicação de uma cola gel 

com o objectivo de provocar a obstrução dos estomas e, consequentemente, parar a 

transpiração. 

Widmoser (2010) apresentou um método alternativo para a determinação dos limites de 

temperatura do coberto. Nesta metodologia, a equação de balanço energético do coberto é 

traduzida por um diagrama Trc-S-r1, onde S é um parâmetro que combina factores 

fisiológicos e climáticos, designado por soma controlo da temperatura da superfície, 

determinado a partir de Ta, (Rn-G), ra e r1 (Widmoser, 2009), sendo r1 a relação entre a 

resistência do coberto e a resistência aerodinâmica ( ac rrr  11 ). Colocando sobre o 

gráfico todos os valores observados do par (Trc, S) determina-se visualmente os valores 

extremos de r1 (o máximo representado por r1_up e o mínimo por r1_low). Neste método, o 

CWSI corresponde à normalização dos valores de r1, calculados com base nos valores Ta, 

Trc, Rn-G e ra, através dos seus valores extremos r1_up e r1_low: 

lowup

up

rr

rr
CWSI










11

11
1  [2.6] 

Esta aproximação toma assim o valor da resistência do coberto como indicador de stress. 

Dado que a resistência estomática (e, consequentemente, a resistência do coberto) sofre 

variações importantes em resposta a factores climáticos (radiação, temperatura, DPV) 

independentemente do estado hídrico das plantas, esta aproximação não permite uma 

identificação e quantificação realista do nível de stress das plantas. 
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3 EVAPOTRANSPIRAÇÃO  

3.1 Considerações Gerais 

Em consequência dos desequilíbrios energéticos resultantes dos balanços de radiação da 

atmosfera e da superfície terrestre, estabelecem-se entre estes dois compartimentos da 

biosfera, fluxos de compensação energética associados a transferências de calor sensível e 

a transferências de vapor de água (calor latente). Com efeito, a energia radiativa líquida 

dos corpos à superfície terrestre é consumida no seu próprio aquecimento e subsequente 

aquecimento das camadas de ar que os envolvem e na vaporização da água disponível. 

Num coberto vegetal, as transferências de calor latente (λET) para atmosfera englobam 

dois processos de transferência de massa (água) que, embora distintos, ocorrem muitas 

vezes em simultâneo. Um dos processos corresponde à transferência de água contida nos 

tecidos vegetais, a transpiração (T), e o outro corresponde à transferência de água contida 

na camada superficial do solo, a evaporação da água do solo (E). O conjunto destes dois 

processos de transferência de água é designado de Evapotranspiração (ET). 

Numa abordagem simplificada, considerando o coberto vegetal como uma superfície plana, 

homogénea e contínua, de grandes dimensões, desprezando a complexidade da arquitectura 

dos vários elementos que a constituem, considerando ainda os fluxos energéticos 

conservativos, na ausência de fenómenos de advecção e regime permanente, a equação que 

traduz o seu equilíbrio energético pode escrever-se: 

ETHGRn   [3.1] 

Onde Rn representa o balanço de radiação do coberto (W m-2), G a densidade dos fluxos de 

calor do ou para o solo (W m-2), H a densidade dos fluxos de troca de calor sensível com 

atmosfera (W m-2), λ o calor latente de vaporização (J kg-1), ET a densidade de fluxo de 

vapor (kg m
-2

 s
-1

). 

Dependendo da análise que se pretenda efectuar, podem ainda ser considerados no balanço 

energético a componente relativa aos consumos líquidos dos processos fisiológicos e à 

energia térmica acumulada no coberto. Contudo, como proporcionalmente aos outros 
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componentes a energia envolvida nos processos fisiológicos é sempre muito pequena, esta 

é normalmente desprezada e incluída assim no erro de fecho do balanço. Por seu lado, a 

acumulação de calor deve ser considerada em cobertos de grande desenvolvimento 

vertical, como no caso das florestas, mas no caso de cobertos agrícolas, considerando 

períodos horários ou diários este termo pode também ser desprezado (Alves,1995). 

3.2 Transferências de calor sensível (H) e calor latente (λET) 

Quando o transporte de uma qualquer entidade é dependente de processos de difusão 

(molecular ou turbulenta), o fluxo de transferência numa determinada direcção pode ser 

descrito pela primeira lei de Fick, ou seja, ele é proporcional ao gradiente de concentração 

dessa entidade, sendo a constante de proporcionalidade designada de coeficiente de 

difusão. A aplicação desta lei às transferências de calor sensível e latente entre uma 

superfície e a atmosfera permite deduzir as equações seguintes: 

h

hTa
KcH Hpa
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  [3.3] 

Onde ρa representa a densidade do ar (kg m-3); cp capacidade térmica mássica do ar a 

pressão constante (J kg-1 ºC-1); γ a constante psicrométrica (Pa ºC-1); KH e KV os coeficiente 

de difusão de calor sensível e vapor de água (m2 s-1), Ta(h) a temperatura do ar (ºC) e ea(h)  

a tensão actual de vapor de água do ar (Pa) à altura h do solo. 

Estas equações são muitas vezes analisadas recorrendo à analogia com a lei de Ohm 

(Monteith, 1981). Desta forma, o fluxo vertical de uma qualquer entidade entre dois níveis 

corresponde ao quociente entre a diferença de concentração dessa entidade e a resistência 

oferecida pelo ar à transferência. Aplicando esta analogia aos fluxos de calor entre uma 

superfície e o nível de referência da atmosfera, localizado a uma altura hr da superfície do 

solo, as equações anteriores podem ser reescritas: 
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aV

aspa

r

eec
ET







  [3.5] 

Onde Ts e es representam, respectivamente, a temperatura e a pressão actual de vapor de 

água da superfície; Ta e ea a temperatura e a pressão actual de vapor de água do ar no nível 

de referência (hr), raH a resistência aerodinâmica à transferência de calor sensível (s m
-1

) e 

raV a resistência aerodinâmica à transferência de calor latente (s m
-1

).  

Contrariamente à superfície livre de água, a tensão de vapor à superfície de um coberto é 

uma grandeza difícil de conhecer. Para contornar este problema, é assumida a existência de 

uma superfície fictícia saturada à mesma temperatura do coberto, onde 

)(**

sss Teee  (Alves, 1995). Esta hipótese é contudo um mero artifício. Com efeito, 

quando ocorre transpiração o sistema vascular da maioria das plantas terrestres garante um 

abastecimento em água às células das folhas tal que a evaporação através das paredes 

celulares permite manter os espaços intercelulares “quase” saturados (Monteith,1981). 

A hipótese da superfície fictícia saturada, obriga à introdução de uma resistência adicional 

à transferência de vapor de água.  

Quando se considera uma folha isolada esta resistência adicional, designada de resistência 

estomática da folha (rs), é a componente fisiológica da resistência total à transferência de 

vapor de água, disposta em série com raV, integrando em si as resistências paralelas dos 

estomas e da cutícula, (Cowan, 1972 citado por Monteith,1981). 

Quando, por seu lado, se considera um coberto vegetal, o problema é em si bastante mais 

complexo. Neste caso, esta resistência adicional, habitualmente designada de resistência do 

coberto ou resistência da superfície (rc), é a combinação da resistência estomática de todas 

as folhas, da resistência à evaporação da água da superfície do solo e da resistência 

aerodinâmica à difusão de vapor de água, proveniente das folhas e do solo, no interior do 

coberto (Perez et al., 2006). 

Assim, assumindo a hipótese da superfície fictícia saturada, o fluxo de calor latente a partir 

de um coberto vegetal é determinado pela expressão: 

aVc
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   [3.6] 

Apesar da aparente simplicidade da equação [3.4], o principal problema da sua utilização 

em cobertos vegetais, prende-se com a dificuldade em definir a “superficie” e 
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consequentemente a sua temperatura (Ts). Efectivamente, considerando a complexidade e 

extensão vertical de qualquer coberto vegetal, o conceito de temperatura da superfície é 

bastante mais complexo que no caso de uma superfície livre de água ou de um solo nu. 

Além disso, uma vez que a equação [3.4] é deduzida a partir de equações de transferência 

aerodinâmica, a variável Ts, temperatura da superfície, é teoricamente a temperatura do ar 

ao nível da superfície (Troufleau et al., 1997). Por esta razão, o termo Ts é substituído na 

equação por T0, a temperatura aerodinâmica da superfície, que, como veremos adiante, se 

obtém por extrapolação do perfil de temperatura do ar acima do coberto até um 

determinado nível teórico no interior do mesmo. Assim, de acordo com o anteriormente 

referido, quando aplicada a um coberto vegetal a equação [3.4] assume a seguinte forma: 

aH

a

pa
r

TT
cH


 0  [3.7] 

A análise das equações anteriores permite-nos concluir que os fluxos de calor sensível e 

latente entre o coberto e a atmosfera são gerados por diferença, respectivamente, de 

temperatura e de concentração de vapor e controlados pelas respectivas resistências. 

3.3 Medição da evapotranspiração 

A evapotranspiração (ET) de um coberto vegetal pode ser medida directamente através de 

lisímetros ou do método das flutuações instantâneas ou indirectamente através da variação 

do armazenamento de água no solo ou do balanço energético da superfície.  

A medição da ET envolve muitas vezes metodologias complexas com custos associados 

bastante elevados, pelo que o recurso a modelos de estimação, menos exigentes do ponto 

de vista instrumental e, consequentemente, com menores custos de implementação, tem 

uma importância fulcral na gestão de água em agricultura.  

3.3.1 Medição indirecta da evapotranspiração através do balanço de água no solo 

A evapotranspiração verificada num determinado período de tempo pode ser avaliada 

através da monitorização da variação de armazenamento de água no perfil do solo 

explorado pelo sistema radicular, conjugada com mediação ou estimação das restantes 

componentes do balanço (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Esquema representativo do balanço de água no solo. ΔS representa a variação de armazenamento, 

ET a evapotranspiração, P a precipitação, R a quantidade de água aplicada através da rega, Ac a ascensão capilar, 

Esp o escorrimento superficial, Ese e Ess o escorrimento subsuperficial de entrada e saída, respectivamente, e Dr a 

drenagem profunda verificadas durante o intervalo de tempo Δt. 

Partindo apenas das componentes referenciadas na Figura 3.1, a aplicação do princípio de 

conservação da massa à água contida no volume de solo explorado pelas raízes até à 

profundidade zr, no período de tempo Δt, traduz-se na seguinte expressão: 

sssprsec EETEDEARPS   [3.8] 

Em muitas situações reais, algumas das componentes assumem uma importância muito 

diminuta relativamente às outras, ou nem sequer existem, sendo por isso muitas vezes 

omitidas na equação de balanço. Efectivamente, em condições específicas, pode até mesmo 

concluir-se que a variação de armazenamento de água num determinado período é 

exclusivamente resultado da ET, ou seja ETS  .  

Os erros de medição da ET através desta metodologia estão em grande parte relacionados 

com a dificuldade de avaliar com rigor alguns dos componentes do balanço, com o facto 

das medições da variação de armazenamento serem muitas vezes representativas de uma 

área relativamente pequena (Farahani et al., 2007) e com as especificidades dos 

instrumentos de medição do teor de humidade usados. 

Por outro lado, como esta metodologia requer a monitorização do todo o perfil explorado 

pelo sistema radicular, a sua utilização reveste-se em muitos casos de grande dificuldade 
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não só devido às limitações práticas da instalação dos equipamentos de medição em 

profundidade, como também, e não menos importante, devido à não homogeneidade da 

distribuição das raízes no solo que se verifica muitas vezes associado ao tipo de rega 

usado. 

Apesar destas limitações, esta metodologia tem sido utilizada para determinar a ET ao 

nível da parcela (Wright, 1990) e como instrumento de condução da rega (Farahani et al., 

2007). Com efeito, através do balanço de água no solo é possível determinar, num passo de 

tempo diário, a fracção de água disponível do solo (FTSW) na espessura explorada pelo 

sistema radicular, que, segundo Pellegrino et al. (2001), pode ser usado como um indicador 

quantitativo do défice hídrico experimentado pela videira. 

3.3.2 Medição indirecta da evapotranspiração através do balanço energético da 

superfície 

A Evapotranspiração de um coberto vegetal pode também ser determinada como termo 

residual do balanço energético. Nesta perspectiva, a medição indirecta da ET resume-se à 

medição ou estimação das restantes componentes do balanço. 

O método balanço energético/razão de Bowen é frequentemente utilizado para determinar 

ET a partir da medição da temperatura e da humidade obtidas a diferentes alturas do 

coberto e da medição de Rn e G. Este método tem por base o conceito da razão de Bowen 

(β), introduzido por Bowen em 1926: 
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que, conjugado com a equação de balanço energético [3.1], permite deduzir a expressão de 

determinação do fluxo de calor latente: 









1

GRn
ET  [3.10] 

Se considerarmos que KH=Kv (ou seja raH=raV) e se as medições de temperatura e 

humidade se fizerem à mesma altura do solo, a expressão anterior pode ser simplificada e 

usada na sua forma discreta: 

ae

Ta




   [3.11] 
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Contudo, esta formulação pode introduzir erros significativos em condições de advecção 

de calor sensível de zonas vizinhas (Verma et al., 1978) e deve também ser considerada 

com reservas nos cobertos não homogéneos ou parciais (Alves, 1995). 

Com o desenvolvimento de sensores de medição remota da temperatura das superfícies, a 

utilização das medições efectuadas por estes sensores na determinação dos fluxos de calor 

sensível de cobertos vegetais (e, consequentemente, na determinação da ET através de 

balanço energético), tem sido bastante estudada. Esta metodologia é especialmente 

relevante na determinação de ET em grandes áreas, recorrendo a sensores térmicos 

colocados em aviões ou em satélites (Farahani et al., 2007). Nos vários métodos descritos 

na bibliografia o H é determinado a partir da diferença entre a temperatura radiativa da 

superfície (Tr) e a temperatura do ar (Ta), usando para isso diferentes modificações da 

equação [3.7]. Estas metodologias encontram-se descritas na secção 3.7. 

3.4 Modelação da Evapotranspiração 

Na maioria das situações práticas em que é necessário conhecer os valores de ET de uma 

cultura, os equipamentos disponíveis nem sempre são os necessários para se poder 

proceder à sua medição. O grande desenvolvimento, nas últimas décadas, de sistemas de 

aquisição e de acesso remoto de dados e de meios de controlo e automação, a par de uma 

maior disponibilidade de instrumentos de medição, aumentou significativamente a 

acessibilidade e fiabilidade dos dados para utilização científica e técnica. Contudo, o 

progresso com maior significado resultou da generalização do uso de estações 

meteorológicas automáticas, permitindo um fácil acesso à informação meteorológica à 

superfície (temperatura e humidade do ar, velocidade do vento, radiação e precipitação), o 

que facilitou e generalizou a utilização de modelos de estimação da ET (Farahani et al., 

2007). 

3.4.1  Modelo “Two Step”. Coeficientes culturais 

Um marco fundamental no domínio da estimação da evapotranspiração das culturas foi a 

publicação pela FAO do trabalho Doorenbos e Pruitt (1977) no qual foi definitivamente 

adoptado o conceito de evapotranspiração de referência (ET0), definida como a ET de uma 

superfície extensa de relva com altura uniforme, em crescimento activo, cobrindo 

completamente o solo e sem restrições de água.  
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Um segundo passo importante neste domínio verificou-se quando, em 1990, um grupo de 

especialistas organizado pela FAO recomenda a estandardização do conceito, incluindo na 

sua definição as características aerodinâmicas e radiativas da superfície de referência e a 

utilização da equação de Penman-Monteith para a sua determinação. Nesta nova definição, 

a superfície é objectivamente caracterizada do ponto de vista da sua capacidade de 

absorção da radiação solar, através da fixação do seu albedo, do controlo estomático da 

transpiração, através da definição de uma resistência do coberto, e do seu efeito na 

resistência aerodinâmica, pela estandardização da sua altura. 

A estimação da ET de uma cultura a partir da taxa de evapotranspiração de referência (ET0) 

é muitas vezes designada de aproximação “two step”, uma vez que, num primeiro 

momento, se procede à estimação da ET0 e, num segundo momento, ao seu ajustamento 

através de factores culturais empíricos específicos da cultura, designados por coeficientes 

culturais (Kc).  

Allen et al. (1998) apresentaram duas aproximações para a determinação da 

evapotranspiração cultural em condições standard (ETc), através dos coeficientes culturais, 

definida com sendo o consumo em água de uma determinada cultura que se desenvolve 

numa ampla superfície, isenta de pragas e doenças, em boas condições fitossanitárias, em 

conforto hídrico, da qual se obtém a máxima produção nas condições climáticas locais. 

A primeira, designada por aproximação simples, integra a relação entre ETc e ET0 numa 

curva média de Kc na qual se reúne a componente transpiração (T) e a componente 

evaporação da água do solo (E): 

0ETKET cc   [3.12] 

A segunda, designada por aproximação dupla, na qual a T e E são avaliadas separadamente 

através do coeficiente cultural de base (Kcb) e do coeficiente de evaporação do solo (Ke), 

respectivamente, ou seja:  

  0ETKKET ecbc   [3.13] 

sendo Kcb definido como o quociente entre ETc e ET0 obtido em condições de ausência de 

stress hídrico mas com a camada superficial do solo seca (E=0). 

Quando a cultura se encontra em condições ambientais ou de maneio diferentes das 

consideradas standard, ou seja, quando alguma das condições óptimas anteriormente 
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referidas não se verifica, a evapotranspiração real da cultura é inferior à ETc e é designada 

de evapotranspiração cultural em condições não standard (ETa) 

Em condições de stress hídrico, quando a reserva de água no solo desce abaixo de um 

limite crítico e/ou em condições de salinidade do solo, o coeficiente Kc, da aproximação 

simples, ou o coeficiente Kcb, da aproximação dupla, são reduzidos através de um 

coeficiente de stress (Ks). Assim, a evapotranspiração cultural em condições não standard é 

determinada através das expressões: 

0ETKKET csa   [3.14] 

e 

  0ETKKKET ecbsa   [3.15] 

onde o coeficiente Ks varia entre 0 e 1. 

Allen et al. (1998) propuseram ainda vários métodos de ajustamento do coeficiente Kcb de 

modo a contemplar as situações reais em que, devido à ocorrência de pragas ou doenças, a 

condições de stress ambiental, a práticas culturais ou à densidade de plantação, o 

desenvolvimento das plantas é inferior ao seu desenvolvimento potencial para as condições 

climáticas locais.  

Num dos métodos propostos, para os cobertos parciais, o coeficiente cultural de base para a 

fase de pleno desenvolvimento vegetativo é ajustado (Kcb ajust) em função do grau de 

cobertura do solo, através da equação: 
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;2;1min  [3.16] 

Onde, Kc min é o valor de Kc para a fracção de solo não coberto pela cultura; Kcb full é o valor 

de Kcb correspondente à cobertura total do solo pela cultura ou a um índice de área foliar 

(LAI) superior a 3; fc a fracção de solo coberto pela cultura, hc a altura da cultura e fceff a 

fracção efectiva de solo coberto ou ensombrado pela cultura, determinado em função da 

orientação das linha de cultura, da altura da cultura e do ângulo de inclinação do sol ao 

meio dia solar. 

Mais recentemente, Allen e Pereira (2009) propuseram um método para estimar os 

coeficientes culturais a partir da fracção de cobertura do solo e da altura da cultura. Nesta 

metodologia, o Kcb é calculado a partir de Kcb full, estimado com base na altura média da 
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cultura e ajustado às condições meteorológicas locais, e de um coeficiente de densidade 

(Kd), determinado em função do grau de cobertura do solo e da orientação das linhas de 

cultura. O Kcb full pode ser ajustado a culturas arbóreas através de um factor de redução 

estimado em função da velocidade do vento e da resistência estomática média das folhas. 

A metodologia proposta é aplicável a culturas arbóreas com coberto vegetal na entrelinha. 

3.4.2  Modelação da evapotranspiração a partir do balanço energético 

3.4.2.1 Modelação em cobertos contínuos - Modelo mono-camada 

Penman (1948) foi o primeiro a combinar as equações de balanço de energia e as dos 

fluxos, desenvolvendo uma equação de início pensada para determinar a evaporação a 

partir de uma superfície livre de água. A equação proposta pode ser analisada como sendo 

a combinação de dois termos. O primeiro termo que tem em conta a energia necessária 

para a evaporação e o segundo que avalia a capacidade de remoção do vapor de água pela 

atmosfera. Embora atractivo, pela facilidade de aplicação, o modelo proposto recorre a 

uma função empírica do vento e a outra para estimar a radiação líquida a partir da 

insolação. Para além destas limitações, a equação de Penman tem implícito o pressuposto 

que a ET é, na ausência de stress hídrico, somente controlada por factores meteorológicos.  

Para melhorar a adaptação da equação de Penman aos cobertos vegetais, Monteith (1965) 

apresentou uma nova abordagem que, de forma explícita, integra a dependência da 

transpiração em relação aos factores de controlo do próprio coberto. Partindo do 

pressuposto que o coberto vegetal pode ser reduzido a uma grande superfície uniforme e 

homogénea – “big leaf”- e assumindo a existência de uma superfície fictícia saturada à 

mesma temperatura da superfície de referência do coberto, de uma resistência adicional às 

transferências de calor latente e a igualdade entre as resistências aerodinâmicas para a 

transferência de calor sensível e latente (raH = raV = ra), conjugando as equações [3.1], [3.6] 

e [3.7], obtém-se a conhecida fórmula de Penman-Monteith (equação P-M): 

 
















a

c

apa

r

r

rDPVcGRn
ET

1


  [3.17] 

onde aa eeDPV  * , representa o défice de tensão de vapor do ar (kPa) e Δ o declive da 

curva de pressão de vapor saturante (kPa ºC-1).  
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Contrariamente à aproximação com coeficientes culturais esta equação permite estimar a 

ET “de uma só vez” sendo por isso designado de modelo “one step”. Por outro lado, como 

todos os componentes que compõem a superfície vegetal (vegetação e solo) são tratados 

como se de um único se tratasse, este tipo de modelo é também designado modelo mono-

camada (“one layer”). 

A principal limitação da equação P-M está relacionada com a parametrização da resistência 

do coberto (rc) uma vez que, como foi já referido, sendo a combinação da resistência 

estomática de todas as folhas, da resistência do solo à evaporação da água da sua superfície 

e da resistência à difusão de vapor de água no interior do coberto (Perez et al., 2006), 

integra em si não somente uma componente fisiológica mas também uma componente de 

resistência aerodinâmica (Alves e Pereira, 2000a). Na secção 3.5.2 é apresentada uma 

revisão sobre os vários métodos de parametrização de rc. 

Por outro lado, o pressuposto de considerar o coberto vegetal como uma “folha gigante”, 

faz com que a equação P-M não permita determinar separadamente a evaporação e a 

transpiração tornando-a especialmente adequada a cobertos vegetais contínuos.  

Para contornar estas limitações da equação P-M, vários autores desenvolveram modelos 

multi-camada nos quais se assume a partição dos fluxos energéticos por cada uma das 

componentes do coberto consideradas, as quais se encontram interligadas por um sistema 

de resistências que controlam as transferências de calor.  

3.4.2.2 Modelação em cobertos descontínuos - Modelos multi-camada 

O sistema solo-vegetação pode ser aproximado através de um modelo de duas camadas 

(modelos “two-layer”), no qual os fluxos energéticos são fraccionados entre o 

solo/substrato e a vegetação (Norman et al., 1995).  

Neste pressuposto o balanço de radiação do coberto vegetal (Rn) é igual à soma do balanço 

de radiação da vegetação (Rnc) e do balanço de radiação do solo/substrato (Rns): 

cs RnRnRn   [3.18] 

Considerando cada uma das camadas como superfícies simples, os respectivos balanços 

energéticos são traduzidos pelas equações: 

ccc EHRn    [3.19] 

e 
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sss EHGRn   [3.20] 

onde Hs representa o fluxo de calor sensível do solo/substrato; Hc o fluxo de calor sensível 

da vegetação; λEs o fluxo de calor latente a partir do solo/substrato; λEc o fluxo de calor 

latente a partir da vegetação e G o fluxo de calor de e para o solo.  

Por seu lado, tendo em conta o princípio de conservação energética, os fluxos de calor do 

coberto vegetal são: 

cs HHH   [3.21] 

e 

cs EEET    [3.22] 

Com base no pressuposto da partição energética e assumindo uma distribuição uniforme da 

vegetação no coberto, Shuttleworth e Wallace (1985) estenderam o método de P-M a 

cobertos descontínuos, considerando um sistema de resistências em série às transferências 

de calor (Figura 3.2). 

O modelo desenvolvido, conhecido por modelo S-W, determina a ET através da equação:  

ccss PMCPMCET   [3.23] 

 

Figura 3.2 – Esquema de resistências aos fluxos de calor do moledo S-W (Adaptado de Zhou et al., 2006). 

Para os fluxos a partir da vegetação c

sr representa a resistência estomática do coberto e c

ar a resistência da 

camada limite da vegetação. Para os fluxos a partir do solo, s

sr  representa a resistência ao fluxo no interior do 

solo, s

ar
 a resistência aerodinâmica entre o solo e o nível médio no interior do coberto d+zoH .  ra representa a 

resistência aerodinâmica do coberto. 
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onde PMc representa a transpiração determinada pela aplicação da equação P-M a um 

coberto completo, ou seja: 

      
  c

aa

c

s

c

aas

c

apa

c
rrr

rrGRnrDPVcGRn
PM






1


  [3.24]; 

e PMs representa a evaporação da água a partir do solo determinada pela aplicação da 

equação P-M a um solo nu: 
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1


  [3.25]  

sendo Cs e Cc coeficientes determinados através das equações: 

  acsac

c
RRRRR

C



1

1
 [3.26] 

  ascas

s
RRRRR

C



1

1
 [3.27] 

com: 

  aa rR    [3.28] 

  c

s

c

ac rrR  
 [3.29]

 

  s

s

s

as rrR    [3.30] 

Alguns estudos, como por exemplo os de Kato et al. (2004) e Zhang et al. (2008), 

demonstraram que o modelo S-W apresenta melhores resultados em cobertos vegetais 

parciais do que a equação P-M. Contudo, Brenner et al. (1997) referem que o pressuposto 

do modelo S-W de que a vegetação é uniformemente distribuída pela superfície é razoável 

em culturas que cobrem grande parte do solo. Segundo estes autores, em culturas cujo grau 

de cobertura do solo é baixa, a heterogeneidade da superfície origina alterações 

substanciais nos balanços energéticos da vegetação e do solo/substrato, uma vez que uma 

parte deste se encontra ensombrado pela vegetação e outra parte fica exposta directamente 

à radiação solar.  

Assim, com base no modelo S-W, mas considerando que a vegetação se encontra 

agrupada, desenvolveram um modelo no qual o fluxo de calor sensível do coberto vegetal 
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(λET) é obtido somando os fluxos de calor da vegetação (λEc), do solo sob a vegetação 

(λEs) e do solo exposto (λEbs). 

 

Figura 3.3 – Esquema de resistências aos fluxos de calor latente do moledo C. Para os fluxos a partir da 

vegetação, c

sr representa a resistência estomática do coberto e c

ar a resistência da camada limite da vegetação. 

Para os fluxos a partir do solo, s

sr  representa a resistência ao fluxo de calor no interior do solo ensombrado 

pela vegetação, s

ar
 a resistência aerodinâmica ao fluxo no interior do coberto proveniente do solo 

ensombrado, sb

sr  a resistência ao fluxo no interior do solo exposto e bs

ar  a resistência aerodinâmica ao fluxo de 

calor no interior do coberto proveniente do solo exposto. ra a resistência aerodinâmica do coberto (Adaptado 

de Brenner et al., 1997). 

Este modelo, conhecido na literatura como modelo C (“Clumped Model”), considera o 

coberto vegetal divido em 3 componentes (vegetação+solo exposto+solo sob a vegetação), 

nos quais os respectivos fluxos de calor são controlados pelo sistema de resistências 

representado na Figura 3.3, e determina a ET através da equação: 

    bsbscccssc PMCfPMCPMCfET  1  [3.31] 

onde PMc representa a transpiração determinada pela aplicação da equação P-M à 

vegetação (equação [3.24]), PMs representa a evaporação da água a partir do solo sob a 

vegetação determinada pela aplicação da equação P-M (equação [3.25]) e PMbs representa 

a evaporação da água a partir do solo exposto determinada pela aplicação da equação P-M: 
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 [3.32] 

e Cs, Cc e Cbs coeficientes determinados através de: 
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1
 [3.33]; 
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 [3.34] 
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1
 [3.35] 

com Rc, Rs e Ra determinados pelas equações [3.28], [3.29] e [3.30], respectivamente, e Rbs 

determinado pela equação: 

  bs

s

bs

abs rrR    [3.36] 

Onde bs

ar  representa a resistência aerodinâmica à transferência de calor no interior do 

coberto proveniente do solo exposto e sb

sr a resistência do solo exposto à evaporação da 

água da sua superfície. 

3.5 Resistências aos fluxos de calor 

3.5.1  Resistência aerodinâmica para a transferência de quantidade de movimento 

As características estruturais de uma superfície induzem fluxos ascendentes de quantidade 

de movimento quando uma corrente de ar se desloca sobre ela, traduzindo-se numa 

diminuição da velocidade tanto maior quanto mais próxima da superfície. 

De acordo com a teoria de Monin-Obukhov a integração do perfil de velocidade do vento 

u(h) dentro da camada limite de um coberto vegetal de altura hc, homogéneo e horizontal é 

dado por (Lui et al., 2007): 



















 
 M

oMz

dh

k

u
hu ln)( *  [3.37] 

onde k é a constante de von Karman (k=0,4), u* a velocidade de atrito, d a altura de 

deslocamento do plano de referência, zoM o comprimento da rugosidade aerodinâmica da 

superfície para a transferência de quantidade de movimento e φM função integrada de 

estabilidade para a quantidade de movimento.  

Enquanto o comprimento zoM nos indica a capacidade do coberto em absorver quantidade 

de movimento, d pode ser considerado como o nível médio ao qual a quantidade de 

movimento é absorvida (Thom, 1972 citado por Alves, 1995). A altura acima do solo 
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d+zoM corresponde, por extrapolação do perfil de velocidade do vento u(h), ao nível no 

interior do coberto onde a velocidade se anula, u(d+zoM)=0 (Figura 3.4).  

Em condições de neutralidade térmica (φM =0), a equação [3.37] toma a forma da equação 

do conhecido perfil logarítmico de velocidade do vento sobre uma superfície vegetal, 

valida apenas para h≥ d+zoM :  










 


oMz

dh
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u
hu ln)( *  [3.38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrendo a analogia da lei de Ohm, em condições de neutralidade térmica o fluxo de 

quantidade de movimento (  ) pode ser determinado pela equação: 
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  2

*  [3.39] 

Conjugando as equações [3.38] e [3.39] obtém-se a expressão que permite determinar a 

resistência aerodinâmica para a transferência de quantidade de movimento (raM): 
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  [3.40] 

que na sua forma generalizada será: 

 

Figura 3.4 – Perfil de temperatura do ar Ta(h) e velocidade do 

vento u(h). Adaptado de Verma (1989).   
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  [3.41] 

3.5.2 Resistências aerodinâmicas para a transferência de calor sensível e calor 

latente 

Em muitos trabalhos é assumida a igualdade entre as resistências às transferências de calor 

sensível (raH) e calor latente (raV). Segundo Alves (1995), há evidência na literatura que 

quando não existir advecção de ar de zonas vizinhas, e mesmo em condições de 

instabilidade, se pode considerar que raH =raV.  

Esta simplificação pode contudo, em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando 

se recorre ao método do balanço energético/razão de Bowen em condições de advecção, 

dar origem a erros de estimativa de λET significativos (Verma et al., 1977). Num ensaio 

realizado por Oliveira e Leitão (2000), verificou-se que tanto as áreas adjacentes ao campo 

experimental, como a área de solo exposto entre as filas de plantas, contribuíram de forma 

significativa para advecção local de calor sensível e consequente aumento da ET. 

Inicialmente considerou-se que as trocas de calor sensível e calor latente com a atmosfera 

se estabeleciam a partir do mesmo nível das trocas de quantidade de movimento, d+zoM 

(Troufleau et al., 1997), correspondendo a considerar-se que as resistências para as 

transferências de calor sensível e calor latente são iguais à resistência para a quantidade de 

movimento. Neste pressuposto, a temperatura aerodinâmica da superfície (T´
0) seria obtida 

por extrapolação do perfil de temperatura ao nível d+zoM no interior do coberto (Figura 

3.4). 

Contudo, as transferências de calor e massa na vizinhança das superfícies são 

primeiramente controladas por fenómenos de difusão molecular, enquanto que a 

transferência de momento é em grande medida devida a forças de pressão desenvolvidas 

pela superfície (Verma, 1989)- efeito “bluff body”. Assim, devido à natureza diferente dos 

processos de transferência a igualdade ra = raM = raH = raV, assumida por alguns autores, 

pode levantar dúvidas.  

Efectivamente, a transferência de calor (ou massa) a partir da superfície vegetal encontra 

maior resistência do que a transferência de momento (ra =raV = raH > raM) e em 

concordância uma “resistência adicional (rb)” deve ser considerada: 

baMaVaHa rrrrr   [3.42] 
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Thom (1972) verificou que a resistência adicional estava relacionada o número de Stanton 

(B) e com a velocidade de atrito através da seguinte fórmula: 

*

1

u

B
rb



  [3.43] 

Recorrendo novamente à teoria de Monin-Obukhov, a integração do perfil de temperatura 

do ar Ta(h) entre o nível d+zoH, e altura de referência (hr) é dado por (Lui et al., 2007: 
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0  [3.44] 

Onde: zoH é o comprimento da rugosidade para o calor sensível, φH a função integrada de 

estabilidade para o calor sensível e T0 a temperatura aerodinâmica da superfície, que se 

obtém por extrapolação do perfil Ta(h) até à altura do solo d+zoH (Figura 3.4).  

Devemos ter em atenção que zoH não é uma grandeza física pura, uma vez que é 

indirectamente definida através da extrapolação do perfil Ta(h), valido apenas na camada 

da atmosfera acima do coberto e no seu interior até ao nível em que Ta(h)= T0 (Verhof et 

al., 1997). Blyth e Dolman (1995) concluíram que zoH de um coberto descontínuo é 

dependente da energia disponível, do défice de humidade, do grau de cobertura do solo e 

das resistências da superfície.  

Conjugando as equações [3.37] e [3.44] com [3.7] obtém-se as equações para a 

determinação de raH em condições de estabilidade/instabilidade e de neutralidade térmica 

respectivamente: 
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Por comparação com as equações [3.42] e [3.43] conclui-se que, em condições de 

neutralidade térmica: 
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ou seja: 













oH

oM

z

z
Bk ln1  [3.48] 

Garrat e Hicks (1973) demonstraram que a relação (zoM/zoH) e consequentemente kB-1 

variam em função do número de Reynolds de rugosidade, oMzu*

*Re  . Verificaram 

ainda que, para valores de Re*<100, kB
-1

 é apenas determinado pelo valor de Re*, tomando 

valores próximos de zero ou mesmo negativos em superfície de baixa rugosidade (Re*<2). 

Para Re*>100 verificaram um comportamento diferenciado em função das características 

estruturais das superfícies. Assim, para cobertos naturais homogéneos com superfícies 

rugosas permeáveis, tais como pastagens, obtiveram valores de kB-1 praticamente 

constantes e próximos de 2. 

Contudo, Beljaars e Holtslag (1991), numa superfície natural aparentemente uniforme, 

ocupada por pastagem interrompida por pequenas valas, obtiveram valores de kB-1 bastante 

superiores a 2, próximos aos obtidos para a vinha por Garrat e Hicks (1973). Os autores 

concluíram que esta discrepância se devia ao facto da transferência de momento ser 

também condicionada pela existência de árvores dispersas e pelas características da 

superfície circundante e as transferências de calor sensível e latente serem unicamente 

determinadas pela cobertura vegetal dominante.  

Por seu lado, Kramm et al. (1995) referem que as discrepâncias entre os valores de kB-1
, 

obtidos por Beljaars e Holtslag (1990), e os apresentados na bibliografia para superfícies 

similares, se devem ao facto da equação [3.47] ter uma base física fraca e, por conseguinte, 

sugerem a sua reformulação. Neste sentido apresentaram uma expressão, desenvolvida 

para o caso especifico da transferência de calor latente, defendendo que procedimento 

similar poderá ser seguido para a transferência de calor sensível: 















oV

oM

z

z
kB 1ln

1
 [3.49] 

Em cobertos descontínuos, o valor de kB-1 pode ser bastante superior a dois, variando ao 

longo do dia de acordo com as condições micrometeorológicas e em função das 

características estruturais do coberto vegetal. Os resultados de Garrat e Hicks (1973) no 

caso da vinha apontam para um considerável efeito “bluff body”, particularmente quando a 

direcção do vento é perpendicular à das linhas de plantas. Verhoef et al. (1996), numa 
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vinha da casta “Airen”, região da Mancha, Espanha, com base em registos horários, 

obtiveram um valor médio para kB-1
 de 8,1± 2,8 e verificaram que, em todas as superfícies 

estudadas, o parâmetro kB-1
 apresentou variação ao longo do dia, caracterizada de modo 

geral por assumir valores mais elevados ao meio dia e valores mais baixos durante a 

manhã.  

Sun (1999) demonstrou que, tal como em superfícies heterogéneas, o parâmetro kB-1
 de 

uma superfície homogénea (pastagem) apresenta variação diurna em resultado apenas da 

variação de zoH uma vez que zoM se mantinha praticamente constante ao longo do dia. 

Assim, concluiu que a variação diurna de kB-1
 não poderia ser explicada pela variação de 

Re*. 

3.5.3 Resistência do coberto 

3.5.3.1 Parametrização em modelos mono-camada 

A parametrização da resistência do coberto às transferências de calor latente é bastante 

mais complexa e depende do tipo de abordagem feita, nomeadamente se se considera o 

coberto como uma superfície constituída por uma só componente ou se, pelo contrário, se 

considera o coberto com o conjunto de várias componentes ligadas entre si. Assim, é 

possível encontrar na bibliografia diferentes tipos de procedimentos para cada uma destas 

abordagens. 

É muito frequente assumir-se, tanto em cobertos contínuos como muitas vezes em cobertos 

parciais, a superfície vegetal constituída por uma única componente. Neste caso, a 

resistência do coberto é o resultado da combinação de várias resistências elementares, 

algumas delas associadas a processos fisiológicos, dependentes das condições ambientais, 

e outras associadas a processos aerodinâmicos, exclusivamente dependentes de factores 

meteorológicos e estruturais. 

Dentro deste tipo de abordagem, a equação de P-M é ainda nos nossos dias o modelo mais 

utilizado para estimar a evapotranspiração de um coberto vegetal. Contudo a sua aplicação 

é ainda bastante difícil uma vez que exige o conhecimento de resistência do coberto (rc) 

que, dada a sua dependência de múltiplos factores, não é fácil de parametrizar. 

Uma das aproximações utilizadas para a parametrização de rc socorre-se de modelos 

desenvolvidos e validados à escala da folha que determinam a sua condutância estomática 

(gs) em função de parâmetros ambientais e/ou fisiológicos e procedem à sua transformação 
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para a escala do coberto - “up-scalling” (Cox et al., 1998). Este tipo de parametrização é 

conhecido por aproximação “bottom-up”. 

Nestas aproximações “bottom-up” um dos modelos mais usados para determinar a 

condutância estomática das folhas (gs) é o modelo empírico multi-factorial conhecido por 

modelo de Jarvis: 

 
i

iims
s

xfgg
r

1   [3.50] 

Onde gm é a condutância estomática máxima verificada em condições ambientais óptimas e 

ƒi(xi) a função que descreve a resposta da gs ao factor ambiental ou fisiológico xi. Estas 

funções têm forma geral predeterminada, sendo os seus coeficientes obtidos por regressão 

estatística entre valores de gs e xi observados. Embora atractivo, este modelo ignora a 

interacção entre factores (Jacobs et al., 1996). No Anexo II são apresentadas para os vários 

factores algumas funções resposta encontradas na bibliografia. 

Um modelo alternativo é baseado no facto da transferência de vapor de água para 

atmosfera e a entrada de CO2, consumida na fotossíntese, se verificar através de uma só 

via, os estomas. Nestes modelos a gs é definida da seguinte forma (Jacobs et al., 1996): 

is

n

s
s CC
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r 


6,11  [3.51] 

Em que An representa a taxa de fotossíntese liquida, Ci e Cs a concentração de CO2 nos 

espaços intracelulares e à superfície da folha, respectivamente. O valor 1,6 tem em conta a 

diferença entre os coeficientes de difusão do CO2 e do vapor de água no ar. 

A importante vantagem deste modelo está relacionada com o facto de ter em conta a 

interacção entre os factores estímulo da resposta estomática, incluindo a interacção entre o 

CO2, a luz, a temperatura e o défice de humidade entre a folha e a camada de ar que a 

envolve (Jacobs et al., 1996). Apesar de existir evidência de que a gs não é directamente 

determinada pela capacidade fotossintética, muitos estudos de modelação de trocas gasosas 

da vegetação usam modelos do tipo “Ball” por serem facilmente agregados a modelos 

bioquímicos de fotossíntese e por permitirem estimar a gs a partir de poucos parâmetros 

(Matsumoto et al., 2005). 

Uma forma simples de proceder ao “up-scalling” consiste na aplicação destes modelos 

desenvolvidos para a escala da folha directamente aos fluxos à escala do coberto. Neste 
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caso a influência da estrutura do coberto fica implícita no próprio modelo através dos 

coeficientes de calibração (Cox et al., 1998 ). 

Noutras formas simples de “up-scalling” assume-se que os fluxos de CO2 e de vapor de 

água à escala do coberto são os resultados dos contributos de cada folha isolada. Neste 

pressuposto, já Monteith et al. (1965) (citado em Alves, 1995) tinham proposto a equação 

para a determinação da resistência do coberto a partir da resistência estomática de uma 

folha (rs) bem iluminada e com os estomas abertos: 

e

s

c
LAI

r
r   [3.52] 

sendo LAIe o índice de área foliar “activo” na transpiração. Allen et al. (1989) sugerem que 

se considere apenas metade da área foliar activa do ponto de vista da transpiração, isto é 

LAIe = 0,5 LAI.  

Sellers et al. (1992) propuseram um método alternativo baseado no princípio da utilização 

óptima de recursos pela vegetação. Nesta hipótese, os principais factores limitantes da 

fotossíntese variam conjuntamente em todo o coberto vegetal. Com base neste princípio, 

obtiveram uma relação entre a resistência do coberto e a condutância estomática das folhas 

do exterior do coberto: 
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c k
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g

r




exp11
 [3.53] 

Onde kPAR representa o coeficiente extinção da PAR no interior do coberto e LAI o índice 

de área foliar. 

Alves (1995) refere que a determinação da resistência do coberto a partir de medições ou 

estimativas da resistência estomática é possível em vegetação rugosa, como são o caso das 

florestas e dos cobertos parciais, mas não o é no caso de culturas agrícolas com cobertura 

total do solo. Em alternativa, sugere que na prática a rc seja determinada como termo 

residual da equação P-M, procurando depois relacionar os valores obtidos com variáveis 

que determinam o comportamento estomático. Assim, como alternativa à aproximação 

“bottom-up”, a rc pode ser determinada a partir dos valores dos fluxos de calor sensível e 

latente do coberto por inversão da equação de P-M através da equação (Alves e Pereira, 

2000a): 
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que conjugada com a equação de balanço energético (equação [3.1]), toma a forma: 
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 [3.55] 

Esta aproximação, conhecida na bibliografia por “top-down”, tem a vantagem de integrar 

não apenas a componente de controlo fisiológico da transpiração e sua resposta aos 

principais factores ambientais que a determinam (radiação, humidade e temperatura), mas 

também a componente de controlo aerodinâmica (Alves e Pereira, 2000a). 

Partindo do pressuposto base da equação de P-M (hipótese “big leaf”), a resistência do 

coberto pode também ser determinada a partir da diferença de temperatura aerodinâmica 

do coberto (T0) e da temperatura do ar no nível de referência (Ta), pela equação: (Silva e 

Rao, 2005): 
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Para estimar a temperatura do coberto, Todorovic (1999) e Li et al. (2009a) recorrem à 

expressão: 

TTT Op 0  [3.57] 

onde T0p representa a temperatura do coberto quando a resistência é nula determinada 

através da equação [3.17], considerando rc=0, e pelas equações [3.1] e [3.7]. A diferença 

de temperatura ΔT = T0-T0p é determinada pela expressão deduzida a partir da equação P-M 

aplicada à situação rc=0 (Li et al., 2009a): 

CDPVT







1
 [3.58] 

sendo C um parâmetro dependente das variáveis climáticas, da resistência aerodinâmica e 

da própria resistência do coberto. Todorovic (1999) assume em todas a situações que C=1. 

Li et al. (2009a) utilizam a parametrização para descrever a resposta da condutância 

estomática (gs) às variações de DPV, ou seja: 
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0

1
DPV

DPV
C   [3.59] 

onde DPV0 um parâmetro que integra a resposta de ΔT às variações de DPV. 

Novák (1998) propôs um método no qual a rc é estimada através de uma equação deduzida 

a partir da combinação da equação de Penman, usada no cálculo da evapotranspiração 

potencial (ETp), e da equação P-M, usada no cálculo da evapotranspiração real (ETa): 
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 [3.60] 

Nesta metodologia o rácio ETp/ETa é calculado indirectamente através de funções 

previamente estabelecidas que o relacionam com o potencial hídrico foliar ou com o teor 

de água no solo.  

Em muitos trabalhos a rc é parametrizada através da equação linear proposta por Katerji e 

Perrier (1983): 
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 [3.61] 

onde a e b são coeficientes empíricos de ajustamento e r* a resistência crítica determinada 

através de: 
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 [3.62] 

A resistência r* é exclusivamente obtida a partir de variáveis meteorológicas e 

independente das características aerodinâmicas da superfície (Rana et al., 1997a). É 

designada de resistência crítica uma vez que representa a fronteira entre a situação em que 

ET aumenta com a velocidade do vento, quando rc<r*, e aquela em que ET diminui com a 

velocidade do vento, quando rc>r* (Rana et al., 1997b; Rana e Katerji, 2008). 

Os coeficientes a e b foram já determinados para diversas culturas regadas, como sejam, 

relva (Rana et al., 1994; Perez et al., 2006), alface (Alves e Pereira, 2000a), girassol e 

sorgo (Rana et al., 1997a), soja (Rana et al., 1997b), citrinos (Rana et al., 2005) e vinha 

(Rana e Katerji, 2008). 

Rana et al. (1997a, b) verificaram que, para uma determinada cultura, os coeficientes a e b 

variam em função do nível de stress hídrico a que as plantas estão sujeitas. Com efeito, 
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Alves e Pereira (2000a) demonstraram que a equação [3.61] corresponde à equação [3.55] 

e que é teoricamente suportada por esta, sendo os coeficientes empíricos correspondentes 

a: 

 






 1a  [3.63] 

e 

1


 


b  [3.64] 

Aqueles autores concluíram assim que o ajustamento é na realidade feito através de β, a 

única variável que, não podendo ser determinada com as restantes, deve ser medida.  

Tendo em conta as conclusões de Alves e Pereira (2000a), Perez et al. (2006) com base em 

registos obtidos num coberto de relva durante o dia, com uma ampla variação de β (entre -

0,8 e 2), obtiveram melhor ajustamento linear com a equação aac rrbarr * , pelo 

que sugerem que os coeficientes de ajustamento obtidos para este coberto através desta 

equação possam ser generalizados a outras condições climáticas.  

Embora com as limitações referidas, Katerji e Rana (2006) concluem que, em clima 

mediterrânico, e em culturas regadas, o recurso a equação de P-M estimando a rc pela 

equação [3.61] permite melhores resultados na estimação de ET do que o método descrito 

em Allen et al. (1998). 

Todorovic (1999) propôs que a resistência do coberto seja estimada através da resolução de 

equação do segundo grau: 
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sendo ri a resistência climática determinada pela equação: 
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 [3.69] 

Relativamente ao modelo anterior, o método de Todorovic tem a vantagem de não ser 

necessária a sua calibração. Perez et al. (2006) obtiveram bons resultados na determinação 

da evapotranspiração de uma superfície de relva, através da equação P-M, procedendo à 

estimativa de rc com esta metodologia. 

Em conclusão, pode afirmar-se que, embora a equação P-M tenha uma sólida base física, 

na sua aplicação prática, no estado actual do conhecimento, uma vez que os métodos de 

estimação da rc são ainda empíricos, ela é de igual modo empírica (Alves, 1995). 

3.5.3.2 Parametrização em modelos multi-camada 

Nos modelos multi-camada o coberto é desagregado nos diferentes tipos de superfícies que 

o compõem, tratando-os separadamente, pelo que não se pode definir uma resistência do 

coberto única, como no caso dos modelos mono-camada. Em consequência, para cada tipo 

de superfície considerada (camada) são definidas diferentes resistências aos fluxos de 

calor. No esquema da Figura 3.2 estão representadas as resistências aos fluxos de calor do 

modelo bi-camada proposto por Shuttleworth e Wallace (1985). Para os fluxos de vapor a 

partir da vegetação são consideradas 3 resistências em série: a resistência ao fluxo através 

dos estomas, que designaremos de resistência estomática do coberto ( c

sr ), a resistência ao 

fluxo desde a folha até à atmosfera interior do coberto, designada por resistência da 

camada limite da vegetação ( c

ar ), e a resistência entre o nível médio, no interior do 

coberto, onde se originam os fluxos (d+zoH) e o nível de referência da atmosfera, a 

resistência aerodinâmica (ra). Para os fluxos de vapor a partir do solo, o modelo considera 

também três resistências em série: a resistência ao fluxo no interior do solo ( s

sr ), a 

resistência aerodinâmica entre o solo e o nível médio no interior do coberto d+zoH ( s

ar ) e a 

resistência aerodinâmica (ra).  

3.5.3.2.1 Resistências aos fluxos de calor a partir do solo 

Após um evento de humedecimento do solo, a evolução da taxa de evaporação de água 

depende da evolução da resistência do solo ao fluxo de vapor, da disponibilidade 
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energética, da disponibilidade de água à superfície (Wythers et al., 1999) e das condições 

aerodinâmicas da atmosfera junto ao solo. A complexidade do processo e a sua 

dependência de múltiplos factores, alguns deles dependentes entre si, torna muito difícil o 

desenvolvimento de um modelo suficientemente detalhado que permita reproduzir com 

rigor a continuidade das transferências de calor entre o solo e atmosfera. Por este motivo, 

várias soluções simplificadas foram apresentadas por vários investigadores, baseadas na 

analogia com a lei de Ohm. 

A resistência no interior do solo ( s

sr ) é definida como a resistência imposta pela camada 

superficial ao fluxo de vapor a partir de uma camada húmida subjacente, designada de 

“frente de evaporação” (Zhou et al., 2006). De acordo com este conceito, Camillo e 

Gurney (1986), citados por Sene (1996), fazem depender os valores horários de s

sr do grau 

de saturação na camada superficial do solo (θ/θs): 

  car
b

s

s

s    [3.70] 

onde a, b e c são coeficientes empíricos de ajustamento. Sene (1996) verificou uma grande 

dispersão dos dados experimentais à curva definida com os valores recomendados pelos 

autores para estes coeficientes e concluiu que o coeficiente b deveria tomar valor entre -3 e 

-1. 

Choudhury e Monteith (1988) propuseram uma equação baseada no pressuposto que o 

fluxo de vapor tem origem numa camada de solo saturada sobre a qual assenta uma 

camada superficial de solo seca de espessura l, que determina a resistência imposta por esta 

camada a partir de algumas características físicas do solo: 

vor

s

s
DP

l
r


  [3.71] 

onde π é um factor de tortuosidade, Por a porosidade e Dv o coeficiente de difusão 

molecular do vapor de água. 

van de Griend e Owe (1994) concluíram que a s

sr  pode ser modelada a partir teor de 

humidade (θv) da camada superficial com 1 cm de espessura, tendo proposto o seguinte 

modelo empírico: 

 vmbs

s er
 

10  [3.72] 
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onde θm representa o teor de humidade empírico acima do qual a fluxo de vapor se 

processa à taxa potencial e b um coeficiente de ajustamento. 

Farahani e Ahuja (1996) verificaram que o quociente entre s

sr da camada superficial e o seu 

valor máximo ( s

sr max ) é dependente do grau de saturação ( s ) e pode ser descrito pela 

equação exponencial: 

s

b
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s

s

s e
r
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max

 [3.73] 

sendo b um parâmetro de ajustamento, θs o teor de humidade na saturação e 

s

sr max determinado pela equação [3.71]. 

De acordo com Choudhury e Monteith (1988), a resistência aos fluxos de calor 

provenientes do solo entre a sua superfície (h=z´0) e o nível d+z0H no interior do coberto 

( s

ar ) pode ser definida pela integração, entre esse dois níveis, da função KH (h), que 

descreve a variação do coeficiente de difusão no interior do coberto. Assumindo que KH (h) 

no interior do coberto segue uma função exponencial decrescente semelhante à velocidade 

do vento (
 cw hh

cHH ehKhK
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), obtém-se (Choudhury e Monteith, 1988; 

Shuttleworth e Gurney, 1990): 
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Onde αw é um coeficiente que traduz o decaimento da função KH (h) no interior do coberto, 

determinado em função da altura do coberto (Zhou et al., 2006) (2,5 no caso culturas 

agrícolas) (Lhomme et al., 1994b), z´0 o comprimento da rugosidade do solo, que pode 

assumir valores entre 0,005 a 0,02 metros (Choudhury, 1989 citado por Lhomme et al., 

1994b) e KH (hc) o coeficiente de difusão à altura do coberto (hc) determinado por 

(Choudhury e Monteith, 1988): 

 

 dhkuhK ccH  *)(  [3.75] 
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3.5.3.2.2 Resistência aos fluxos de calor a partir da vegetação 

Nos modelos multi-camada, a transferência de vapor de água para atmosfera a partir das 

folhas (transpiração) é primeiramente determinada pela resistência estomática do coberto 

( c

sr ), que permite integrar o efeito do controlo fisiológico e ambiental sobre a transpiração. 

Monteith (1973) citado por Alves (1995), com base na hipótese dos estomas constituírem 

uma rede de resistências paralelas, sugere que c

sr  seja determinada a partir de medições da 

resistência estomática (
isr ) efectuadas a diferentes alturas do coberto, através da equação: 
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 [3.76] 

Choudhury e Monteith (1988) apresentam um modelo baseado nos seguintes pressupostos: 

i) a transpiração é o resultado dos fluxos de vapor de folhas paralelas; ii) a condutância 

estomática cresce linearmente com a radiação recebida na folha, sendo esta relação 

independente da idade e posição no coberto; iii) a condutância da cutícula é independente 

do nível de radiação recebido na folha, da sua idade e posição no coberto.  

Muitos autores determinam c

sr  em função do valor médio de resistência estomática ( sr ) e 

do índice de área foliar “activo” (LAIe). Na prática os modelos deste tipo encontrados na 

bibliografia correspondem a diferentes simplificações da equação seguinte: 

ec

sc

s
LAI

r
r


  [3.77] 

Shuttleworth e Wallace (1985) determinam a c

sr  para cobertos completos e folhas 

anfiestomáticas, com sr = 400 s m
-1

, ζc=2 e LAIe=LAI=4. Gardiol et al. (2003) para o 

milho, utilizam a equação com sr =294 s m
-1

, ζc=2 e LAIe=LAI quando LAI<2, LAIe = 0,5 

LAI quando LAI≥ 4 e LAIe=2 para valores intermédios. Brisson et al. (1998), também para 

o milho, utilizam a equação com sr = 250 s m
-1

, ζc=0,5LAI+1 e LAIe = LAI. Sene (1996), 

Ortega-Farias et al (2007) e Poblete-Echeverría e Ortega-Farias (2009) para o caso da 

videira, (folhas hipoestomáticas), utilizam a equação com valores medidos de sr ,ζc=1 e 

LAIe = LAI. 
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Tendo em conta a conhecida dependência da resistência estomática relativamente aos 

factores ambientais, alguns autores optam ainda por recorrer a soluções empíricas para a 

estimação do valor de sr . Assim, por exemplo, Zhang et al. (2008) e Ortega-Farias et al. 

(2010), ambos para a videira, recorrem ao modelo de Jarvis para este efeito.  

De acordo com Choudhury e Monteith (1988), a resistência da camada limite da vegetação 

( c

ar ) é determinada por integração da resistência da camada limite das folhas ( f

ar ) em toda 

a altura do coberto, dividida pelo índice de área foliar (LAI). Assim, partindo da função que 

descreve a resistência da camada limite da folha, assumindo que o LAI tem distribuição 

uniforme em toda a altura do coberto e que a velocidade do vento decresce 

exponencialmente no seu interior, propuseram: 
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onde w é a largura da folhas (m), α0 é uma constante que com as unidades no Sistema 

Internacional toma o valor 0,005 (Lhomme et al., 1994a) e u(hc) a velocidade do vento no 

topo do coberto. 

Shuttleworth e Wallace (1985) determinam a c

ar em função da área foliar considerando a 

resistência da camada limite das folhas ( f

ar ) paralelas entre si: 
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  [3.79] 

Onde ζc é um factor para o qual alguns autores adoptam o valor de 2 (Shuttleworth e 

Wallace 1985; Brisson et al., 1998; Shuttleworth e Gurney, 1990). Contudo, Ortega-Farias 

et al. (2010) e Poblete-Echeverría e Ortega-Farias (2009) utilizam ζc=1 para o caso de 

folhas hipoestomáticas da videira. 

Shuttleworth e Wallace (1985) reconhecem que f

ar  é dependente da velocidade do vento 

no interior do coberto, mas recomendam o valor de 25 s m
-1

. Mais tarde Shuttleworth e 

Gurney, (1990) propuseram a equação para a sua determinação: 
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3.6 Balanço de radiação do coberto vegetal e fluxo de calor para o solo 

Os métodos de estimação dos fluxos de calor de um coberto vegetal exigem o 

conhecimento dos valores dos restantes componentes do balanço energético, 

nomeadamente do balanço de radiação ou radiação líquida (Rn) e das trocas de calor com o 

solo (G). Também neste caso, a medição ou estimação destas componentes do balanço 

energético é dependente do nível de desagregação do coberto com que se pretenda efectuar 

o estudo. 

3.6.1 Balanço de radiação do coberto 

Parte da radiação total que incide sobre um coberto vegetal é absorvida pelas diferentes 

superfícies que o compõem. Desta, uma parte é usada no seu próprio aquecimento e outra 

dissipada para o ambiente por condução, evaporação e radiação. Assim o balanço de 

radiação de uma superfície pode ser definido pela diferença entre a radiação absorvida e a 

emitida: 

       dTERlRsRn sls ,11 1   [3.81] 

Onde αs representa o coeficiente de reflexão para radiação de curto comprimento de onda 

(<4000 nm), ou albedo da superfície, Rs a radiação incidente de curto comprimento de 

onda (W m-2), αl o coeficiente de reflexão para radiação de longo comprimento de onda 

(>4000 nm), Rl↓ a radiação incidente de longo comprimento de onda (W m
-2

), ε a 

emissividade e E1(η,Ts) a função de Planck que permite determinar a densidade de fluxo de 

radiação de um corpo negro. O integral do último termo da equação, que representa a 

energia emitida por um corpo negro pode ser determinado pela equação de Stefan-

Boltzmann.  

As folhas das plantas possuem valores de ε muito próximos de 1 para os longos 

comprimentos de onda e, consequentemente, αl muito pequenos. Campbell e Norman 

(1998) referem que emissividade da maioria das superfícies naturais varia entre 0,95 e 1 e 

sugerem que se utilize o valor de 0,97. Tendo em conta o anteriormente referido, a equação 

[3.81] pode então simplificar-se: 

  41 ss TRlRsRn    [3.82] 

onde ζ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67 x 10-8 W m-2 K-4) e Ts (K) a temperatura da 

superfície. 
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Sempre que possível, a radiação líquida do coberto vegetal deve ser medida. Quando tal 

não for viável, poderá ser estimada a partir de registos meteorológicos mais correntes, 

existindo para isso na literatura várias expressões, algumas de base teórica e outras 

puramente empíricas. 

Nos modelos de uma camada, como no caso da equação P-M, utilizada por muitos autores 

tanto em cobertos contínuos como em cobertos parciais, a medição da Rn é efectuada com 

um só aparelho colocado sobre a cultura de modo a que os seus registos sejam 

representativos do balanço de radiação de todas as superfícies que compõem o coberto 

vegetal. 

Por seu lado, quando se recorre a modelos multi-camada, usados em cobertos parciais, é 

necessário conhecer o balanço de radiação de cada uma das componentes (camada) em que 

o coberto é decomposto.  

Nos modelos de duas camadas (vegetação + substrato) o balanço de radiação da vegetação 

(Rnc) é habitualmente determinado a partir de medições do balanço de radiação do coberto 

vegetal (Rn) e de medições ou estimativas do balanço de radiação do solo (Rns) através da 

equação [3.18] (Ham et al., 1981; Norman et al., 1995 ; Shuttleworth e Wallace, 1985). 

A medição do balanço de radiação de cada componente do coberto vegetal envolve sempre 

dispositivos complexos que recorrem a grande número de equipamentos de medição de 

radiação e/ou de medição da temperatura das superfícies. Assim, por exemplo, para avaliar 

o efeito da estrutura da sebe de uma vinha nas componentes do balanço energético, 

Heilman et al. (1996) mediram a Rn com três sensores colocados acima do coberto a 3,2 

metros do solo e a Rns com três sensores colocados abaixo da sebe a 0,5 metros do solo. 

Sauer et al. (2007), numa cultura de soja, instalaram um dispositivo experimental 

complexo constituído por um radiómetro de balanço de quatro componentes colocado a 2,0 

metros do solo para medir separadamente as quatro componentes do balanço de radiação; 

um par de piranómetros colocado a 0,65 metros do solo para medir a radiação solar que 

directamente incide sobre o solo e a sua respectiva componente reflectida; dois pares de 

tubos solarímetros para medir a radiação solar não interceptada pela vegetação e respectiva 

componente reflectida pelo solo e um termómetro de infravermelhos para medir a 

temperatura do solo. 
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Dada a complexidade destes dispositivos experimentais e o seu elevado custo, muitos 

autores procedem ao fraccionamento do balanço de radiação (Rn), medido sobre o coberto 

vegetal, recorrendo a modelos de estimação da Rns mais ou menos complexos.  

Muitos modelos bi-camada recorrem ao princípio da extinção exponencial da radiação, lei 

de Beer, para estimarem a partição do balanço de radiação (Rn) entre o solo e a vegetação, 

(Kustas e Norman, 2000), determinando a radiação líquida do solo através da equação: 

LAIk

s
eeRnRn


   [3.83] 

Da sua conjugação com a equação [3.18], obtêm-se:  

 LAIk

c
eeRnRn


 1  [3.84] 

Onde ke representa o coeficiente de extinção da radiação e LAI o índice de área foliar. 

Aplicação deste princípio ao balanço de radiação de um coberto vegetal assenta nos 

pressupostos de que a Rn é proporcional ao fluxo de radiação de curto comprimento de 

onda e são desprezáveis as variações de radiação de longo comprimento de onda no 

coberto resultante dos gradientes verticais de temperatura (Choudhury e Monteith, 1988; 

Kustas, 1990). 

Segundo Choudhury e Monteith (1988), o coeficiente de extinção da radiação (ke) pode ser 

determinado em função da distribuição angular das folhas no coberto e da relação entre a 

intensidade de radiação e a elevação solar. No caso de folhas horizontais aleatoriamente 

distribuídas no coberto adoptam o valor de ke=0,3. Norman et al. (1995), tendo um conta 

os valores referenciados por Ross (1981) para a maioria das superfícies vegetais (entre 0,3 

e 0,6), usaram o valor intermédio ke =0,45. Zhang et al. (2008) e Ortega-Farias et al. 

(2010) para a vinha estimaram valores de 0,35 e 0,38, respectivamente. 

Nesta equação simplificada, o coeficiente de extinção (ke) é independente da distância de 

atravessamento do coberto pelos raios solares desde o topo do coberto até à superfície do 

solo. Como é sabido, esta distância varia ao longo do dia, sendo maior ao nascer e ao pôr-

do-sol e menor quando o sol se encontra na vertical (meio-dia solar). Para ter em conta este 

aspecto, com base na análise de dados obtidos em simulações realizadas através de um 

modelo detalhado solo-planta-atmosfera, Anderson et al. (1997) propuseram uma 

reformulação da equação [3.83] na qual o coeficiente de extinção é corrigido através de um 

termo dependente do ângulo solar zenital (φ), permitindo deste modo reproduzir a variação 

diurna da partição da energia radiativa pelos componentes do coberto: 
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)cos(2 

LAIk

s

e

eRnRn  [3.85] 

Contudo, segundo Kustas e Norman (1999, 2000) o princípio da extinção exponencial da 

radiação líquida é apropriado em superfícies vegetais com cobertura total ou quase total do 

solo, podendo introduzir erros importantes em cobertos parciais quando se verifica uma 

grande diferença entre a temperatura do solo e a temperatura das folhas. Nestas condições, 

as equações exponenciais não permitem ter em conta o contributo da radiação térmica do 

solo no balanço de radiação do coberto vegetal. Os autores registaram erros de estimativa 

de Rns e Rnc de 15% e 40%, respectivamente, num coberto parcial com LAI de 

aproximadamente 0,4 e com uma diferença de temperatura entre o solo e a vegetação de 

cerca de 20 ºC. 

Para contornar esta limitação recorrem a um algoritmo no qual os balanços de radiação do 

solo (Rns) e da vegetação (Rnc) são determinados pelas equações: 

sss RnlRnsRn   [3.86] 

ccc RnlRnsRn   [3.87] 

Onde Rnss e Rnsc representam, respectivamente, os balanços de radiação de curto 

comprimento de onda do solo e da vegetação determinados a partir dos registos de radiação 

solar incidente e de estimativas da radiação directa e difusa de curto comprimento de onda 

reflectida e transmitida, obtidas através das equações apresentadas em Campbell e Norman 

(1998).  

Por sua vez, os balanços de radiação de longo comprimento de onda da vegetação (Rnlc) e 

do solo (Rnls) são determinados através das equações: 

    sc

LAIk

atm

LAIk

s RlRleRleRnl LL 


1  [3.88] 

  scatm

LAIk

s RlRlRleRnl L 


21  [3.89] 

Onde Rlatm, Rlc e Rls representam as radiações de longo comprimento de onda emitidas pela 

atmosfera, pela vegetação e pelo solo, respectivamente, e kL o coeficiente de extinção da 

radiação difusa quando o LAI<0,5 (kL=0,95). 

Embora aparentemente simples este algoritmo, aplica-se apenas a cobertos parciais 

homogéneos nos quais as folhas se encontram aleatoriamente distribuídas pela superfície 
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(Kustas e Norman, 1999, 2000), e requer registos de temperatura da superfície do solo e da 

vegetação e de temperatura e pressão de vapor da atmosfera. 

Quando a distribuição das folhas no coberto vegetal não é aleatória (cobertos 

heterogéneos), mas pelo contrário se encontram agrupadas, como no caso das culturas em 

linha, a radiação interceptada pela vegetação pode ser bastante menor à que se verificaria 

se o coberto fosse homogéneo (Campbell e Norman, 1998) e dependente do seu modo de 

condução (Willaume et al., 2004) e da sua orientação. Riou et al. (1989) verificaram que a 

percentagem da radiação solar interceptada por uma sebe de vinha conduzida em 

monoplano vertical, com orientação Norte-Sul, era cerca de 50% ao nascer do sol, 

diminuía para 25% ao meio dia e voltava a crescer até cerca de 60% ao final do dia. Com 

base em dados simulados, obtiveram um padrão de variação diurna da fracção de 

intercepção diferente numa vinha com orientação Este-Oeste. Neste caso o pico de 

intercepção era atingido próximo do meio-dia. 

Pieri (2010a, b ) apresentou um modelo de partição da radiação líquida específico para a 

vinha, desenvolvido com base em alguns pressupostos simples mas fisicamente realista, 

embora bastante exigente no que respeita à informação necessária para a sua 

implementação. Para além de ser necessário conhecer as dimensões e porosidade da sebe, o 

albedo do solo e das folhas, requer ainda registos de radiação solar directa e difusa, de 

temperatura da superfície do solo e de temperatura das folhas. 

Em alternativa a estes modelos mais complexos e exigentes, Campbell e Norman (1998) 

sugerem que no caso de cobertos heterogéneos, as equações de extinção exponencial de 

radiação (Equação [3.85]) sejam corrigidas substituindo o LAI pelo produto deste com um 

factor de agrupamento Ω(φ) (“clumping factor”) determinado através da equação: 

    p

e
46,08,3

2,2)0(1)0(

)0(
)(








  [3.90] 

Onde p é o rácio entre a altura e a largura das linhas, e Ω(0) o valor do factor de 

agrupamento quando φ=0º, determinado a partir do índice de área foliar, do grau de 

cobertura do solo e assumindo que no interior da sebe as folhas estão distribuídas de forma 

aleatória. 
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3.6.2  Trocas de calor com o solo (G) 

Quando se consideram apenas fluxos monodimensionais, as trocas de calor por condução 

com o solo que se estabelecem num determinado momento podem ser determinadas 

através da lei de Fourier: 

 
dz

zdT
G solo

T  [3.91] 

Onde Tsolo(z) é a temperatura do solo à profundidade z (K) e κT a sua condutividade térmica 

(W m
-1

K
-1

).  

O método mais usado para a medição de G é o das placas de fluxo de calor, cuja 

constituição standard corresponde a um sensor de termopilha incorporado num disco de 

resina de condutividade térmica conhecida. Paralelamente, para garantir o rigor das 

medições, devem ser avaliados o armazenamento de calor acima das placas (habitualmente 

colocadas a 10 cm de profundidade) e as perdas de calor pela sua base (Mayocchi e 

Bristow, 1995).  

Em alternativa ao método das placas, a G pode ser medida directamente a partir do 

gradiente de temperatura e da condutividade térmica do solo (κT), através da aplicação da 

equação [3.91]. Esta metodologia tinha já sido proposta por vários autores, mas a 

dificuldade em determinar com rigor os valores de κT limitou a sua utilização no campo. 

Avanços recentes permitiram ultrapassar esta limitação, sendo actualmente um método que 

apresenta a vantagem da instalação dos equipamentos ser bastante menos perturbadora do 

solo do que o método das placas (Cobos e Baker, 2003). 

Uma vez que o valor médio de G é normalmente bastante menor que os restantes 

componentes do balanço energético, ele é muitas vezes assumido com um termo residual 

ou, numa escala temporal diária, simplesmente omitido. No entanto, podemos encontrar na 

bibliografia referência a modelos mais ou menos complexos para a sua estimação. 

O modelo proposto por Choudhury e Monteith (1988) tem por base o pressuposto de que G 

é o fluxo de calor através de uma camada de solo húmida localizada imediatamente abaixo 

de uma fina camada superficial seca (Figura 3.5) e que este fluxo é proporcional ao rácio 

entre a diferença de temperatura e a resistência ao fluxo de calor na camada de solo 

húmido (rl): 
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  [3.93] 

(ver o significado das variáveis na Figura 3.5) 

Allen et al. (1998), tendo em conta que a evolução da temperatura do solo acompanha a 

evolução da temperatura do ar, propuseram que, para escalas temporais superiores a 24 

horas, o G fosse estimado através da equação: 

z
t

TaTa
CcG ii

s 



 1  [3.94]  

Onde: Ccs representa a capacidade calorífica do solo (MJ m-3 ºC-1) dependente do tipo e 

humidade do solo, Tai e Tai-1 a temperatura do ar nos tempos i e i-1 (ºC), Δt o intervalo de 

tempo considerado (dias) e Δz a espessura efectiva de solo determinada em função do 

intervalo de tempo considerado (m).  

A forma mais simples de estimar o G é considerar que este é proporcional ao balanço de 

radiação Rn, sendo esta proporção constante no período de tempo considerado (Norman et 

al., 1995; Anderson et al., 1997). Assim, por exemplo, Allen et al. (1998) recomendam 

para um coberto denso de relva, numa escala temporal horária, 1,0RnG  para o período 

diurno e 5,0RnG  para o período nocturno. Ortega-Farias et al. (2010) e Yunusa et al. 

(2004) optaram por parametrizar o G através de uma relação linear fixa com Rn. Su (2002) 

e Xin e Liu (2009) determinam o valor constante para RnG  em cobertos parciais a partir 

 

Figura 3.5- Representação esquemática do balanço energético do solo e das resistências aos fluxos de calor 

para o solo do modelo proposto por Choudhury e Monteith (1988). 
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dos valores correspondentes em cobertura total e solo nu, ponderados com o grau de 

cobertura do solo. 

Contudo, vários estudos têm demonstrado que RnG  não é constante, variando de forma 

significativa ao longo do dia, dependendo do tipo de solo, do teor de humidade e da 

densidade da vegetação. Heilman et al. (1996) numa sebe de vinha pouco densa 

verificaram que a relação RnG (valores diários) variou entre 0,11 e 0,16. Silvestre (2003) 

verificou de a relação RnG  na vinha apresentava um padrão de variação diurna 

assimétrico. Kustas e Daughtry (1990) observaram diferentes padrões de variação diurna 

em diferentes tipos de cobertos e verificaram que os valores de RnG  medidos ao meio-

dia eram linearmente relacionados com índices de vegetação. Santanello e Friedl (2003) 

verificaram existir relação entre a evolução diurna do rácio RnG  e o tipo de solo, sendo 

esta relação dependente do teor de humidade e do grau de cobertura do solo.  

3.7 Determinação do fluxo de calor sensível a partir da temperatura radiativa da 

superfície  

Como vimos anteriormente, o fluxo de calor sensível é geralmente expresso em termos da 

diferença entre a temperatura aerodinâmica da superfície (T0) e a temperatura do ar à altura 

de referência (Ta). No entanto, tendo em conta a forma como a T0 é definida, esta é muitas 

vezes desconhecida ou muito difícil de avaliar. 

Por seu lado, a temperatura de um coberto vegetal medida através de sensores térmicos 

(Tr), designada na bibliografia de temperatura radiativa da superfície (“radiometric surface 

temperature”) é obtida a partir dos fluxos radiativos emitidos por todas as superfícies 

visionadas pelo sensor (Lhomme et al., 1988). Estas superfícies são no essencial folhas e 

caules de diferentes tamanhos, localizados a diferentes níveis no coberto, e solo.  

Com o desenvolvimento de sensores térmicos, vários trabalhos, recorrendo a dados 

experimentais, compararam a Tr, medida pelos referidos sensores, com a T0 obtida a partir 

do perfil de temperatura Ta(h) e da inversão da equação [3.7]. Os resultados revelam 

diferenças importantes entre estas duas temperaturas. Particularmente em cobertos 

descontínuos, estas diferenças inviabilizam a possibilidade de determinar H através da 

equação [3.7] considerando T0 = Tr.  
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Choudhury et al. (1986) observaram que a T0 de uma cultura de trigo era superior a Tr em 

condições de instabilidade e inferior em condições de estabilidade térmica. Contudo, 

utilizando a Tr na equação de balanço energético para estimar λET, através de análise de 

regressão com valores de λET observados obtiveram uma elevada correlação linear e um 

erro padrão de estimativa moderado. Cleugh e Dunin (1995), na mesma cultura, em 

condições de cobertura total do solo, verificaram um excelente ajustamento entre a Tr e T0. 

Em situações de coberto menos denso, especialmente para LAI<2, observaram grandes 

diferenças entre estas duas temperaturas. Kalma e Jupp (1990) apontam como principal 

causa da diferença entre Tr e T0 observadas numa pastagem ao facto de, durante o período 

do ensaio, o solo não se encontrar completamente coberto pela vegetação. Stewart et al. 

(1994), com dados obtidos em diferentes cobertos descontínuos, observaram também 

grandes diferenças entre estas temperaturas e concluíram que a simples substituição da T0 

pela Tr na equação [3.7] conduzia a uma sobrestimação de H.  

Tendo em conta estas diferenças, várias soluções foram sendo desenvolvidas com o 

objectivo minimizar os erros na estimação de H a partir da Tr. 

De acordo com Xin e Liu (2010) os modelos de transporte turbulento de calor usados para 

estimar H a partir de Tr podem ser divididos em dois grupos, conforme os fluxos de calor 

do solo e da vegetação são considerados conjunta ou separadamente (modelos “one layer” 

e “two layers”).  

Nos modelos “one layer”, as várias soluções descritas na bibliografia correspondem 

sempre a uma reformulação da equação [3.7] através da redefinição da resistência 

aerodinâmica, com a introdução de uma resistência adicional ou a redefinição do 

comprimento da rugosidade, ou da introdução de parâmetros empíricos de correcção da 

diferença entre as temperaturas relativas (T0-Ta) e (Tr-Ta). 

Assumindo igualdade entre as resistências para o calor sensível e latente, Lhomme et al. 

(1988, 1992) propuseram uma reformulação da equação [3.7], aplicável a cobertos 

homogéneos (horizontal e verticalmente) com distribuição aleatória das folhas, através da 

introdução de uma resistência adicional, a que chamaram resistência aerodinâmica do 

coberto (raC), para quantificar a resistência à transferência de H no seu interior, entre as 

superfícies de trocas (folhas e solo) e o topo de coberto: 

aCaH

ar

pa
rr

TT
cH




   [3.95] 
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sendo esta resistência adicional parametrizada a partir do ângulo de inclinação do sensor, 

da velocidade do vento à altura de referência, da altura do coberto, do índice de área foliar, 

da largura das folhas e do seu índice de inclinação. Ao compararem os valores estimados 

pelo modelo e os observados em duas culturas com estruturas de coberto diferentes, batata 

(hc=0,6; LAI=2,8) e milho (hc=1,8; LAI=2,6), concluíram que o modelo permite uma boa 

estimativa dos valores diários de H e uma razoável estimativa da sua variação diurna. 

Stewart et al. (1994) apresentam uma reformulação da equação [3.7] na qual a resistência 

aerodinâmica para a transferência de calor sensível (raH) é substituída por uma resistência 

radiativa (raHr): 

 

aHr

ara

r

TTcp
H





 [3.96] 

Segundo aqueles autores, uma vez que em condições de instabilidade Tr é muitas vezes 

superior a T0, resulta que raHr>raH, o que corresponde a adicionar a raH  uma resistência 

adicional (rr): 

raHaHr rrr   [3.97] 

Citando o trabalho de Verma (1989) os autores relacionam esta resistência adicional (rr) 

com o número de Stanton (B) e com a velocidade de atrito (u*). 

Contudo, devemos ter em atenção que enquanto a resistência adicional aerodinâmica (rb), 

apresentada em Verma (1989), se destina a compensar as diferenças entre raH e raM, a 

resistência adicional radiativa (rr), para além de poder também ter em conta esta diferença 

(nas situações em que por não ser conhecida a raH se considera igual à raM), é 

fundamentalmente devida à diferença entre T0 e Tr. Norman e Becker (1995), citados por 

Troufleau et al. (1997), recomendam a utilização de notações e definições distintas para 

evitar a confusão entre a rb e rr, que é, segundo os autores, apenas um parâmetro empírico 

de ajustamento.  

Por esta razão, para evitar confusão com o número de Stanton (B) da equação [3.43], é 

utilizada neste trabalho a notação Br. Assim, segundo Stewart et al. (1994) rr é determinada 

através de equação: 

*

1

u

B
r r

r



  [3.98] 
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Com base nesta metodologia, em oito locais situados em regiões semi-áridas, numa grande 

diversidade de estruturas vegetais (altura de coberto a variar entre 0,1 e 4,0 metros e graus 

de cobertura do solo a variar entre 3 e 95%), Stewart et al. (1994) determinaram valores 

médios de 1

rBk  entre 3,5 e 12,5 e concluíram que o recurso a estes valores para 

determinar a resistência adicional (rr) permitiu reduzir significativamente as diferenças 

entre os valores de H medidos e os estimados pela equação [3.96] relativamente à 

diferença entre os valores de H medidos e os estimados através da equação [3.7] com 

Tr=T0. 

Troufleau et al. (1997) demonstraram que o parâmetro 
1

rBk  não está relacionado com o 

parâmetro teórico kB-1, sugerindo que seja designado por kB-1 radiométrico. Efectivamente, 

se conjugarmos as equações [3.96], [3.97] e [3.98] obtém-se a expressão que permite 

determinar 
1

rBk : 














aH

ar

par r
H

TT
cukkB *

1  [3.99] 

Já Kustas et al. em 1989, através da equação [3.99] em vários cobertos vegetais 

descontínuos na Califórnia, tinham determinado valores de 
1

rBk entre 1 e 10 e sugeriram 

que este parâmetro fosse determinado em função da diferença de temperatura Tr-Ta, da 

velocidade do vento no nível de referência u(hr), através da equação semi-empírica: 

 arrr TThuakB  )(1  [3.100] 

onde a é uma constante de calibração, que para os locais estudados obtiveram o valor de 

0,17. Segundo os autores, através da diferença de temperatura Tr-Ta, a equação anterior 

permite modelar a variação diurna de 
1

rBk , sendo a relação entre 
1

rBk  e u(hr) explicada 

pelo facto da transferência de quantidade de movimento perder importância relativamente 

às transferências de calor quando a velocidade de vento aumenta.  

Troufleau et al. (1997) concluíram que esta parametrização empírica, com a=0,17 , só é 

válida numa gama muito limitada de valores elevados de H. Com efeito, partindo da 

equação [3.99], considerando zoH=zoM e substituindo u* e raH pelas respectivas expressões 

em condições de neutralidade, obtém-se uma expressão que relaciona 
1

rBk  e 

 arr TThu )( : 



_________________________________________________________Evapotranspiração 

 78 

 
c

H

TThu
bkB arr

r 


 )(1  [3.101] 

com  

  oMr

pa

zdh

ck
b




ln

2
 [3.102] 

e 

 oMr zdhc )(ln   [3.103] 

A análise da equação [3.101] permite dissociar claramente a influência dos factores 

meteorológicos e estruturais na variabilidade de 1

rBk . Note-se que a equação proposta por 

Kustas et al. (1989) (equação [3.100]) é uma simplificação desta equação, com a=b/H e 

c=0, o que mostra que o coeficiente de calibração a não é constante e depende não só de H, 

mas também, das características aerodinâmicas da superfície.  

Troufleau et al. (1997), com base em dados experimentais em três ensaios localizados em 

regiões semi-áridas, concluíram que a adopção de um valor constante de 
1

rBk , específico 

de um determinado tipo de coberto, não é um método preciso de estimar H. 

Lhomme et al. (1997), através do modelo de S-W e assumindo a hipótese de linearidade da 

Tr, obtiveram uma expressão analítica para a determinação de 
1

rBk  em cobertos 

descontínuos. Desta forma demonstraram que este parâmetro não é constante, dependendo 

não só das características estruturais (LAI, altura da vegetação e grau de cobertura do solo) 

e aerodinâmicas do coberto, mas também do estado hídrico das plantas e das condições 

micrometeorológicas. Ao compararem os valores de 
1

rBk  estimados através da expressão 

analítica com os valores estimados através da equação [3.99], com base na medição de H, 

verificaram que o modelo desenvolvido conduz não só à subestimação do parâmetro como 

também a uma redução da sua variabilidade, o que explicam pelo facto de utilizar valores 

médios das resistências do coberto às transferências de calor latente, não incluindo assim 

os efeitos da variabilidade diurna desta resistência. Assim, concluem que o recurso ao 

parâmetro 
1

rBk  não parece ser o método mais apropriado e preciso para estimar H a partir 

de Tr em cobertos descontínuos, uma vez que, apresentando uma grande variabilidade, não 

é por isso possível determinar-se um valor específico para um dado tipo de vegetação. 
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Lhomme et al. (2000), com base no modelo S-W, verificaram também que 1

rBk  dependia 

de todas as características estruturais do coberto mas que o LAI e o ângulo de visionamento 

do sensor eram os factores que mais determinavam a sua variação. Por conseguinte, através 

de um conjunto de dados climáticos e de resistência gerados aleatoriamente dentro de 

intervalos representativos de uma ampla gama de condições experimentais, modelaram um 

conjunto de curvas “médias” de 1

rBk  versus LAI, para diferentes ângulos de visionamento 

dos sensores, e propuseram uma parametrização genérica representada através de uma 

função polinomial,  LAIfkBr 1
, cujos coeficientes dependem do ângulo de 

visionamento do sensor de Tr. Através do ajustamento a dados experimentais, concluíram 

que esta parametrização produzia estimativas razoáveis de 
1

rBk , comparáveis a outros 

modelos encontrados na bibliografia. Embora salientem que a parametrização proposta não 

pode ser assumida como universal, referem que ela é facilmente adaptável a diferentes 

condições climáticas e características da superfície. 

Alguns modelos “one layer” que recorrem à equação [3.96] determinam a raHr através de 

uma adaptação da equação [3.45] que inclui uma redefinição do comprimento da 

rugosidade para a transferência de calor sensível e da respectiva função de estabilidade, ou 

seja (Matsushima, 2005): 

       
 huk

zdhzdh
r MoMHroHr

aHr 2

lnln  
  [3.104] 

Nestes modelos as novas definições dadas ao comprimento da rugosidade para a 

transferência de calor sensível e à função de estabilidade são estabelecidas para compensar 

as diferenças entre T0 e Tr. Este comprimento da rugosidade é muitas vezes designado por 

comprimento radiométrico da rugosidade (radiometric roughness length) (zoHr) e está 

relacionado com o comprimento da rugosidade para a quantidade de movimento (zoM) 

através da equação (Mahrt e Vickers, 2004 ): 
















roH
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r
z

z

k
B ln

11
 [3.105] 

Pelo facto de, por um lado, o comprimento radiométrico da rugosidade para a transferência 

de calor zoHr, ou o correspondente 
1

rBk , usados para relacionar H e Tr, não ser de fácil 

parametrização devido à sua dependência de um grande número de factores, 

nomeadamente no caso de cobertos descontínuos, e, por outro lado, por ser muitas vezes 
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usado com um mero coeficiente de ajustamento, levou alguns autores a centrar os seus 

trabalhos no estudo da relação entre T0 e Tr como metodologia para minimizar os erros de 

estimação de H a partir da Tr. 

Conjugando as equações [3.7] e [3.96] obtém-se a expressão de relação entre as 

temperaturas aerodinâmica e radiativa da superfície:  

 
  
  

 ar
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ln

ln
 [3.106] 

Sun (1999) verificou que, no caso de um prado homogéneo, a T0 e Tr eram linearmente 

relacionadas, através de uma equação do tipo: 

rTccT 210   [3.107] 

sendo c1 e c2 parâmetros de ajustamentos iguais a 1,59 ºC e 0,95 respectivamente.  

Mahrt e Vickers (2004) constataram que, em todas as superfícies estudadas a diferença de 

temperatura Tr-T0 aumentava com a radiação solar e que, devido às diferenças do nível de 

ensombramento e à sua influência na Tr, era também determinada pelo tipo de superfície. 

Verificaram ainda que, em alguns dos locais estudados, a Tr-T0 era também bastante 

influenciada pela velocidade do vento e, nas superfícies com áreas de solo descoberto, pelo 

teor de humidade do solo. Tendo em conta estas dependências, propuseram uma relação 

empírica que consideraram fisicamente incompleta para determinar Tr-T0 em função da 

radiação (Rs): 

 critr RsRscTT  30  [3.108]  

onde c3 e Rscrit são coeficientes de ajustamento que, segundo os autores, são dependentes 

da arquitectura do coberto, da velocidade do vento, da condutância estomática e humidade 

à superfície do solo nos caso dos cobertos descontínuos.  

Troufleau et al. (1997) propuseram que o fluxo de calor sensível fosse determinado a partir 

da Tr através da equação: 

    

aH

rar

pa
r

TTTT
cH 0

   [3.109] 

Nesta metodologia, o factor de correcção introduzido para minimizar os erros resultantes 

da substituição de T0 por Tr na determinação de H é a diferença Tr-T0, não havendo 

qualquer correcção da resistência raH.  
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Com base em dados experimentais, os autores constataram uma maior dispersão na relação 

linear entre os valores absolutos de T0 e Tr do que na relação linear entre as temperaturas 

relativas Tr-T0 e Tr-Ta. Assim, substituindo na equação [3.109] a equação de regressão 

linear entre estas temperaturas relativas  arr TTabTT  110 , obtiveram: 

  

aH

ar

pa
r

bTTa
cH 111 

   [3.110] 

Onde a1 e b1 são parâmetros empíricos de ajustamento. 

Com dados simulados usando um modelo hidrológico de quatro camadas associado a um 

modelo de crescimento, Chehbouni et al. (1996) analisaram as diferenças entre a 

temperatura aerodinâmica e a temperatura radiativa da superfície num coberto de 

herbáceas e concluíram que a razão    ara TTTT 0  é constante ao longo do dia, 

variando contudo ao longo do ciclo de desenvolvimento em função do LAI. A análise foi 

realizada numa parte do ciclo vegetativo durante o qual o grau de cobertura do solo variou 

entre 5 e 80% correspondente ao um LAI entre 0,05 e 0,95. Nestas condições, os autores 

propuseram a seguinte equação: 

aH

ar

pa
r

TT
bcH


 2  [3.111] 

com  

1

1
))/((2



LAILLe

b  [3.112] 

Onde L é um parâmetro empírico de ajustamento, com valor de 1,5.  

Chehbouni et al. (1997) aplicaram este modelo com sucesso a dados experimentais 

nomeadamente a um coberto agrícola descontínuo (algodão). Os autores salientam a 

necessidade da realização de novos trabalhos de investigação para testar a universalidade 

das equações, nomeadamente para estudar a dependência do parâmetro L relativamente ao 

tipo e condições do coberto. 

Matsushima (2005) com base em dados experimentais de um campo horizontalmente 

homogéneo de arroz, verificou que as temperaturas relativas Tr-T0 e Tr-Ta eram 

relacionadas através de uma recta com ordenada na origem igual a zero (b1=0). Nestas 

condições, concluíram que os parâmetros de correcção (a1) da equação [3.110] e b2 da 

equação [3.111] são basicamente o mesmo e estão relacionados pela expressão: 
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100
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ba  [3.113] 

Especialmente em cobertos descontínuos, as diferenças entre a temperatura aerodinâmica 

da superfície e a sua temperatura radiativa são bastante significativas e dependem das 

características estruturais e aerodinâmicas do coberto, das condições micrometeorológicas 

e do tipo e condições de visionamento dos sensores.  

Devido a esta multi-dependência torna-se bastante difícil obter um modelo “one layer”que 

tenha em conta todos os factores que determinam esta diferença (Xin e Liu, 2010). Como 

vimos anteriormente, os modelos “one layer” assumem que os fluxos de calor são 

provenientes de uma superfície fictícia, integrando em alguns parâmetros a multiplicidade 

de características aerodinâmicas e estruturais das superfícies que compõem o coberto 

vegetal. Assim, facilmente se compreenderá que este tipo de modelos demonstre melhores 

resultados em cobertos vegetais estruturalmente mais simples, como sejam os cobertos 

contínuos e homogéneos, do que em superfícies vegetais estruturalmente complexas, como 

são os cobertos descontínuos. Com efeito, a utilização deste tipo de modelos em cobertos 

descontínuos resulta numa sobrestimação dos fluxos de calor sensível (Lhomme et al., 

1994a;  Lhomme et al., 1994b; Kustas,1990). Blyth e Dolman (1995) afirmam que os 

modelos “two layers” são os métodos ideais para representar cobertos descontínuos.  

Como foi referido anteriormente, nos modelos “two Layers” o fluxo total de calor sensível 

de um coberto descontínuo é determinado pela soma das contribuições de cada uma das 

componentes, solo e vegetação (equação [3.21]). 

Lhomme e Monteny (1993), a partir do modelo S-W, introduzem algumas reformulações 

permitindo determinar o H do coberto descontínuo em função da diferença de temperatura 

radiativa do solo/substrato (Trs) e a vegetação (Trc). Neste modelo, os autores consideram 

que as transferências de calor sensível de cada componente são controladas por duas 

resistências em série (Figura 3.6a).  

Neste pressuposto, os fluxos de calor sensível de cada componente podem ser obtidos 

através das equações: 

c

a

rc

pac
r

TT
cH 0

   [3.114] 

e 
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s

a

rs

pas
r

TT
cH 0

   [3.115] 

Somando as duas equações, deduz-se uma expressão para a determinação do H do coberto 

vegetal: 

e

e

pa
r

TT
cH 0

   [3.116] 

que conjugada com a equação [3.7] toma a forma  

ea

ae

pa
rr

TT
cH




   [3.117] 

sendo Te a média ponderada das temperaturas Trc e Trs: 
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  [3.118] 

e re a resistência adicional dada por: 
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rr
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  [3.119] 

 

Figura 3.6 – Representação esquemática do sistema de resistência aos fluxos de calor sensível do modelo 

proposto por Lhomme e Monteny (1993) (a) e Norman et al. (1995) (b). c

ar  representa a resistência da 

camada limite da vegetação, s

ar  a resistência aerodinâmica entre o solo e o nível médio no interior do coberto 

d+zoH ,  ra a resistência aerodinâmica do coberto e Trc a temperatura radiativa da vegetação.  
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Por outro lado, se substituirmos na equação [3.21] cada uma das variáveis pelas respectivas 

expressões, [3.7], [3.114] e [3.115], deduz-se uma expressão que permite determinar a 

temperatura aerodinâmica do coberto T0 em função das temperaturas radiativas do solo e 

da vegetação, da temperatura do ar no nível de referência e das resistências aerodinâmicas: 

s
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c
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c
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rc

a

a

rrr

r

T

r

T

r

T

T
1110





  [3.120] 

Norman et al. (1995) apresentaram um modelo para a determinação dos fluxos convectivos 

(H e λET) de um coberto vegetal no qual as componentes são tratadas separadamente e 

actuam em paralelo (Figura 3.6 b). Os autores designaram este modelo de “aproximação 

em paralelo” e o descrito anteriormente de “aproximação em série”. A principal diferença 

deste modelo relativamente ao anterior reside no facto de se admitir que as transferências 

de calor das componentes são independentes e que as transferências de calor a partir da 

vegetação são apenas controladas pela resistência aerodinâmica ra. Embora o modelo se 

destine a estimar os fluxos de calor sensível e latente, neste trabalho serão apenas 

apresentadas as fórmulas referentes à estimativa do H. 

Assim, com base nestes pressupostos o fluxo global da superfície é obtido a partir da 

equação: 
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que conjugada com a equação [3.96] permite deduzir a expressão para determinar da 

resistência radiativa para as transferências de calor sensível (raHr): 
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  [3.122] 

Na maioria das situações não é possível medir separadamente as temperaturas radiativas do 

solo/substrato e da vegetação. Nestes casos, os registos de temperatura radiativa do coberto 

vegetal (Tr) integram em si as temperaturas radiativas das duas componentes. 

No sentido de resolver este problema, Lhomme e Monteny (1993) admitem que, para 

medições efectuadas com os sensores colocados na vertical, a Tr é igual a média ponderada 
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das temperaturas radiativas da vegetação e do solo, sendo o factor de ponderação o grau de 

cobertura do solo (fc): 

  rscrccr TfTfT  1  [3.123] 

Com base neste pressuposto, a relação entre Te e Tr é deduzida através das equações 

[3.118] e [3.123] e expressa em função da diferença entre Trc e Trs: 

 rcrsre TTbTT  3  [3.124] 

com  

cs

a
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f
rr
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 [3.125] 

Deste modo, a equação para a determinação do fluxo de calor sensível do coberto (equação 

[3.117]) apresenta-se com a forma: 

    

ea

rcrsar

pa
rr

TTbTT
cH




 3  [3.126] 

Para estimar a diferença (Trs-Trc) os autores recorrem à relação empírica: 

 m

arrcrs TTbTT  4  [3.127] 

Onde b4 e m são coeficientes de ajustamento específicos para as condições em que foram 

obtidos. 

Lhomme et al. (1994b) a partir dos dados obtidos numa cultura de milheto, obtiveram o 

melhor ajustamento entre os valores de H estimados através desta metodologia e os 

correspondentes valores medidos pelo método da razão de Bowen com m=2 e b4=0,10.  

No modelo proposto por Norman et al. (1995), assumindo igualdade das emissividades das 

duas componentes do coberto, a temperatura radiativa do conjunto solo-vegetação (Tr) é 

definida em função do ângulo do sensor (δ), das temperaturas de cada uma das 

componentes, Trs e Trc , e do grau de cobertura do solo da área visionada pelo sensor 

térmico fc(δ): 

     4
1

44
)(1)( rscrccr TfTfT    [3.128] 

sendo: 
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c ef  [3.129] 

Segundo os autores, as temperaturas Trs e Trc são determinadas através da resolução de um 

sistema formado pelas equações [2.128] e [2.129] recorrendo as medições de Tr com dois 

sensores, com ângulos de visionamento diferentes (δ1) e (δ2). 

Chehbouni et al. (2001) partindo do modelo clássico apresentado por Shuttleworth e 

Wallace (1995), seguindo o desenvolvimento proposto por Lhomme e Monteny (1993) 

apresentaram uma solução semelhante a esta, na qual a temperatura de cada componente é 

determinada através da combinação da medição da Tr recorrendo a dois sensores com 

ângulos de visionamento (δ) diferentes, evitando assim o recurso a soluções empíricas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Localização e caracterização das parcelas experimentais 

O trabalho experimental foi realizado em duas parcelas de vinha da quinta da Cale 

pertencente ao Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão (CEVDão), em Nelas, na região do 

Dão (latitude 40º 31´ N, longitude 7º 51´ W e altitude 440 m), com a casta “Touriga 

Nacional”. 

Durante os anos de 2004 e 2005 o ensaio decorreu na parcela 1-A numa vinha instalada em 

1988, com porta-enxerto SO4, com orientação Norte-Sul e densidade de plantação de 3636 

plantas por hectare (compasso 2,5 x 1,1 m). As plantas são conduzidas num sistema 

monoplano vertical ascendente, com poda em Guyot duplo, com altura do tronco de 60 cm. 

O amparo da vegetação foi efectuado com dois pares de arames móveis, em 3 posições de 

apoio intermédias.  

A carga por cepa foi definida a partir do peso de lenha de poda e do peso médio da unidade 

experimental, para uma carga média de 14 olhos por cepa (50 900 olhos/ha), com variação 

de 1 olho por 200 g de variação do peso de lenha de poda relativamente ao peso médio da 

unidade experimental, até ao máximo de 2 olhos. 

Nos anos 2006 e 2007 o ensaio foi mudado para parcela 5-A, numa vinha instalada em 

2000, com porta-enxerto 110 R, com orientação Norte-Sul, densidade de plantação de 4545 

plantas por hectare (compasso 2,0 x 1,1 metros), conduzida num sistema monoplano 

vertical ascendente, podada em Cordão Royat bilateral com 6 unidades de frutificação e 

altura do tronco de 60 cm. O amparo da vegetação foi efectuado com um par de arames 

móveis, em 2 posições de apoio intermédias e um arame fixo a 1,7 metros.  

Nesta parcela a carga foi determinada para uma carga média de 11 olhos por cepa (50 000 

olhos/ha) com variação de 1 olho por cada 100 g de variação do peso de lenha de poda 

relativamente ao peso médio da unidade experimental, até ao máximo de 2.  
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Nos quatro anos de ensaio foram efectuadas as seguintes intervenções em verde: monda de 

sarmentos, levantamento de arames com orientação da vegetação e desponta. Nos anos de 

2004 e 2007 devido a grande crescimento verificado na modalidade com rega plena, foi 

efectuada apenas nesta modalidade uma segunda desponta. No ano de 2004, por decisão 

dos responsáveis pelo Centro de Estudos, foi efectuada uma desfolha após um período de 

precipitação ocorrido na primeira quinzena de Agosto com o objectivo de reduzir o ataque 

de podridão cinzenta.  

Para cada modalidade, correspondente a um regime hídrico determinado pelos critérios de 

gestão da rega descritos na secção 4.4, foram estabelecidas 3 repetições na parcela 1-A e 4 

repetições na parcela 5-A. Nas duas parcelas foi ainda considerada uma modalidade 

testemunha sem rega (modalidade NI) com igual número de repetições. Cada unidade 

experimental compreende 12 plantas contíguas distribuídas em 2 linhas, marginadas por 2 

linhas de bordadura. Como nem todas as videiras se encontravam completamente 

formadas, foram seleccionadas plantas sobre as quais se efectuaram as diversas medições. 

A selecção foi feita com base no vigor médio do ciclo anterior ao do primeiro ano de 

ensaio. 

4.2 Caracterização do solo das parcelas de ensaio  

Para a caracterização dos solos das parcelas de ensaio foram abertos perfis, tendo sido 

colhidas amostras de 10 em 10 cm para análise laboratorial, e amostras não perturbadas, 

com cilindros metálicos de 100 cm3 de volume, para a determinação da densidade 

aparente. Na parcela 1-A foi aberto um único perfil no centro do campo experimental, com 

170 cm de profundidade. Na parcela 5-A foram abertos dois perfis, um na zona de solo 

menos profundo, na parte superior do campo experimental, com 180 cm de profundidade 

(perfil 1) e outro na zona mais baixa, com 200 cm de profundidade (perfil 2). 

As análises laboratoriais foram efectuadas pelo laboratório de solos da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Nas amostras colhidas na parcela 1-A foram determinadas a 

textura, a composição granulométrica, o pH em água e em KCl, o teor de matéria orgânica, 

os teores fósforo e potássio extraíveis e os teores de humidade correspondentes a pF2, 

pF2,7 e pF4,2. Nas amostras colhidas na parcela 5-A foram determinadas a textura, a 

composição granulométrica e os teores de humidade correspondentes a pF2, pF2,7 e pF4,2. 
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Os resultados laboratoriais das amostras de solo recolhidas no perfil da parcela 1-A 

sugerem a diferenciação de duas camadas, a superficial até 110 cm de profundidade e a 

outra mais profunda. A camada superficial, embora se caracterize por um baixo teor de 

argila, revela alguma variabilidade na sua composição granulométrica, no que diz respeito 

ao conteúdo em areia e limo (Figura 4.1 a). Esta variabilidade granulométrica será 

provavelmente resultado das operações de mobilização que antecederam a instalação da 

vinha. A camada superficial caracteriza-se ainda por apresentar valores de pH indicativos 

de uma reacção ácida a moderadamente ácida, baixo teor de matéria orgânica, teor em 

fósforo extraível moderado a muito alto e teor de potássio extraível alto. A camada mais 

profunda caracteriza-se também por valores de pH indicativos de uma reacção ácida a 

moderadamente ácida, muito baixo teor de matéria orgânica, teores em fósforo extraível 

muito baixo a baixo e de potássio extraível moderado a alto.  

Na parcela 5-A a análise dos perfis sugere também a diferenciação de duas camadas, com 

limite a 80 cm de profundidade. As Figuras 4.1 b) e c) mostram tratar-se de um solo 

constituído maioritariamente por areia grossa e com baixo teor de argila. 

Comparativamente ao perfil da parcela 1-A, os dois perfis desta parcela demonstram 

menor variabilidade na composição granulométrica.  

Os valores médios de densidade aparente e os teores de humidade a pF2 e pF2,7 e pF4,2 

das duas camadas demonstram tratar-se, globalmente, de um solo com elevada 

permeabilidade e fraca capacidade retenção para a água (Quadro 4.1).  
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Figura 4.1 -Perfis de composição granulométrica da parcela 1-A (a) e da parcela 5-A perfil 1 (b) e perfil 2 (c). 
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Poder-se-á assim concluir que solos de origem granítica das parcelas em estudo são solos 

ligeiros, porosos e permeáveis, com fraca capacidade de retenção de água e pobres em 

matéria orgânica. 

Durante a campanha de 2005/2006 a vinha da parcela 5-A revelou deficiências de 

magnésio apresentando algumas plantas, na fase final do ciclo, clorose arroxeada 

internerval com nervuras verdes nas folhas mais velhas. Esta carência foi posteriormente 

confirmada por análise laboratorial ao solo que demonstrou teor de magnésio de troca 

muito baixo na camada até 40 cm de profundidade. Com base nestes resultados em 

13/3/2007 foi realizada uma aplicação de Nitromagnésio 20,5%, correspondente a 50 u/ha 

de Azoto, e de 30 kg/ha de Sulfato de Magnésio. A incorporação dos fertilizantes foi 

realizada em 14/3/2007 através de uma gradagem. 

Quadro 4.1 – Teor médio de humidade ponderal a pF2; pF2,7 e pF4,2 e densidade aparente média por 
camadas. 

Parcela perfis Camadas 
θp (%) 

Dap pF2 pF2,7 pF4,2 

5-A 

Perfil 1 

0-80 cm 17,2 ±1,3 10,5 ±0,5 6,3 ± 0,7 1,41 ± 0,07 

> 80 cm 12,5 ± 1,4 9,4 ± 1,5 5,5 ± 0,9 1,53 ± 0,08 

Perfil 2 

0-80 cm 17,5 ±1,7 11,5 ±0,7 4,7 ± 0,4 1,36 ±0,04 

> 80 cm 22,5 ± 1,8 14,1 ± 1,4 8,8 ± 1,0 1,54 ± 0,07 

1-A Perfil 1 

0-110 cm 16,9 ±0,8 10,1 ±1,2 4,5 ± 0,6 1,35 ±0,05 

>110 cm 10,7 ± 0,3 6,4 ± 0,6 4,8 ± 0,3 1,57 ± 0,10 

4.3 Caracterização Climática da região 

De acordo com a classificação de Koppen, o clima de toda a bacia do Mondego, onde se 

insere a região do Dão, é do tipo mesotérmico húmido, com estação seca no Verão (Csb), o 

qual é moderadamente seco mas extenso, característico da região mediterrânica com 

influência oceânica (ARH Centro, 2000). 

No sistema de classificação climática multi-critério (Géoviticulture MCC System)  os 

climas das regiões vitícolas são classificados através de três índices climáticos 

relacionados com o balanço hídrico e com as condições térmicas. Os índices climáticos 

usados neste sistema de classificação são: a) o índice heliotérmico de Huglin (IH) 

determinado para o período de Abril a Setembro; b) o índice de frescura nocturna (IF) que 

corresponde à média da temperatura mínima durante o período de maturação e c) o índice 
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de secura (IS), determinado no mesmo período do IH, como indicador da disponibilidade 

potencial de água no solo (Tonietto, 1999).  

De acordo com Tonietto e Carbonneau (2004), tendo por base a informação da estação 

climatológica de Viseu entre 1961 e 1990, a região do Dão pertence ao grupo climático 

IS+1 – IH-1 – IF+2, no qual se incluem também as regiões de Valladolid em Espanha e de 

Portland nos Estados Unidos da América.  

No que diz respeito ao índice de secura (IS), a região inclui-se na classe IS+1 

correspondente a climas vitícolas moderadamente secos, onde a vinha pode ser 

potencialmente sujeita a um determinado nível de stress, geralmente favorável à 

maturação, e onde, em determinados condições, a rega deve ser usada.  

Quanto ao índice heliotérmico (IH), é classificada como região de clima temperado onde as 

variedades mais tardias como as castas “Cabernet Sauvignon”, “Ugni Blanc” e “Syrah” 

podem igualmente atingir a maturação (classe IH -1 correspondente a IH > 1800 e ≤ 2100).  

Finalmente, quanto ao índice de frescura nocturna no período de maturação (IF), o clima 

vitícola pertence à classe de climas de noites muito frias (IF+2). Nestes climas pode 

verificar-se um elevado potencial de cor e aromas dos bagos desde que as condições para a 

plena maturação ocorram, caso contrário este potencial será baixo.  

No Quadro 4.2 apresentam-se as normais das principais variáveis meteorológicas 

registadas na estação de Nelas, pertencente ao Instituto de Meteorologia, localizada dentro 

da estação experimental, para o período 1959/1988. 

Quadro 4.2 – Valores médios das principais variáveis meteorológicas registadas na estação de Nelas, 
durante o período de 1959 a 1988.  

 Variáveis   Anual 
Janeiro a 
Março 

Abril a 
Junho 

Julho a 
Setembro 

Outubro a 
Dezembro 

Temperatura média (ºC) 13,4 8,3 14,6 19,9 10,9 

Temperatura máxima (ºC) 19,0 12,9 20,4 27,1 15,6 

Temperatura mínima (ºC) 8,1 3,9 9,1 13,0 6,2 

Velocidade do vento (km/h) 6,7 7,6 6,6 5,8 6,9 

Humidade relativa 9 horas (%) 77,5 83,2 75,0 68,5 83,2 

Humidade relativa mínima (%) 69,2 76,1 66,2 57,1 77,5 

Insolação (horas) 2360,5 418,6 676,8 828,0 437,0 

Precipitação (mm) 1134,5 423,5 236,0 87,7 387,3 

ET0 (mm) 920,2 116,6 308,3 383,3 111,9 
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Figura 4.2 – Valores médios mensais e desvio padrão da temperatura máxima, média e mínima do ar (a), 
humidade relativa do ar às 9 horas e às 15 horas (b), insolação (c) e velocidade do vento (d) no período de 
1959 a 1988 medidos na estação meteorológica de Nelas.  
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Os resultados foram obtidos a partir de séries históricas de registos mensais extraídas dos 

anuários meteorológicos e homogeneizadas pelo método dos resíduos acumulados (Allen 

et al., 1998). A partir dos valores médios mensais das variáveis meteorológicas foi 

determinada evapotranspiração de referência através da metodologia descrita em Allen et 

al. (1998).  

Tendo por base a série histórica referida, a temperatura média anual registada na estação é 

de 13,4 ºC, sendo o trimestre de Julho a Setembro aquele que em média regista as 

temperatura mais elevadas e o trimestre de Dezembro a Fevereiro o mais frio (Figura 4.2a).  

Os meses de Julho e Agosto, sendo os meses mais quentes, são também os que registam 

menores valores de humidade do ar (Figuras 4.2 b) e maior número de horas de céu 

descoberto (Figura 4.3 c). Na estação quente (Julho a Setembro), a velocidade do vento é 

mais baixa (Figura 4.2 d) e a quantidade de precipitação é, em média, cerca de 8% da 

precipitação total anual.  

No que diz respeito à precipitação, verifica-se uma grande variação tanto dos valores 

mensais como do total anual. Com efeito, sendo a média da precipitação anual de cerca de 

1134 mm (desvio padrão de 303,3 mm), foi registado um mínimo de 715 mm em 1980 e 

um máximo de 1966 mm em 1960. Do ponto de vista hidrológico, são facilmente 

identificáveis no ano dois períodos distintos (Figura 4.3): o período entre Outubro e Abril, 

no qual se concentram em média 80% da precipitação e a ET0 representa apenas cerca de 

33% do valor anual, é caracterizado por ser um período de excedente hídrico, e o período 

de Maio a Setembro, de clara deficiência hídrica.  

Figura 4.3 – Valores médios mensais e desvio padrão da precipitação e da evapotranspiração de referência, 
do período de 1959 a 1988, relativos à estação meteorológica de Nelas. 
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4.4 Condução e programação da rega  

Na parcela 1-A, a rega foi efectuada através de um sistema gota-a-gota, constituído por um 

ramal (16 mm) por fila de plantas, com gotejadores “in-line” autocompensantes e 

autolimpante de 2,3 l/h espaçados de 1 metro. Na parcela 5-A a rega foi também realizada 

com um sistema gota-a-gota, com um ramal por linha, com gotejadores de 1,7 l/h 

espaçados de 0,75 metro. 

O indicador usado para a determinação da oportunidade de rega foi a reserva de água no 

solo disponível para as plantas, até 60 cm de profundidade, expressa em percentagem da 

reserva utilizável (FTSW60). Assim, nas modalidades com dotações correspondentes a 

100% da ETC (FI), nas quais se pretendia que as plantas fossem mantidas em conforto 

hídrico, as regas foram efectuadas sempre que a FTSW60 atingia valores entre 40 e 50 %. 

Nas modalidades com rega deficitária, DI30 e DI50, os níveis críticos considerados foram 

10% a 20%, e 20% a 30%, respectivamente (ver como exemplo a Figura 4.4 na qual se 

apresenta a evolução da FTSW60  na modalidade DI30 no ano de 2005, com a indicação dos 

dias de rega). 

 

Para cada modalidade, a dotação de cada rega foi determinada em percentagem da 

diferença entre os valores acumulados da evapotranspiração diária (ETc), determinada a 

partir dos valores médios diários dos registos meteorológicos e do Kc tabelado e corrigido, 

de acordo com os métodos descritos por Allen et al. (1998), e os valores acumulados da 

precipitação (P) desde a rega antecedente. Assim, para a modalidade de rega plena (FI) 
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Figura 4.4 – Evolução da FTSW60 e determinação da oportunidade de rega da modalidade DI30 no ano de 
2005. 
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foram aplicados em cada rega 100% da ETc-P acumulada e nas modalidades de rega 

deficitária, DI30 e DI50, 30% e 50%, respectivamente. No Quadro 4.3 são apresentados os 

critérios de condução e programação da rega, o número de regas realizadas e a dotação 

total nas diferentes modalidades nos quatro anos de ensaio. 

Quadro 4.3 - Critérios de condução e programação da rega, número de regas e dotação total aplicada. 

Ano Modalidade  

Critérios de gestão da rega 
Nº de 
regas 

Dotação total 
(mm) 

Dotação da rega  
(em % de ETC-P) 

Oportunidade de rega  
Nível crítico da FTSW60 

2004 

DI30 30% 10% a 20% 3 58,0 
DI50 50% 20% a 30% 6 92,0 

FI 100% 40% a 50% 8 213,9 

2005 

DI30 30% 10% a 20% 6 96,6 
DI50 50% 20% a 30% 8 152,3 

FI 100% 40% a 50% 10 310,5 

2006 

DI30 30% 10% a 20% 3 49,5 
DI50 50% 20% a 30% 5 99,0 

FI 100% 40% a 50% 9 228,3 

2007 

DI30 30% 10% a 20% 2 57,2 
DI50 50% 20% a 30% 4 101,2 

FI 100% 40% a 50% 10 273,4 

4.5 Métodos e Técnicas de medição utilizados 

4.5.1 Caracterização do vigor e da densidade do coberto 

4.5.1.1 Registos à poda 

Em cada unidade experimental, antes de se efectuar a poda foi feita a contagem dos 

sarmentos por cepa, tendo sido ignorados os sarmentos com comprimento inferior a 20 cm. 

Nos anos de 2004 e 2005 a poda foi efectuada deixando o talão com dois olhos e a vara 

com 10 olhos. Nos anos de 2006 e 2007 foram deixados 3 olhos por unidade de 

frutificação. Após a poda foram efectuadas as pesagens da lenha de poda por cepa com 

balança dinamómetro. Antes do abrolhamento foi efectuado o acerto da carga de acordo 

com os critérios anteriormente referidos. 

4.5.1.2 Estimativa da área foliar  

A área foliar foi estimada de forma indirecta através de uma metodologia não destrutiva, 

descrita em Lopes e Pinto (2005), baseada na aplicação de um modelo empírico que 
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determina as áreas foliares principal e secundária dos sarmentos a partir do número de 

folhas principais, do número de folhas de netas e dos comprimentos das nervuras principais 

laterais da maior e da menor folha principal e da maior e da menor folha das netas.  

Nos anos de 2004 e 2005, as medições para a estimação da área foliar foram feitas num 

lançamento frutífero, posicionado na zona média da unidade de frutificação, em plantas 

com carga próxima da carga média da unidade experimental. Para cada modalidade foram 

seleccionadas 10 plantas distribuídas pelas 3 repetições. 

Nos anos de 2006 e 2007 as medições foram realizadas em dois lançamentos frutíferos por 

planta, inseridos na mesma unidade de frutificação. Em cada unidade experimental, foram 

seleccionadas duas plantas, com base no critério anteriormente referido, totalizando para 

cada modalidade 16 lançamentos em 8 plantas elegíveis distribuídas pelas 4 repetições. 

As medições foram efectuadas à floração, ao fecho do cacho, ao pintor, à maturação e à 

vindima sendo o intervalo máximo entre medições de 1 mês. Aquando da desponta e no 

caso da desfolha realizada no ano de 2004, as medições foram efectuadas imediatamente 

antes e depois da intervenção na sebe. 

4.5.1.3 Dimensão da sebe 

De modo a caracterizar as dimensões da sebe foram medidas, em vários locais, as alturas 

da base e total da sebe, a altura média de inserção dos cachos, a espessura da sebe na base, 

à altura média de inserção dos cachos e à altura média da sebe. Em cada ano, aquando da 

primeira data de medição, para cada modalidade foram definidos 24 locais de medição na 

parcela 1-A e 40 na parcela 5-A distribuídos pelas várias repetições. As medições foram 

efectuadas nas mesmas datas das medições da área foliar. 

4.5.1.4 Número de camadas de folhas 

O número de camadas de folhas foi medido pelo método designado “Point Quadrat” 

(Smart e Robinson, 1991) nas mesmas datas das restantes medições para a caracterização 

da densidade do coberto. O método usado consiste na inserção de um ponteiro metálico 

rígido na horizontal e perpendicularmente à sebe, registando-se o número de contactos com 

folhas e cachos. Em cada local de medição as inserções foram realizadas ao nível médio de 

inserção dos cachos, de 5 em 5 cm, numa extensão de 2 metros. Para cada unidade 
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experimental foram estabelecidos dois locais de medição na primeira data e mantidos 

durante toda a campanha.  

Com base nestes registos determinou-se o número de camadas de folhas, a percentagem de 

folhas interiores e a percentagem de cachos interiores. 

4.5.1.5 Determinação da extinção da radiação fotossinteticamente activa no coberto 

Com o objectivo de estimar o coeficiente de extinção da radiação da vinha, nos anos de 

2006 e 2007 realizaram-se medições da radiação fotossinteticamente activa (PAR) no topo 

da sebe e ao nível do solo, usando um “SunScan probe” (SS1 Delta-T Devices). O 

equipamento usado dispõe de uma régua de 1 metro de comprimento com 64 sensores de 

PAR equidistantes, sendo possível, por opção do utilizador, registar no sistema de 

aquisição e armazenamento de dados a radiação que atinge cada sensor. 

As medições foram efectuadas em dias de céu limpo ao meio-dia solar, quando a área de 

ensombramento é mínima, nas videiras seleccionadas para a medição da área foliar, 

posicionando a régua perpendicularmente à linha de videiras. Este procedimento permite 

não só conhecer, por comparação entre a medição ao nível do solo e no topo da sebe, a 

fracção da PAR interceptada pela sebe (PARc), mas também a percentagem mínima de 

ensombramento do solo. 

4.5.2 Indicadores do estado hídrico da videira 

4.5.2.1 Potencial hídrico foliar e potencial do ramo 

As medições do potencial hídrico foliar foram efectuadas com uma câmara de pressão do 

tipo descrito por Sholander et al. (1965) em folhas adultas, sãs, bem expostas, localizadas 

entre o 4º e o 8º nível do lançamento, colhidas em diferentes videiras seleccionadas de 

todas as repetições (7 folhas por modalidade nos anos de 2004 e 2005 e 12 folhas por 

modalidade nos anos de 2006 e 2007). A técnica de medição consiste na colocação de uma 

folha dentro de uma câmara, imediatamente após a sua colheita, na qual é permitida a 

entrada de um gás sobre pressão até se verificar o aparecimento de fluxo xilémico na 

extremidade do pecíolo, momento em que o potencial de água na folha iguala a pressão no 

interior da câmara. 

As medições foram realizadas periodicamente entre a floração e a vindima, coincidindo 

com os principais estados fenológicos. Em cada data foram efectuadas duas medições, uma 
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imediatamente antes do nascer do sol, correspondente ao potencial de base (Ψb), e outra a 

meio do dia, correspondente ao potencial mínimo (Ψmin). 

Nos anos de 2006 e 2007 para além da medição do potencial foliar foram também 

efectuadas medições do potencial mínimo do ramo (Ψstem). A metodologia de medição 

difere da de medição do potencial hídrico foliar apenas no facto de ser efectuada em folhas 

que não estejam a transpirar. Nestas condições, o potencial hídrico da folha é igual ao 

potencial de água no ramo onde está inserida. Para provocar a paragem da transpiração, 2 

horas antes de cada medição as folhas foram envolvidas em papel de alumínio e inseridas 

em sacos plásticos (Choné et al., 2001b). As medições do potencial do ramo foram 

realizadas em folhas adultas, sãs, bem expostas, localizadas na base da sebe colhidas nas 

mesmas videiras e à mesma hora das medições do potencial foliar mínimo. 

4.5.2.2 Condutância estomática 

As medições de condutância estomática das folhas individuais foram realizadas recorrendo 

a um aparelho portátil “LCA-4” (Analytical Development Company). Este aparelho é 

constituído por um analisador de CO2 por infravermelhos, uma câmara foliar (PLC-B) com 

área de 6,25 cm2, onde é inserida uma parte da folha, uma unidade de fornecimento de ar, 

com medidor de fluxo e exsicador, e uma unidade de armazenamento de dados. O aparelho 

possui ainda sensores de medição de temperatura e humidade do ar à entrada e saída da 

câmara foliar e um sensor PAR. Com base na medição do diferencial de CO2, de humidade 

relativa, da temperatura e da densidade de fluxo fotónico fotossinteticamente activo são 

determinadas as taxas de fotossíntese líquida, de transpiração, a condutância estomática e a 

concentração interna de CO2 (Lopes, 1994). 

As medições foram efectuadas nos mesmos dias da medição do potencial hídrico, em 

folhas principais bem expostas, adultas e sãs, localizadas entre o 4º e 8º níveis, do lado 

Este e Oeste da sebe. Cada dia de medição compreendeu 2 a 3 circuitos de medição, sendo 

um deles realizado sempre por volta do meio-dia solar, não ultrapassando cada um a 

duração de 1 hora. Nos anos de 2004 e 2005, as medições foram realizadas em 8 folhas (4 

e 8º níveis) por modalidade, de 4 plantas seleccionadas da uma só repetição. Nestes anos 

cada dia de medição compreendeu três circuitos, o primeiro por volta das 10 horas, o 

segundo ao meio-dia solar e o terceiro por volta das 18 horas. Nos anos de 2006 e 2007, as 

medições foram efectuadas em 6 folhas por modalidade, de 6 videiras seleccionadas de 2 
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repetições. Nestes anos, em cada dia de medição, foram realizados dois circuitos, o 

primeiro por volta das 10 horas da manhã e o segundo ao meio-dia solar. 

4.5.3 Temperatura radiativa da superfície da sebe 

A temperatura radiativa da superfície da sebe foi medida com sensores de termopares de 

precisão por infravermelhos IRTS-Pc (Apogee Instruments inc). Estes sensores estão 

equipados com dois termopares, um para a medição da temperatura da superfície e outro 

para a medição da temperatura do corpo do sensor. Os erros resultantes das variações da 

temperatura do corpo dos sensores são corrigidos através de um software específico 

desenvolvido pela Campbell Scientific. 

Os sensores foram colocados por cima da sebe de videiras voltados para Sul, fixos a um 

poste metálico vertical, dirigidos para o solo, com um ângulo de inclinação de 45º. O 

sistema de fixação ao poste adoptado permitiu regular a altura do sensor. A distância do 

sensor ao topo da sebe foi determinada a partir do ângulo de inclinação e do seu campo de 

visão de modo a que a largura da superfície “alvo” fosse ligeiramente inferior à largura da 

sebe. Uma vez que as medições foram efectuadas apenas após a sebe ter atingido a sua 

altura máxima, tendo em conta a altura da sebe e a densidade de folhas do seu interior, 

poder-se-á admitir que a temperatura medida diz respeito exclusivamente a folhas e caules 

de videira.  

Nos anos de 2004 e 2005 foi instalado um sensor por modalidade. Nos anos de 2006 e 

2007, nas modalidades FI e DI50, a temperatura da superfície da sebe foi medida em duas 

unidades experimentais. 

Os valores médios de temperatura medida em cada sensor, correspondente a um intervalo 

de tempo de 10 minutos, foram registados no sistema de aquisição e armazenamento de 

dados da estação meteorológica instalada no centro da parcela, em simultâneo com as 

medições das variáveis meteorológicas. 

4.5.4 Medição do teor de humidade do solo  

4.5.4.1 Método de medição do teor de humidade do solo 

O conhecimento do conteúdo de água no solo é fundamental em vários tipos de estudos, e 

cada vez mais se exige que as metodologias de medição permitam resultados imediatos, 



________________________________________________________Materiais e métodos 

 100

exactos e precisos, com possibilidade de monitorização contínua, acesso remoto e que 

provoquem baixa perturbação no solo.  

O teor de humidade do solo pode ser medido de forma directa, através do método 

gravimétrico, ou estimado através de métodos indirectos. O método directo de medição do 

teor de humidade do solo sendo bastante preciso é por isso utilizado na calibração de todos 

os outros métodos, mas por ser um método destrutivo e por não produzir resultados 

imediatos e repetíveis tem uma utilização prática limitada. Kutílek e Nielsen (1994) 

apresentam uma descrição deste método. 

Nos métodos indirectos, o teor de humidade é estimado através da medição de uma 

característica física do solo fortemente determinada pela presença de água.  

Durante muitos anos a sonda de neutrões foi o equipamento mais utilizado para a 

monitorização do perfil de humidade tanto em trabalhos e estudos de natureza científica 

como em trabalhos de natureza técnica. Neste método o teor de humidade do solo é 

estimado através da medição da perda de energia de neutrões rápidos.  

Outros equipamentos de utilização já bastante generalizada estimam a humidade do solo 

através da medição da constante dieléctrica (Mwale et al., 2005). Topp (2003) inclui estes 

equipamentos no grupo dos métodos electromagnéticos juntamente com outros 

recentemente desenvolvidos. Evett e Parkin (2005) apresentam uma revisão detalhada 

sobre alguns dos métodos electromagnéticos. 

Os equipamentos de medição indirecta do teor de humidade através da medição da 

constante dieléctrica do solo são divididos de acordo com metodologia usada na 

determinação desta característica física. Nas sondas TDR (“Time Domain Reflectometry”) 

a constante dieléctrica é determinada através da velocidade de propagação de um pulso 

electromagnético de frequência superior a 50 MHz ao longo de guias metálicas paralelas 

inseridas no solo (Kutilek e Nielsen, 1994). As sondas FDR (“Frequency Domain 

Reflectometry”) ou sondas capacitivas tipicamente operam em regime de rádio-frequência 

entre dez até varias centenas de megahertz (Eller e Denoth, 1996) e determinam a 

constante dieléctrica através da capacitância eléctrica do capacitor (Lukanu e Savage, 

2006). 

Encontram-se na bibliografia várias referências a trabalhos recentes, realizados quer em 

laboratório quer no campo, nos quais se procurou comparar as performances dos vários 
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métodos indirectos e avaliar a sua sensibilidade as diferentes factores (Evett e Steiner, 

1995; Paltineanu e Starr, 1997; Walker et al., 2004; Mwale et al., 2005; Evett et al., 2006; 

Brugess et al., 2006; Vera et al., 2009; Francesca et al., 2010). Da análise dos vários 

trabalhos citados podemos concluir existir algum consenso quanto ao uso da sonda de 

neutrões como o método indirecto mais exacto e preciso, o que se deve ao facto das suas 

medições não apresentarem sensibilidade a variações da temperatura do solo e serem muito 

pouco influenciadas por pequenas variações das propriedades físicas do solo ou por 

perturbações provocadas no solo durante a instalação dos tubos de acesso. Contudo, além 

das questões de segurança dos utilizadores relacionadas com a utilização de uma fonte 

radioactiva, apresenta ainda a forte limitação de não permitir a monitorização contínua.  

Por seu lado, os métodos electromagnéticos, TRD e FDR, têm a especial vantagem de 

permitir o registo e armazenamento automático das medições. Contudo, devido ao 

reduzido volume de solo no qual se realiza a medição da constante dieléctrica e à sua 

sensibilidade a variações de temperatura do solo, a sua precisão e exactidão dependem do 

tipo de método (TDR ou FDR), da forma dos sensores, do tipo de solo, do teor de 

humidade, do nível de perturbação do solo durante a instalação do aparelho, da existência 

de cavidades junto ao sensor e da equação de calibração usada. 

Evett et al. (2006) compararam diferentes marcas e modelos de sondas capacitivas (entre 

as quais a Sentek-Enviroscan e a Sentek-Diviner 2000), a sonda de neutrões e a TDR 

convencional e concluíram que: a) exceptuando a sonda de neutrões, todos os sensores 

estudados apresentam sensibilidade à temperatura, sendo que alguns demonstram ser 

pouco sensíveis (TDR convencional) e outros muito sensíveis (Trime 3 e Delta-T PR1/6). 

Em todos os sensores electromagnéticos estudados verificaram que a sensibilidade à 

temperatura é maior em condições próximas da saturação do que em solo seco e que a 

Enviroscan e a Diviner 2000 apresentam-se moderadamente sensíveis em condições 

próximas da saturação; b) a precisão dos sensores é determinada pelo tipo de solo, 

variações de temperatura e humidade do solo e a sua exactidão melhora significativamente 

quando se recorre a uma equação de calibração específica. 

Neste trabalho, a monitorização do teor de humidade do perfil do solo ao longo do ciclo 

produtivo foi efectuada recorrendo a sondas capacitivas: uma sonda portátil Diviner 2000 

(Sentek Pty Ltd), permitindo medições do teor de humidade de 10 em 10 cm até a 
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profundidade de 160 cm, e um sistema monitorização contínua Enviroscan (Sentek Pty 

Ltd) com duas sondas de 190 cm de profundidade, com sensores espaçados de 20 cm. 

Em cada unidade experimental foram instalados dois tubos de acesso, um na linha (perfil 

2), junto ao gotejador (5 cm de distância), entre duas plantas, e o outro, na entrelinha, a 

meia distância entre as linhas de videiras (perfil 1).  

Tendo em conta o padrão de distribuição de água no solo associado ao tipo de rega 

utilizado e o conhecimento da sua estreita relação com o padrão de extracção radicular, 

com o objectivo de avaliar a representatividade destes dois perfis (perfil 1 e 2) 

relativamente ao volume total de solo explorado pelas plantas, no ano de 2007, na 

repetição 1 da modalidade FI e na repetição 3 da modalidade DI50, entre os dois tubos já 

existentes, foram colocados mais dois tubos de acesso, um a 40 cm (perfil 2a) e o outro a 

75 cm (perfil 1a) do gotejador.  

À excepção de uma repetição da modalidade não regada (NI), na qual foi instalado o 

sistema monitorização contínua com duas sondas, em todas as outras unidades 

experimentais do ensaio as medições dos perfis de humidade foram efectuadas pelo menos 

duas vezes por semana, sempre antes e após as regas, com a sonda portátil. Cada medição 

do perfil foi repetida 3 vezes.  

Na instalação dos tubos de acesso foram seguidos todos os procedimentos que garantem 

minimizar a perturbação do solo causada nesta operação e evitar a formação de cavidades 

junto ao tubo. 

4.5.4.2 Calibração da sonda capacitiva 

Para obter a equação de calibração que permite relacionar as leituras normalizadas do 

sensor (SF) com os correspondentes teores de humidade volúmica (θv), realizou-se um 

ensaio de calibração. Para o efeito foram limitados 3 pequenos talhões, com 1 metro 

quadrado de superfície, no centro dois quais se instalou um tubo de acesso. Uma semana 

após a instalação dos tubos, dois destes talhões foram inundados de modo a garantir o 

humedecimento de todo o perfil. Vinte e quatro horas após o humedecimento, num destes 

talhões foi efectuada a medição da SF com a sonda capacitiva de 10 em 10 cm e colhidas 

amostras de solo não perturbadas às mesmas profundidades. Este procedimento for 

realizado 4 dias depois no segundo talhão inundado e no talhão seco. Este procedimento 

permitiu obter com conjunto de 84 pares de valores de SF e de θv, determinados pelo 

método gravimétrico, numa ampla gama de teor de humidade.  
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Os resultados do ensaio de calibração e a respectiva equação são apresentados na Figura 

4.5. O erro padrão de estimativa correspondente é de 2,2% (RMSE = 0,0218 m3/m3), valor 

próximo ao obtido por Lukanu e Savage (2006), na calibração de uma sonda capacitiva em 

laboratório usando a equação de uma recta com ordenada na origem (RMSE<0,02 

cm3/cm3), e inferior ao erro padrão de estimativa máximo obtido por Walker et al. (2004) 

para uma sonda TDR (RMSE<0,025 cm3/cm3) e ao erro mínimo obtido por Francesca et 

al. (2010) com sondas capacitivas (entre 2,5 e 3,6 %)  

Tal como verificado por Brugees et al. (2006), a análise da figura permite-nos ainda 

constatar que existe uma grande discrepância entre os valores de θv obtidos a partir da 

respectiva equação de calibração e os obtidos a partir da equação standard. 
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4.5.5 Controlo da maturação e caracterização da vindima 

A maturação foi acompanhada através da amostragem semanal de bagos e análise dos 

respectivos mostos. Em cada controlo de maturação foram colhidos 100 bagos por unidade 

experimental, alternando quer no que se refere à ordem de inserção do cacho quer à 

exposição e à posição do bago dentro de cada cacho. Cada amostra foi pesada, medido o 

respectivo volume e esmagada, tendo sido efectuadas as seguintes determinações no 

mosto: álcool provável, acidez total, pH, ácido málico, ácido tartárico, ácido cítrico, 

antocianas, índice de Folin, intensidade da cor e taninos. As análises aos mostos foram 

realizadas no laboratório de enologia do CEVDão, de acordo as metodologias descritas em 

Andrade (2003). 

Figura 4.5 – Relação entre os valores de θv determinados pelo método gravimétrico e os correspondentes 
valores de SF registados pela sonda capacitiva. Equação de calibração e equação standard. 
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A data da vindima foi definida pelos responsáveis do centro experimental, conjugando os 

resultados da evolução da maturação com observações do estado vegetativo e da 

turgescência dos bagos. Na vindima, para cada videira eleita foram registados a produção e 

o número de cachos. A caracterização qualitativa da vindima foi realizada seguindo a 

metodologia usada no controlo de maturação. 

4.6 Caracterização das condições meteorológicas locais 

4.6.1 Medição de variáveis meteorológicas  

As variáveis meteorológicas foram medidas através dos instrumentos de medição (Quadro 

4.4) instalados numa estação localizada no centro da parcela. Os valores instantâneos das 

variáveis meteorológicas foram medidos em intervalos de 1 minuto e registados os 

respectivos valores médios correspondentes a intervalos de 10 minutos por um sistema de 

aquisição de dados do modelo CR10X com multiplexador modelo AM16/32 da Campbell 

Scientific.  

Quadro 4.4  – Instrumentação meteorológica 

Variável Altura do 
sensor ao 
solo (m) 

Tipo de Sensor Modelo/ Fabricante 

Balanço de radiação 2,80 Net Radiómetro de 
termopilhas 

Q7_1 / Campbell 
Scientific 

Radiação solar  2,80 Piranómetro SP Lite /Kipp & Zonen 
Precipitação 1,50  Udómetro Rain-o-matic 

Professional/ Pronamic 
Velocidade do vento 3,10  Anemómetro de 3 

conchas  
014 MET-ONE 

Temperatura e humidade relativa do ar 2,25 Sonda de medição de 
temperatura e 

humidade sob abrigo  

Hygroclip S / Rotronic 

 

4.6.2 Determinação da Evapotranspiração de referência (ET0)  

A evapotranspiração de referência (ET0) é considerada com uma função climática local que 

representa a demanda evaporativa da atmosfera e é muito usada, pela comunidade 

científica e por técnicos de diferentes áreas, para estimar a evapotranspiração (ET) de 

superfícies vegetais a partir dos respectivos coeficientes culturais. 
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Um marco importante na estandardização deste conceito, verificou-se quando um painel de 

especialista organizado pela FAO, em 1990, com o objectivo de avaliar a performance dos 

vários métodos de estimativa da ET0, recomendou que a metodologia preferencial deveria 

integrar tanto a resistência aerodinâmica como a resistência do coberto (Shuttleworth, 

2007). 

Neste sentido a “Expert Consultation on Revision of FAO Methodologies for Crop Water 

Requirements” definiu a superfície de referência como “ uma superfície vegetal hipotética, 

uniforme, com 0,12 metros de altura, com albedo de 0,23 e uma resistência do coberto de 

70 s m-1 ” (Allen et al., 1988). Partindo desta definição, com base na equação de P-M, 

Allen et al. (1988) apresentaram uma equação para o cálculo da ET0, a partir de dados 

meteorológicos, conhecida por equação FAO Pemann-Monteith (FAO PM): 

( ) ( )
( )2

*
2

0 34,01
273

900408,0

u

eeu
T

GRn
ET

aa
a

++Δ

−
+

+−
=

γ

γ
 [4.1] 

Onde: ET0 representa a evapotranspiração de referência (mm/dia), Rn a radiação líquida 

(MJ m-2 dia-1), G o fluxo de calor para o solo (MJ m-2 dia-1), Ta a temperatura do ar a 2 

metros de altura do solo (ºC), u2 a velocidade do vento a 2 metros de altura do solo (m s-1), 
*
ae  a pressão de vapor saturante (kPa), ea a pressão actual de vapor (kPa), Δ o declive da 

curva de pressão de vapor (kPa ºC-1) e γ a constante psicromética (kPa ºC-1) 

Em 2001, um comité de especialistas reunido pela “Environmental and Water Resource 

Institute” da “American Society of Civil Engineers” com o objectivo de padronizar os 

procedimentos para a determinação dos coeficientes culturais garantindo assim a sua 

comparabilidade e a sua generalização, apresentaram uma equação para o cálculo da ET0 

(conhecida por equação ASCE-PM) bem como recomendações para a sua utilização e 

orientações para avaliação da qualidade dos registos meteorológicos (Allen et al., 2003).  

Mais recentemente, Allen et al. (2006) analisaram a performance da equação FAO-PM 

original (equação [4.1]), deduzida considerando rc=70 s m-1, e recomendam a sua 

utilização exclusivamente para dados diários. Para intervalos de tempo horários 

aconselham que esta seja usada considerando rc=50 s m-1 no período diurno (Rn>0) e 

rc=200 s m-1 no período nocturno.  
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Neste trabalho a ET0 foi determinada a partir dos valores horários das variáveis 

meteorológicas através da equação proposta por Allen et al. (2006). Os valores de ET0 

diários foram determinados por integração dos respectivos valores horários. 

4.6.3 Determinação de outros parâmetros climáticos 

Os parâmetros climáticos necessários ao cálculo das diferentes grandezas foram 

determinados através das seguintes expressões (Allen et al., 1998 e ASCE-EWRI, 2005): 

• Tensão de vapor saturante, *e (Pa). 

3,237
27,17

* 8,610)( += a

a

T
T

a eTe  [4.2] 

• Declive da curva de tensão de vapor saturante, Δ (Pa ºC-1) à temperatura (Ta). 

( )2

*

3,237
)(4098

+
=Δ

Ta
Te a  [4.3] 

• Pressão atmosférica média, Pat (kPa) 

26,5

293
0065,0293

3,101 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= est
at

z
P  [4.4] 

Onde zest representa a cota do lugar (m) 

• Calor latente de vaporização, λ (MJ kg-1) 

aT310361,2501,2 −×−=λ  [4.5] 

Na gama de temperaturas que se verificam no meio ambiente é frequente usar um valor 

constante de 2,45 MJ kg-1 

• Constante psicrométrica, γ (kPa ºC-1) 

λ
γ

622,0
atp Pc

=  [4.6] 

Onde cp representa o calor específico do ar a pressão constante (1,013 x 10-3 MJ kg-1 ºC-1). 

• Densidade do ar, ρa (kg m-3) 

( )16,2735,287 +
=

a

at
a T

P
ρ  [4.7] 



________________________________________________________Materiais e métodos 

 107

Em todas estas expressões a variável Ta representa a temperatura do ar, expressa em ºC. 

4.6.4 Condições meteorológicas durante o período de ensaio 

Nos quatro anos em que decorreu o ensaio, as condições meteorológicas foram bastante 

variáveis, com alguns eventos pouco habituais. Nas Figuras III.1, III.2, III.3 e III.4 do 

anexo III apresentam-se os valores diários da temperatura do ar, défice de pressão de 

vapor, velocidade média do vento, radiação solar incidente e balanço de radiação.  

Embora nos meses de Outubro e Novembro de 2003 o volume de precipitação tivesse sido 

superior ao valor médio, o ano hidrológico 2003/2004 foi, globalmente, um ano seco. A 

quantidade de precipitação total foi apenas de 846,9 mm, valor próximo do valor mais 

baixo registado entre 1959 a 1988. Com efeito, nos primeiros seis meses de 2004 o volume 

de precipitação foi apenas cerca de 43% do valor médio. O mês de Agosto de 2004 foi sem 

dúvida atípico, principalmente do ponto de vista pluviométrico. As temperaturas máxima e 

média mensal foram inferiores à média em cerca de 2 a 3 ºC (Figura 4.6 a e b) e a 

precipitação foi 8,4 vezes maior que o valor médio (Figura 4.7). Durante esse mês 

choveram 106,8 mm, valor bastante superior ao máximo de precipitação registada entre 

1959 e 1988 (68,8 mm em 1976). No que diz respeito à temperatura do ar, o mês de Junho 

foi o que apresentou maiores diferenças relativamente aos valores médios (Figura 4.6). 

Quanto a temperaturas extremas apenas em três curtos períodos (dias 180 e 181; dias 196 e 

197 e dias 206 a 208) os valores médios e máximos diários rondaram os 25 e 35ºC, 

respectivamente (Figura III.1 a). 

O ano hidrológico de 2004/2005 foi também um ano bastante seco com uma distribuição 

da precipitação muito irregular. Dos cerca de 616 mm de precipitação registada durante o 

ano (bastante inferior ao valor mais baixo registado entre 1959-1988), cerca de 50% (306 

mm) ocorreu no mês de Outubro de 2004 (Figura 4.7). No que diz respeito à temperatura, o 

ano caracterizou-se por um mês de Junho e Agosto com temperatura acima do valor médio 

(Figura 4.6). Quanto a situações extremas, registou 11 dias com temperaturas máximas 

superiores a 35ºC (Figura III.2 a) e 4 dias com ET0 superior a 8 mm/dia (Figura 4.8 b). 
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Figura 4.6 – Valores médios mensais de temperatura máxima (a), média (b) e mínima (c) diária do ar 
registados na estação meteorológica automática nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 e respectivas normais do 
período entre 1959 e 1988. 
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O ano de 2005/2006 caracterizou-se por ser o ano com o Verão mais quente de todo o 

período do ensaio (Figura 4.6). A média da temperatura do ar, nos meses de Verão (Junho 

a Agosto) foi bastante superior ao valor médio, tendo as temperaturas mínimas atingindo 

valores bastante próximos dos valores mais elevados registados entre 1959 e1988. Do 

ponto de vista pluviométrico, caracterizou-se por um Outono, Inverno e Primavera com 

precipitação bastante inferior ao normal (88%, 66% e 55% do valor médio mensal), mas 

com um Verão relativamente chuvoso, particularmente os meses de Agosto e Setembro 

(Figura 4.7). No que respeita a situações extremas, esse ano foi o que verificou maior 

número de dias com temperatura máxima próxima e superior a 35 ºC (18 dias) e os 

períodos com temperaturas muito elevadas mais prolongados (entre os dias 190 e 198 e os 

dias 246 e 249 a temperatura máxima registada foi superior a 34,5 ºC) (Figura III.3 a). No 

período entre os dias 216 e 222 a ET0 foi superior a 8,5 mm/dia, tendo sido registado no dia 

218 o valor mais elevado de todo o período do ensaio, 9,2 mm/dia (Figura 4.8 c). 

O ano de 2006/2007 foi claramente o ano mais ameno, com temperaturas médias próximas 

dos valores normais (Figura 4.6). No que diz respeito à pluviometria, caracterizou-se por 

ter um Outono bastante chuvoso. Constatou-se também que nos meses de Fevereiro e 

Junho a queda pluviométrica superou largamente os respectivos valores médios (Figura 

4.7). Em relação a situações extremas apenas em 5 dias foi registada temperatura máxima 

superior a 35 ºC (Figura III.4 a), não tendo sido observados valores de ET0 superiores a 8 

mm/dia (Figura 4.8 d). 
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Figura 4.8 – Evolução sazonal do integral diário dos valores instantâneos da evapotranspiração de referência 
determinada através da equação P-M (Allen et al., 2006) nos anos de 2004 (a); 2005 (b), 2006 (c) e 2007 (d). 
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4.7 Descrição do modelo para determinação da transpiração da videira a partir de 
registos de temperatura radiativa da superfície da sebe 

O modelo desenvolvido neste trabalho tem por base o princípio da partição do balanço 

energético entre a sebe de videiras e o substrato, constituído por vegetação natural e solo, e 

admite que do ponto de vista energético estes dois componentes do coberto actuam 

separadamente e em paralelo (Figura 4.9). 

 

Assim, partindo destes pressupostos os fluxos de vapor a partir da cultura (sebe de 

videiras) podem ser determinados como termo residual do seu balanço energético, a partir 

de valores do balanço de radiação da sebe (Rnc) e de fluxo de calor sensível (Hc), através 

da equação: 

λ
cc

c
HRn

E
−

=  [4.8] 

sendo o balanço de radiação da sebe de videiras (Rnc) obtido a partir das medições de 

radiação líquida de todo o coberto vegetal (Rn), do ângulo solar zenital (φ) e do coeficiente 

Figura 4.9 – Representação esquemática do modelo de partição dos componentes do balanço energético da 
vinha pela sebe e pelo substrato. 
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de extinção da radiação (ke) com a correcção do índice de área foliar (LAI) pelo factor de 

agrupamento Ω(φ), através da expressão: 

( )
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ϕ LAIk

c
e

e
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 [4.9] 

com Ω(φ) determinado através da equação [3.90]. 

Para a estimação dos fluxos de calor sensível da sebe (Hc) a partir de medições da 

temperatura radiativa da sua superfície (Trc) e de outras variáveis meteorológicas registadas 

na estação localizada no centro da parcela, foi usada uma expressão estabelecida com base 

no pressuposto de independência dos fluxos de cada componente do coberto, adoptado por 

Norman et al. (1995), mas assumindo, tal como no modelo proposto por Lhomme e 

Monteny (1993), a existência de duas resistências em série, a resistência da camada limite 

da vegetação ( c
ar ) e a resistência aerodinâmica do coberto (ra) (Figura 4.10). Assim, os 

fluxos de calor sensível da sebe (Hc) são estimados através da equação: 

( )
c

aa

arcpa
c rr

TTc
H

+

−
=
ρ

 [4.10] 

Onde Trc é a temperatura radiativa da superfície medida com termómetro de 

infravermelhos colocado sobre a sebe.  

Para determinar a resistência aerodinâmica do coberto (ra) o modelo recorre à equação 

[3.46], sendo os valores de d e zoM estimados através das equações apresentadas por 

Choudhury e Monteith, (1988), obtidas pelo ajustamento de funções matemáticas aos 

dados apresentados por Shaw e Pereira (1982): 
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Onde Cin representa a média dos coeficientes de inclinação das folhas, assumido constante 

dentro do coberto e igual a 0,2 e ´
oz .o comprimento da rugosidade do solo nu cujo valor 

adoptado foi 0,01 metros (Xin e Liu, 2010). Os resultados da aplicação destas equações às 

condições do ensaio são apresentados no Anexo IV. 
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Figura 4.10 – Representação esquemática das resistências à transferência de calor sensível entre os 
componentes do coberto e atmosfera. 

 
O comprimento da rugosidade para as transferências de calor zoH, é determinado através da 

equação [3.48], adoptando o valor médio de kB-1= 8,1 medido para a vinha por Verhof et 

al. (1997), o que se traduz na relação oMoH zz 41004,3 −×= . 

A resistência da camada limite da vegetação ( c
ar ) é estimada através da equação [3.78], 

adoptando para a variável w (largura das folhas) um valor médio ( w ) determinado a partir 

das medições do comprimento das nervuras principais laterais das folhas, efectuadas para 

estimar a área foliar, de acordo com a metodologia descrita no Anexo V. 

Com base na metodologia descrita, obtiveram-se os valores horários de Ec a partir dos 

valores horários de Trc registados nos sensores de temperatura e dos valores das variáveis 

meteorológicas. Os respectivos valores diários foram calculados por integração dos valores 

horários referentes ao período diurno (Rn>0). 

4.8 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram efectuadas recorrendo ao programa SPSS 17 (“Statistical 

Package for the Social Sciences - IBM  Company”).  
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Efectuaram-se análises de variância para as diversas variáveis estudadas tendo como 

possível origem de variação a modalidade de rega. Os dados foram previamente 

submetidos a testes de homogeneidade de variância (teste de Levene) e de normalidade da 

distribuição (teste Kolmogorov-Smirnov). Sempre que os dados não respeitavam os 

pressupostos dos testes paramétricos, recorreu-se aos adequados testes não paramétricos.  

Na apresentação dos resultados estatísticos utilizaram-se as seguintes notações simbólicas 

face aos diferentes níveis de significância:  

ns…………….não significativo 

* …………….estatisticamente significativo para um nível de probabilidade p<0,05 

**……………estatisticamente significativo para um nível de probabilidade p<0,01 

***…………..estatisticamente significativo para um nível de probabilidade p<0,001 

Os dados foram tratados separadamente por anos. Sempre que a análise de variância 

revelou efeitos significativos procedeu-se à comparação de médias através do teste de 

Tukey-HSD para um nível de significância de 5% 

Para avaliar as relações entre variáveis foram efectuadas regressões lineares simples ou 

múltiplas e regressões não lineares. A qualidade de ajustamento é avaliada, consoante os 

casos, através do coeficiente de correlação (r), do coeficiente de determinação (r2) ou do 

erro padrão de estimativa (RMSE). Nas situações em que se pretendeu comparar modelos 

de regressão com diferente número de variáveis independentes a qualidade do ajustamento 

foi avaliada através do coeficiente de determinação ajustado ( 2
ajr ).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Extracção de água do solo pela vinha  

Para uma boa condução da rega é importante conhecer as zonas do solo donde a planta 

extrai a água que necessita. O padrão de extracção de água pelas plantas é determinado 

pela distribuição e disponibilidade da água no perfil e pela distribuição do seu sistema 

radicular, e, consequentemente, por todos os factores que as determinam, nomeadamente o 

tipo e características de solo, o porta-enxerto, o tipo de cobertura do solo e o método de 

rega.  

Podemos encontrar na bibliografia referências a trabalhos que analisam a influência de 

alguns destes factores no padrão de distribuição do sistema radicular e de extracção da 

água do solo pela vinha.  

Singleton e Maudsdey (1996) verificaram que o padrão de extracção de água era similar ao 

padrão de distribuição radicular, sendo este último determinado pelo tipo de solo. Morlat e 

Jacquet (2003) observaram que o coberto vegetal permanente do solo originou uma 

considerável diminuição do número de raízes de videira na entrelinha, principalmente na 

camada superficial, e um aumento junto à linha. Monteiro e Lopes (2007) concluíram que 

o coberto vegetal do solo contribui para uma redução efectiva do teor de humidade durante 

a primavera.  

Araújo et al. (1995) constataram que a distribuição da água e do sistema radicular de uma 

vinha jovem era significativamente diferente quando regada com rega gota-a-gota ou com 

sulcos. As diferenças na distribuição da água inerentes as estes métodos de rega resultaram 

no desenvolvimento de regiões localizadas com elevada densidade de raízes perto da 

superfície junto ao gotejador, bem diferente da grande expansão lateral e vertical do 

sistema radicular das plantas regadas por sulcos. Bassoi et al. (2003) estudaram a 

distribuição do sistema radicular da casta “Itália” (uva de mesa) enxertada em IAC-313, 

regada com rega gota-a-gota e microaspersão. Verificaram que em ambos os sistemas de 

rega as raízes estenderam-se até 1 metro de profundidade e lateralmente até 1 metro de 

distância do tronco, sendo contudo o volume de solo junto a linha (até 0,6 metros do 
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tronco) até 0,4 metros de profundidade o que apresentava maior concentração de raízes. 

Verificaram ainda que as videiras regadas por microaspersão apresentavam maior presença 

de raízes com o aumento da distância ao tronco, enquanto as videiras regadas com rega 

gota-a-gota concentravam o seu sistema radicular junto ao tronco. Resultado semelhante 

foi apresentado por Stevens e Douglas (1994) que verificaram que a densidade radicular da 

vinha decrescia em profundidade quando regada por microaspersão, com cobertura total. 

Quando regada com gota-a-gota este decréscimo ocorria quer em profundidade quer à 

medida que aumentava a distância à linha. Os autores concluem ainda que, contrariamente 

à vinha regada por microaspersão, na vinha regada com gota-a-gota não é possível 

seleccionar um perfil onde a densidade radicular seja representativa de todo o volume de 

solo explorado pelo sistema radicular. 

Na rega gota-a-gota, o volume de solo humedecido, conhecido por bolbo molhado, é 

determinado pelo teor de humidade inicial, pelo volume de água aplicado, pelo débito e 

posição do gotejador (à superfície ou enterrado) e pelas características físicas do solo. Por 

conseguinte, a variação espacial destas propriedades físicas provoca variações na 

distribuição da água no solo. Por estas razões o conhecimento do padrão de distribuição de 

água no solo neste tipo de rega é de crucial importância, tanto para o seu dimensionamento 

como para a sua condução, visto que o espaçamento entre gotejadores e a sua localização 

em relação às linhas de plantas, a localização dos sensores para determinação dos perfis de 

humidade e a definição das zonas de diferente intensidade de absorção de água e nutrientes 

devem ser determinados com base no conhecimento da dinâmica da água no solo.  

5.1.1 Representatividade dos perfis de humidade do solo relativamente ao volume 

total de solo explorado pelas plantas 

Com referido no Capítulo 4, com o objectivo de monitorizar a evolução da humidade do 

solo, foram instalados em todas as unidades experimentais do ensaio, dois tubos de acesso 

da sonda capacitiva, um na linha (perfil 2), junto ao gotejador (5 cm de distância) e outro 

na entrelinha, a meia distância entre as linhas de videira (perfil 1). Com esta localização 

dos tubos de acesso foi possível monitorizar, por um lado, o teor de humidade na coluna de 

solo na qual se verificariam as maiores variações em resultado da rega (perfil 2) e, por 

outro, o teor de humidade no solo exterior ao bolbo molhado (perfil 1). Contudo, tendo em 

conta o padrão de distribuição de água no solo associado ao tipo de rega utilizado e o 

conhecimento da sua estreita relação com o padrão de extracção radicular, tornou-se 

necessário avaliar a representatividade da informação obtida nestes dois perfis 
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relativamente à variação de armazenamento no volume total de solo explorado pelas 

plantas. 

Com este objectivo, no ano de 2007, entre os dois tubos já existentes, foram colocados 

mais dois, um a 40 cm (perfil 2a) e outro a 75 cm (perfil 1a) de distância do gotejador, na 

repetição 1 da modalidade FI e na repetição 3 da modalidade DI50. 

Da análise dos gráficos da Figura 5.1, nos quais se apresenta a evolução do armazenamento 

de água até 160 cm de profundidade (W160) determinado com base nos perfis de humidade 
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Figura 5.1 – Evolução do armazenamento de água no solo até 160 cm de profundidade (W160) determinado 

nos perfis 1, 1a, 2a e 2, precipitação e regas na repetição 1 da modalidade FI (a) e na repetição 3 da 

modalidade DI50 (b) no ano de 2007. 
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registados nos quatro tubos de acesso, constata-se que de um modo geral a rega provocou 

alterações de amplitude variável no armazenamento correspondente aos perfis 2 e 2a, 

localizados a 5 e 40 cm de distância do gotejador. Por seu lado, nos perfis mais distantes 

do gotejador apenas foram registadas alterações no armazenamento em consequência da 

ocorrência de precipitação. Assim, tendo em atenção a distância entre gotejadores, poder-

se-á admitir que as regas efectuadas permitiram obter uma faixa contínua de 

humedecimento com cerca de 80 cm de largura.  

No Quadro 5.1 apresentam-se os coeficientes de determinação ( 2

ajr ) e os coeficientes de 

regressão standardizados (βi) obtidos através de regressão linear simples e múltipla entre a 

variação de armazenamento global (ΔW160), determinada a partir da informação dos 4 

perfis (variável dependente), e a variação de armazenamento em cada perfil (variáveis 

independentes, ΔW160-perfil 2; ΔW160-perfil 2a; ΔW160-perfil 1a; ΔW160-perfil 1). O modelo 

de regressão com quatro variáveis independentes não foi considerado uma vez que ΔW160-

perfil 1a e ΔW160-perfil 1 apresentam elevada correlação (r=0,91***) nas duas modalidades. 

A análise do referido quadro permite retirar algumas conclusões quanto ao número e à 

localização dos perfis de humidade para caracterizar, nas condições do ensaio, a variação 

de armazenamento de água no solo:  

a) A variação de armazenamento de água em todo o volume de solo explorado pelo 

sistema radicular pode ser perfeitamente caracterizada quando se recorre aos 

registos do teor de humidade em três perfis, dois dos quais localizados na região de 

influência da rega (
2

ajr >0,99);  

b) Neste tipo de rega, a informação de um único perfil não permite uma boa 

caracterização das variações em todo o volume de solo (
2

ajr  
 entre 0,43 e 0,82);  

c) No caso de apenas se dispor de informação de um só perfil, dever-se-ia optar por 

um localizado na zona de influência da rega, tendo em atenção, contudo, que o 

mais próximo do gotejador não se apresenta como a melhor solução;  

d) O recurso a dois perfis, sendo um deles o mais próximo do gotejador (perfil 2), 

garante uma boa explicação da variação de armazenamento total (
2

ajr ≈ 0,90);  

e) No caso de se optar pela conjugação dos perfis 2 e 1, a análise dos coeficientes de 

regressão standardizados demonstra que os dois perfis contribuem de forma 

bastante próxima para a estimativa da variável dependente. 
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Quadro 5.1 – Coeficientes de determinação (
2

ajr ) e coeficientes de regressão standardizados (βi) obtidos através 

de regressão linear simples e múltipla entre a variação de armazenamento global (ΔW160), obtida por integração 

dos 4 perfis (variável dependente) e a variação de armazenamento nos perfis 2 (ΔW160-P2), 2a (ΔW160-P2a); 1a 

(ΔW160-P1a) e 1 (ΔW160-P1) (variáveis independentes), modalidade FI, repetição 1 e modalidade DI50, repetição 

3, no ano 2007. 

Variáveis independentes 

FI -1 DI50 -3 FI -1 DI50 -3 

2

ajr  

Coeficiente de regressão standardizados (βi) 

x1 x2 x3 β1 β2 β3 β1 β2 β3 

ΔW160 - P2 _ _ 0,54 *** 0,62 *** 0,74 _ _ 0,79 _ _ 

ΔW160 - P2 a _ _ 0,77 *** 0,82 *** 0,88 _ _ 0,91 _ _ 

ΔW160 - P1 a _ _ 0,43 *** 0,56 *** 0,66 _ _ 0,75 _ _ 

ΔW160 - P1 _ _ 0,43 *** 0,52 *** 0,66 _ _ 0,72 _ _ 

ΔW160 - P2  ΔW160 - P2a _ 0,93 *** 0,91 *** 0,44 0,69 _ 0,39 0,68 _ 

ΔW160 - P2  ΔW160 - P1a _ 0,90 *** 0,93 *** 0,69 0,59 _ 0,64 0,58 _ 

ΔW160 - P2  ΔW160 - P1 _ 0,89 *** 0,88 *** 0,68 0,59 _ 0,63 0,53 _ 

ΔW160 - P2a  ΔW160 - P1a _ 0,80 *** 0,87 *** 0,75 0,22 _ 0,72 0,3 _ 

ΔW160 - P2a ΔW160 - P1 _ 0,79 *** 0,89 *** 0,76 0,2 _ 0,73 0,32 _ 

ΔW160 – P2 ΔW160 - P2a  ΔW160 - P1a 0,998 *** 0,998 *** 0,51 0,45 0,35 0,45 0,4 0,38 

ΔW160 - P2 ΔW160 - P2a  ΔW160 - P1 0,989 *** 0,991 *** 0,51 0,46 0,33 0,41 0,48 0,34 

Nota: ns não significativo p>0,05; * significativo com p<0,05; ** significativo com p<0,01 e *** significativo com p<0,001.  

 

A partir desta análise, podemos concluir que a caracterização do padrão de extracção 

radicular da vinha pode ser feita a partir dos perfis de variação de armazenamento 

registados nos dois tubos de acesso instalados em todas as unidades experimentais (perfis 1 

e 2). 

5.1.2 Padrão de extracção de água do solo pela vinha 

A aplicação do princípio de conservação da massa ao prisma de solo explorado pelo 

sistema radicular permite concluir que, em períodos de tempo em que não se verifique 

precipitação ou rega, depois de cessarem todos os movimentos gravitacionais, nas 

situações em que não exista contribuição do nível freático ou outro fluxo de água na 

fronteira inferior do volume considerado, a variação de armazenamento verificada é apenas 

resultante da extracção radicular (videira + coberto vegetal) e da evaporação à superfície 

do solo. Em conjunto estas duas componentes correspondem à extracção de água do solo. 

Assim, a análise dos valores da variação do armazenamento obtidos em alguns perfis deste 

prisma irá permitir determinar a contribuição das diferentes zonas para estes componentes 

do balanço de volume.  
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Para a situação em estudo, a variação do armazenamento obtida a partir dos perfis 

humidade registados no tubo de acesso colocado na linha (perfil 2), junto ao gotejador 

(ΔWL), é representativa da coluna de solo onde se verificam as maiores variações do teor de 

humidade em resultado da rega. Em contrapartida, a variação de armazenamento obtida a 

partir dos perfis humidade registados no tubo de acesso colocado na entrelinha (ΔWEL) é 

representativa do volume de solo exterior ao bolbo humedecido pela rega. A relação entre 

ΔWEL e ΔWL indica a proporção com que cada um destes volumes de solo contribui para a 

extracção radicular e para a evaporação. 

No Quadro 5.2 é apresentada a contribuição das várias camadas de solo dos dois perfis 

para a variação global (ΔWEL+ΔWL) e os respectivos valores de ΔWEL/ΔWL da modalidade 

NI nos quatro anos do ensaio. 

Quadro 5.2 - Percentagem por camadas da extracção global de água do solo na modalidade sem rega (NI), 

nos perfis P2 e P1 dos períodos entre os dias 176 e 274 de 2004, entre os dias 96 e 264 de 2005, entre os dias 

178 e 240 de 2006 e entre os dias 143 e 271 de 2007. 

  Linha (perfil 2) Entrelinha (perfil 1) 
ΔWEL 
/ΔWL Ano\Camadas(cm) 0-50 50-100 100-150 150-200 0-50 50-100 100-150 150-200 

2004 15,6 15,5 11,8 14,0 9,8 6,9 12,4 14,0 0,76 

2005 12,6 13,1 12,1 12,3 13,3 11,8 12,6 12,2 1,00 

2006 13,2 14,7 14,0 13,9 8,8 9,8 11,6 14,0 0,79 

2007 12,1 11,7 11,2 11,6 11,1 15,2 13,6 13,5 1,15 

 

Considerando a globalidade do período em análise, o padrão de variação de 

armazenamento apresenta alguma variabilidade nos quatro anos do ensaio. Tomando 

apenas o perfil junto ao gotejador (perfil P2) verifica-se que, à excepção do ano de 2004, 

no qual a camada até 100 cm de profundidade é a que apresenta maior variação de 

armazenamento, nos restantes anos todas as camadas de solo deste perfil contribuem de 

forma sensivelmente igual para a extracção. Em contrapartida, nos anos de 2004 e 2006 as 

camadas mais profundas de solo (100 a 200 cm) do perfil da entrelinha (perfil P1) foram as 

que mais contribuíram para a variação de armazenamento nesse perfil. Nestes dois anos a 

extracção de água do solo foi globalmente inferior no perfil da entrelinha. Já no ano de 

2007 a extracção foi globalmente superior na entrelinha. Estas diferenças inter-anuais estão 

naturalmente relacionadas com o regime de precipitação durante o ciclo vegetativo. 

Embora globalmente as várias camadas do solo, até à profundidade de 200 cm, contribuam 

de forma sensivelmente igual para a satisfação das necessidades hídricas das plantas não 

regadas, o padrão de extracção revela uma grande dinâmica sazonal. 
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Para ilustrar esta dinâmica sazonal apresentam-se na Figura 5.2 os perfis de percentagem 

de variação de armazenamento de água no solo na modalidade NI em três períodos do ano 

de 2005.  
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Como podemos observar, na fase inicial do ciclo da vinha, quando a reserva de água no 

solo é ainda elevada, a extracção é maior nas camadas superficiais (Figura 5.2 a), com 

cerca de 70% da variação de armazenamento a ocorrer até 75 cm de profundidade. Com a 

dessecação das camadas superficiais, as plantas aumentam a extracção em profundidade. 

No início de Julho (Figura 5.2 b) a camada de solo até aquela profundidade tem já uma 

contribuição muito diminuta para a extracção, com cerca de 80% da variação de 

armazenamento a ocorrer entre 100 e 200 cm de profundidade. Uma vez que neste período 

Figura 5.2 - Perfis de percentagem da variação do armazenamento de água no solo na modalidade NI, nos 

períodos entre os dias 101(11/4) e 104 (14/4) (a), os dias 182(1/7) e 185(4/7) (b) e os dias 244 (1/9) e 247 (4/9) 

(c) no ano 2005. 
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a variação de armazenamento é já ligeiramente inferior à taxa média de transpiração 

estimada a partir dos registos de temperatura da superfície da sebe (1,64 mm/dia) (ver 

ponto 5.6) conclui-se que já nesta fase uma parte da extracção ocorreu abaixo de 200 cm 

de profundidade. No início de Setembro (Figura 5.2 c), a variação de armazenamento até 

200 cm de profundidade é significativamente mais baixa (0,41 mm/dia). Tendo em conta 

que para o período em causa (1 a 4/9) a taxa de transpiração estimada foi em média de 1,38 

mm/dia, conclui-se que cerca de 70% da extracção radicular ocorreu nesta fase a 

profundidades superiores a 200 cm.  

Quando se verifica o humedecimento das camadas superficiais, em resultado de uma 

precipitação, o padrão de extracção de água do solo em plantas não regadas altera-se 

significativamente. Esta situação é claramente ilustrada na Figura 5.3, na qual se 

apresentam os perfis de percentagem de variação de armazenamento de dois períodos do 

ano de 2004, na modalidade NI. 

Os perfis (a) são relativos ao período entre 5 a 8 de Agosto. Nesta fase do ciclo vegetativo 

a variação de armazenamento é baixa (cerca de 1,4 mm/dia) e concentra-se nas camadas 

mais profundas. Os perfis (b) referem-se aos dias imediatamente a seguir a um período 

bastante pluvioso (de 8 a 19 de Agosto), durante o qual se registou uma precipitação de 

106,8 mm. Verifica-se que, após este período de precipitação, as plantas aumentam 

significativamente a extracção de água, concentrando-a na linha e nas camadas 

superficiais, mostrando assim que as raízes que se encontravam nestas camadas, 

anteriormente secas, se mantiveram perfeitamente funcionais, retomando a sua actividade 

uma vez rehumedecido o solo. Note-se que a elevada percentagem verificada na camada 

superficial (0-25 cm) é em grande parte devida ao peso que a componente evaporação tem 

nos dias a seguir a uma precipitação. 

No Quadro 5.3 é apresentada a contribuição das várias camadas de solo das duas colunas 

para a variação global (ΔWL+ΔWEL) e os respectivos valores de ΔWEL/ΔWL, das 

modalidades regadas nos quatro anos do ensaio. 

Da análise dos valores apresentados no Quadro, verificamos que globalmente, na 

modalidade FI, entre 81 a 89% da extracção de água ocorreu nas camadas de solo até 100 

cm de profundidade, dos quais em média 62% se verificou no perfil junto ao gotejador. 

Nas modalidades de rega deficitária (DI30 e DI50) verifica-se igualmente que a extracção 

da água se concentrou no perfil junto ao gotejador até a 100 cm de profundidade, embora 

com percentagens inferiores. Assim, no caso da modalidade DI50, entre 78 a 84% da 
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extracção de água ocorreu nas camadas de solo até 100 cm de profundidade, dos quais, em 

média, 55% se verificou no perfil junto ao gotejador. Já na modalidade DI30, entre 76 a 

80% da extracção de água ocorreu até 100 cm de profundidade, dos quais 51% se verificou 

também no perfil junto ao gotejador. Estes resultados vêm confirmar as conclusões de 

vários autores de que numa vinha regada por rega gota-a-gota as videiras extraem 

maioritariamente água nas camadas de solo mais próximas da superfície e junto às linhas 

de gotegadores. 
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Figura 5.3 - Perfis de percentagem de extracção de água do solo na 

modalidade NI, no período entre os dias 218 (5/8) e 221 (8/8) (a), antes da 

precipitação, e após a precipitação entre os dias 233 (20/8) e 236 (23/8) (b) 

do ano 2004. 
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Quadro 5.3 - Percentagem por camadas da extracção global de água do solo nas modalidades com rega (FI; 

DI50 e DI30) nos perfis P2 e P1 durante a campanha de rega de 2004, 2005, 2006 e 2007. 
 

Modalidade ano   

Camadas (cm)   
Linha (perfil 2) 

Camadas (cm)  
Entrelinha (perfil 1) 

ΔWEL 
/ΔWL 0-50 50-100 100-150 0-50 50-100 100-150 

FI 

2004 

Média 34,7 28,9 9,6 15,8 7,0 4,0 0,4 

σ 3,4 2,4 4,3 1,6 1,2 0,4 0,1 

2005 

média 45,8 22,7 6,5 12,6 8,8 3,6 0,3 

σ 2,1 1,1 1,5 2,5 0,4 1,3 0,0 

2006 

média 36,6 17,1 9,3 16,9 10,4 9,8 0,6 

σ 1,1 2,1 1,2 0,8 0,8 0,8 0,0 

2007 

média 39,6 21,8 7,3 14,7 9,5 7,1 0,5 

σ 1,7 3,9 0,5 0,9 1,4 0,8 0,1 

DI50 

2004 

média 43,3 15,0 8,8 16,8 8,1 8,0 0,5 

σ 0,1 0,3 0,7 0,4 0,4 0,1 0,0 

2005 

média 41,9 19,9 10,7 9,0 8,5 10,1 0,4 

σ 0,5 1,8 0,1 1,4 0,3 0,4 0,0 

2006 

média 32,9 14,1 10,8 19,5 11,5 11,2 0,7 

σ 0,5 1,2 1,1 1,8 1,1 1,6 0,0 

2007 

média 36,2 15,9 8,2 21,0 10,5 8,2 0,7 

σ 1,7 2,0 0,6 2,1 0,6 1,9 0,1 

DI30 

2004 

média 34,4 20,8 10,8 15,9 8,9 9,3 0,5 

σ 2,2 1,5 0,5 1,7 0,4 0,7 0,0 

2005 

média 35,8 21,8 13,5 8,2 10,1 10,7 0,4 

σ 2,7 2,0 0,5 0,5 0,4 0,8 0,0 

2006 

média 31,2 14,1 12,4 18,7 11,8 11,7 0,7 

σ 1,9 0,3 1,2 1,4 1,1 1,1 0,0 

2007 

média 30,1 18,9 10,2 19,9 11,5 9,5 0,7 

σ 1,0 1,7 0,9 2,5 0,5 1,2 0,1 

 

Tal como nas plantas não regadas, o padrão de extracção de água do solo na vinha regada 

revela alguma variabilidade ao longo do ciclo vegetativo em função época de rega. Antes 

de se iniciar a rega o padrão de extracção de água na coluna de solo junto ao gotejador é 

similar ao da coluna de solo na entrelinha (ΔWEL /ΔWL ≈ 1 ) (Figura 5.4 a).  

Durante o período de rega, a extracção aumenta significativamente nas zonas humedecidas 

pela rega à superfície, no perfil junto ao gotejador, e decresce bastante nas camadas não 

humedecidas (camadas mais profundas no perfil junto ao gotejador e em todo o perfil da 

entrelinha) (Figura 5.4 b). No período após a época de rega, as plantas voltam a distribuir a 

extracção de forma similar por todas as camadas de solo tanto na linha como na entrelinha 

(Figura 5.4 c). 
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Para ilustrar a dinâmica do padrão de extracção água do solo em resultado de uma rega 

apresentam-se na Figura 5.5 os perfis de extracção antes e depois da 1ª rega na modalidade 

DI30 no ano de 2005. No período imediatamente antes da rega a extracção de água 

verifica-se predominantemente nas camadas mais profundas de forma similar junto à linha 

de videiras e na entrelinha (Figura 5.5 a). Logo após a rega, a água é extraída quase 

exclusivamente na zona humedecida, verificando-se um incremento bastante significativo 

do consumo (Figura 5.5 b). À medida que o volume de solo humedecido pela rega vai 

dessecando, a extracção decresce, estendendo-se progressivamente às camadas de solo 

mais profundas e às zonas exteriores ao bolbo molhado (Figuras 5.5 c, d, e). 

Figura 5.4 - Perfis de percentagem de extracção de água do solo na modalidade DI50, antes de se iniciar o 

período de rega (a), durante a campanha de rega (b) e após a campanha de rega (c) no ano de 2005. 
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Figura 5.5- Perfis de percentagem de extracção de água do solo antes (a) e depois (b, c, d, e) da 1ª rega na modalidade DI30 no ano de 2005. 
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5.2 Potencial hídrico foliar e do ramo  

5.2.1 Evolução sazonal dos potenciais hídricos  

Nos gráficos das Figuras 5.6 a 5.10 apresenta-se a evolução sazonal dos potenciais foliares 

e do potencial do ramo nas diferentes modalidades de rega nos quatro anos de ensaio, bem 

como a escala de severidade de stress hídrico apresentada em Ojeda (2008). 

A análise da evolução do potencial de base (ψb) da modalidade testemunha não regada (NI) 

demonstra ter-se verificado uma grande variação inter-anual das condições hídricas a que 

as plantas em sequeiro estiveram sujeitas ao longo do ciclo vegetativo, reflectindo 

naturalmente as diferentes condições meteorológicas verificadas em cada ano.  

Como podemos constatar, durante o ano de 2005 o ψb das plantas não regadas apresenta 

uma evolução decrescente tendo-se registado na última medição, próxima à vindima, 

valores indicativos de stress forte (ψb = -0,58±0,13 MPa).  

No ano de 2004, devido à precipitação caída durante a primeira quinzena de Agosto, a 

tendência decrescente foi interrompida, verificando-se, logo a seguir à chuva, um aumento 

para valores próximos dos das modalidades regadas, indicando ausência de stress. Já no 

final do ciclo, observou-se um acentuado decréscimo, demonstrando um rápido 

agravamento das condições hídricas das plantas.  

No ano de 2006, até ao início da maturação, a evolução do ψb das plantas não regadas é 

similar à observada em 2005. Contudo, na medição efectuada no final da fase de maturação 

registaram-se valores próximos dos correspondentes a condições de ausência de stress 

hídrico. 

O ano 2007 foi sem dúvida um ano pouco comum. Os valores de potencial de base 

registados em todas as modalidades foram sempre bastante elevados, indicando ausência 

de stress hídrico ao longo de todo ciclo.  

Analisando a evolução do ψb da modalidade (FI) na qual se pretendia que as plantas 

fossem mantidas durante todo o ciclo vegetativo em conforto hídrico, conclui-se que a 

metodologia de condução e programação da rega estabelecida neste trabalho permitiu a 

concretização deste objectivo, uma vez que os valores registados foram sempre indicativos 

de stress nulo a leve (>-0,2 MPa).  
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Figura 5.7 – Evolução sazonal do potencial hídrico foliar de base (a) e mínimo (b) no ano de 2005. Os pontos 

correspondem aos valores médios e as barras verticais a ± o desvio padrão das observações. ns diferenças não 

significativas; * diferenças significativas com p<0,05 ;** diferenças significativas com p<0,01 ;***  

diferenças significativas com p<0,001. 
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Figura 5.6 – Evolução sazonal do potencial hídrico foliar de base (a) e mínimo (b) no ano de 2004. Os pontos 

correspondem aos valores médios e as barras verticais a ± o desvio padrão das observações. ns diferenças não 

significativas; * diferenças significativas com p<0,05 ;** diferenças significativas com p<0,01 ;***  

diferenças significativas com p<0,001.  
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Figura 5.8 – Evolução sazonal do potencial hídrico foliar de base (a) e mínimo (b) no ano de 2006. Os pontos 

correspondem aos valores médios e as barras verticais a ± o desvio padrão das observações. ns diferenças não 

significativas; * diferenças significativas com p<0,05 ;** diferenças significativas com p<0,01 ;***  

diferenças significativas com p<0,001. 

nulo a leve

Leve a médio

-0,4

-0,2

0,0

170 190 210 230 250 270 290

Dia do ano

FI

DI50

DI30

NI

ψ
b 

(M
P

a) ns **

***
*

***

***

a)

 

nulo a leve

Leve a médio

médio a forte

forte a severo

severo-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

170 190 210 230 250 270 290

Dia do ano

FI

DI50

DI30

NI

ψ
m

in
(M

P
a)

ns

*

*** ***

*** ***

b)

 
Figura 5.9 – Evolução sazonal do potencial hídrico foliar de base (a) e mínimo (b) no ano de 2007. Os pontos 

correspondem aos valores médios e as barras verticais a ± o desvio padrão das observações. ns diferenças não 

significativas; * diferenças significativas com p<0,05 ;** diferenças significativas com p<0,01 ;***  

diferenças significativas com p<0,001. 
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No que diz respeito ainda ao potencial de base, importa também realçar que, em muitas 

situações, embora estatisticamente se verifiquem diferenças significativas entre os valores 

registados nas várias modalidades de rega, estas, de acordo com a escala adoptada, nem 

sempre são indicativas de estados hídricos diferenciados. Veja-se, por exemplo, que no ano 

de 2007, embora do ponto de vista estatístico se verifique uma clara diferenciação das 

modalidades, do ponto de vista da classificação do seu estado hídrico esta diferenciação 

não existe. 

Análise comparativa da evolução sazonal dos potenciais de base (ψb), mínimo (ψmin) e stem 

(ψstem) demonstra existir uma grande discrepância entre a informação sobre o estado 

hídrico das plantas obtido a partir de cada um destes indicadores. Assim, tomando 

novamente como exemplo o ano de 2007, verificamos que, usando apenas como referência 

o ψb, concluir-se-á que todas as modalidades se mantiveram em condições de conforto 

hídrico ao longo de todo o ciclo. Contudo, se considerássemos apenas como referência os 

valores do ψmin concluir-se-ia que, genericamente, as plantas de todas as modalidades 

evoluíram entre uma situação de stress leve a médio até a uma situação de stress médio a 

forte. Apenas o ψstem, no final do ciclo, indica diferenças dos estados hídricos entre 

modalidades de rega (Figura 5.10). 

Esta análise comparativa permite-nos ainda constatar que o ψmin, em muitas situações não 

permite uma diferenciação das modalidades. Como exemplo, refira-se o ano 2006 em que, 

apesar de nas medições dos dias 199, 219 e 240 não terem sido registadas diferenças 

significativas entre os valores de ψmin das diferentes modalidades de rega, os valores de ψb 

demonstram uma clara diferenciação da modalidade FI. Refira-se ainda que no ano de 

2005, ao longo de todo o ciclo, o ψb estabelece uma clara diferenciação entre as 

modalidades de rega. A modalidade FI foi a que registou valores mais elevados ao longo 

de todo o ciclo, a modalidade NI a que registou valores mais baixos, encontrando-se os 

valores correspondentes às modalidades de rega deficitária entre estes dois extremos. 

Todavia, esta diferenciação não se verifica na evolução do ψmin. Em várias medições a 

modalidade FI foi, contrariamente ao que seria expectável, a que registou valores médios 

mais baixo. 

Esta discrepância poderá estar relacionada com o facto do potencial hídrico foliar, tal como 

outros indicadores de stress ligados à planta, serem não só dependentes da disponibilidade 

em água do solo mas também das condições meteorológicas no momento da sua medição, 

da condutividade interna e do controlo estomático (Choné et al., 2001b). 
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Figura 5.10 – Evolução sazonal do potencial “stem” no ano de 2007. Os pontos correspondem aos valores 

médios e as barras verticais a ± o desvio padrão das observações. ns diferenças não significativas; * 

diferenças significativas com p<0,05 ;** diferenças significativas com p<0,01 ;***  diferenças significativas 

com p<0,001. 

5.2.2 Influência das condições meteorológicas locais sobre o potencial hídrico das 

plantas 

Através de análise de regressão, determinaram-se as relações entre estes indicadores do 

estado hídrico e as condições atmosféricas locais no momento da sua medição, 

nomeadamente a temperatura (Ta) e o défice de pressão de vapor (DPV), em plantas cuja 

fracção da reserva disponível de água no solo, até 160 cm de profundidade (FTSW160), era 

superior a 40%, ou inferior a 20%. No Quadro VI.1 do Anexo VI são apresentados os 

valores médios da temperatura (Ta) e da humidade relativa (HR) correspondentes ao 

período de medição e respectivo desvio padrão. 

Tal como seria esperado, em plantas com elevada disponibilidade em água no solo 

(FTSW160>40%), a variabilidade dos valores do potencial hídrico foliar mínimo (ψmin) é em 

grande parte explicada pelas condições atmosféricas locais. A Figura 5.11 mostra que, à 

medida que o DPV da atmosfera aumenta, o ψmin das plantas nestas condições 

(FTSW160>40%) decresce, apresentando valores similares aos das plantas com menor 

reserva de água no solo (FTSW160<20%) quando o DPV é superior a cerca de 3 kPa. 

Verifica-se ainda que, em videiras com baixas reservas de água no solo (FTSW160<20%), a 

variação do ψmin é pouco dependente da variação das condições atmosféricas. Com efeito, 

em condições de elevada demanda evaporativa da atmosfera (Ta e DPV elevados), quando 

existe disponibilidade em água no solo, as elevadas taxas de transpiração que se verificam 

nestas condições provocam uma diminuição temporária do conteúdo em água nas folhas e, 

consequentemente, um abaixamento do seu potencial hídrico foliar. Quando, por outro 
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lado, a reserva de água no solo é baixa, devido ao fecho dos estomas as perdas de água 

pelas folhas são bastante diminuídas, limitando assim o abaixamento do potencial.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Williams e Baeza (2007) que, com base em 

observações realizadas em 4 castas, em diferentes localizações, verificaram que 75% da 

variação do ψmin de plantas em conforto hídrico era explicada pela variação do DPV da 

atmosfera registado no momento da sua medição e que em plantas não regadas ou com 

rega deficitária, para valores inferiores a -1,2 MPa, este indicador do estado hídrico das 

plantas era menos sensível a variações das condições meteorológicas. Rogiers et al. (2009) 

obtiveram também uma forte correlação linear (r
2
 =0,83) entre o ψmin e o DPV em plantas 

bem abastecidas em água da casta “Semillon” e verificaram que apenas para DPV > 3kPa 

apresentava valores inferiores a -1,0 MPa.  
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Figura 5.11 – Relação entre o potencial hídrico foliar mínimo (ψmin) medido em plantas cuja fracção de água 

disponível no solo até 160 cm de profundidade (FTSW160) é superior a 40% ou inferior a 20% e o défice de 

pressão de vapor (DPV) (a) e temperatura do ar (Ta) (b). As linhas contínuas são as rectas de regressão 

correspondentes aos dados da parcela 1-A (2004 e 2005) e as linhas tracejadas correspondentes aos dados da 

parcela 5-A (2006 e 2007). As respectivas equações e os coeficientes de determinação apresentam-se no 

Quadro VI.2 do Anexo VI. 
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Os coeficientes de determinação que constam do Quadro VI.2 do Anexo VI demonstram 

ainda que, em qualquer condição hídrica do solo definida, a influência da temperatura do ar 

sobre o ψmin é similar à do DPV.  

De um modo geral poder-se-á concluir que, nas condições do ensaio, para valores do DPV 

superiores a 3 kPa ou Ta superior a 27-30 ºC não serão esperadas diferenças no potencial 

mínimo entre plantas bem abastecidas em água e plantas com défice hídrico (Figura 5.11).  

Embora Chaves et al. (2010) e Lovisolo et al. (2010) façam referência ao comportamento 

anisohidrico da Touriga Nacional, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que, nas 

condições do ensaio, esta casta apresentou um comportamento isohidrico. 

Relativamente ao potencial de base, verifica-se também uma forte dependência das 

condições atmosféricas no momento da medição (Figuras 5.12 e 5.13). Com efeito, os 

elevados e significativos coeficientes de determinação (r
2
) obtidos na análise de regressão 

entre o ψb e as variáveis meteorológicas mostram que, tanto em plantas bem abastecidas 

em agua (FTSW160>40%) como em situações de menor disponibilidade (FTSW160<20%), o 

DPV e a Ta explicam uma elevada proporção da variabilidade do ψb. Estes resultados 

sugerem a ocorrência de transpiração nocturna que em situações de mais elevada demanda 

evaporativa da atmosfera (Ta e DPV mais elevados) impede a re-hidratação nocturna 

(Rogier et al., 2009). Com efeito, a correlação negativa entre o ψb e o DPV permite-nos 

concluir que quanto mais elevado for o DPV maior a taxa de transpiração nocturna e, em 

consequência, maior o desequilíbrio entre o potencial foliar de base e o do solo (Bucci et 

al., 2004). Por outro lado, em condições de stress hídrico, a continuidade líquida no 

interior da planta, que durante o dia pode ser interrompida devido a fenómenos de 

cavitação, é restabelecida por re-hidratação dos tecidos durante a noite quando o DPV é 

baixo (Smart et al., 2005). Assim, se a transpiração nocturna for elevada a re-hidratação do 

xilema poderá não se completar (Rogiers et al., 2009). A redução na condutividade dos 

caules que se verifica em resposta ao stress (Livisolo et al., 1997) e a transferência de água 

de zonas humedecidas junto ao gotejador, para as raízes e para o solo em zonas seca não 

humedecidas pela rega, tal como foi reportado por Smart et al. (2005) na Vitis riparia x 

Vitis berlandieri cv 420 A, poderão ser outras das causas do “predawn desequilíbrium”. 
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Da análise do gráfico da Figura 5.12, verifica-se que a relação entre o ψb e o DPV, para 

FTSW160 > 40%, é similar nos quatro anos de ensaio. A maioria dos pontos mais à direita 

do gráfico corresponde à primeira medição (dia 166) efectuada em 2004, numa noite de 

temperatura elevada (26,7±0,46ºC) e humidade relativa muito baixa (17,1±1,2%), numa 

fase em que a disponibilidade em água no solo em todas as modalidades era ainda bastante 

elevada. É assim possível definir uma relação linear única entre o ψb e o DPV, válida para 

as condições do ensaio, que pode ser considerada com linha de referência correspondente a 

condições de elevada disponibilidade em água no solo e ausência de stress. Também 

Williams e Baeza (2007) sugerem que as relações entre o ψmin ou ψstem e o DPV por eles 

obtidas sejam usadas com este fim. 

No intervalo de DPV registados, entre 0 e 1,8 kPa, o potencial de base varia entre -0,025 a 

-0,25 MPa. Rogiers et al. (2009), na casta “Semillon”, em condições de conforto hídrico, 

Figura 5.12 – Relação entre o potencial hídrico foliar de base (ψb), medido em plantas cuja fracção de água 

no solo disponível até 160 cm de profundidade (FTSW160) é superior a 40%, e o défice de pressão de vapor 

(DPV) (a) e temperatura do ar (Ta) (b). As linhas contínuas representam, no caso da relação ψb vs DPV, a 

recta de regressão e, no caso da relação ψb vs Ta, a função quadrática de ajustamento obtidas com os dados 

das parcelas 1-A (2004 e 2005) e 5-A (2006 e 2007). As respectivas equações e os coeficientes de 

determinação são apresentados no Quadro VI.2 do Anexo VI. 
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numa gama de variação de DPV entre 0,1 a 0,8 kPa registaram uma diminuição do 

potencial bastante superior, de -0,1 para -0,5 MPa. 
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Em plantas com menor disponibilidade em água no solo (FTSW160<20%), o potencial de 

base é também dependente das condições meteorológicas (Figura 5.13). Neste caso não é 

possível estabelecer uma relação única, uma vez que a recta correspondente ao ano de 

2005 apresenta um declive mais acentuado que as dos outros anos. Esta diferença poderá 

estar relacionada com o facto de 2005 ter sido o ano mais seco (ver Capítulo 4) e, em 

consequência disso, os potenciais mais negativos registados terem sido bastante mais 

baixos dos que os dos outros anos. 

Se tivermos em conta, por um lado, que quanto mais baixa for a demanda evaporativa da 

atmosfera e, consequentemente, menor a transpiração nocturna, maior será o equilíbrio 

Figura 5.13 – Relação entre o potencial hídrico foliar de base (ψb), medido em plantas cuja fracção de água 

utilizável do solo até 160 cm de profundidade (FTSW160) é inferior a 20%, e o défice de pressão de vapor 

(DPV) (a) e temperatura do ar (Ta) (b). As linhas contínuas são, no caso da relação ψb vs DPV, a recta de 

regressão e, no caso da relação ψb vs Ta, a função quadrática de ajustamento obtidas com os dados das 

parcelas 1-A em 2004 e 5-A (2006 e 2007). As linhas a tracejado representam a recta e função quadrática 

obtidas com os dados da parcela 1-A em 2005.As respectivas equações e os coeficientes de determinação são 

apresentados no Quadro VI.2 do Anexo VI. 
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entre o seu potencial hídrico foliar de base e o potencial da água do solo das zonas mais 

húmidas e, por outro, que para DPV <0,3 kPa o potencial de base foi superior a -0,2 MPa 

(correspondente a condições de ausência de stress), conclui-se que na maioria das situações 

a que correspondia uma baixa reserva em água do solo até 160 cm de profundidade 

(FTSW160<20%) uma parte do sistema radicular estaria em contacto com zona do solo de 

elevado teor de humidade, presumivelmente camadas mais profundas.  

Esta conclusão é reforçada pelas conclusões anteriormente apresentadas de que, nas plantas 

da modalidade NI, a taxa de transpiração diária estimada no final do ciclo foi superior à 

variação de armazenamento de água no solo até 200 cm de profundidade, sugerindo que 

nesta modalidade grande parte da extracção radicular ocorreu em camadas mais profundas, 

subjacentes à zona monitorizada. 

Relativamente à relação entre o ψb e a Ta verifica-se que esta não é linear (Figuras 5.12 b e 

5.13 b). No caso de plantas em conforto hídrico (FTSW160>40%) o gráfico respectivo 

sugere que o potencial de base é sempre elevado e aproximadamente constante quando a 

temperatura do ar é inferior a cerca de 17 ºC, decrescendo depois à medida que esta 

aumenta. 

Os valores de r
2
 correspondentes à regressão com Ta mostram que, contrariamente ao 

potencial mínimo, o potencial de base é menos correlacionado com esta variável 

meteorológica do que com o DPV.  

Relativamente ao potencial do ramo (ψstem), embora apresente tendência para decrescer 

com o aumento da Ta e do DVP, os baixos coeficientes de determinação obtidos indicam 

que é pouco influenciado pelas condições atmosféricas verificadas no momento da sua 

medição (Figura 5.14 e Quadro VI.2 do Anexo VI).  

Os valores de r
2
 obtidos neste trabalho para a relação linear ψstem vs DPV são bastante 

inferiores aos registados por outros autores para a vinha, nomeadamente por Stevens et al. 

(1995) (citado por Williams e Baeza (2007)) (r
2
=0,63), e por Williams e Baeza (2007) 

(r
2
=0,77), o que se deve provavelmente ao reduzido número de registos mas também, e 

principalmente, ao facto da maioria destes registos terem sido efectuados no ano de 2007, 

que se caracterizou por ser um ano bastante ameno e húmido, com níveis de stress 

relativamente baixos. 
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5.2.3 Influência da reserva e da distribuição da água no solo sobre o potencial de 

base 

Em plantas anuais, a fracção de água disponível no solo (FTSW), que representa a reserva 

de água disponível para as plantas (ASW) expressa em percentagem da reserva disponível 

total (TAW), é frequentemente usada para diagnosticar o estado hídrico das plantas e como 

instrumento na condução e programação da rega. Contrariamente aos indicadores de stress 

hídrico ligados à planta, apresenta a vantagem de não depender das condições 

meteorológicas locais, o que permite a comparação de resultados obtidos em diferentes 

locais e datas (Pellegrino et al., 2004). 

Devido às limitações impostas pelos equipamentos utilizados na medição dos perfis de 

humidade, pelas condições físicas do solo e pelas características dos sistemas radiculares 

das culturas, como se verifica no caso específico da vinha, nem sempre é possível proceder 

à monitorização da FTSW em toda a espessura explorada pelo sistema radicular. Perante 

esta impossibilidade prática importa definir a espessura mínima de solo que deve ser 

monitorizada à qual corresponda um valor de FTSW que possa ser considerado como um 

bom indicador do estado hídrico das plantas.  

Figura 5.14 – Relação entre o potencial mínimo do ramo (ψstem), medido em plantas cuja fracção de água 

disponível no solo até 160 cm de profundidade (FTSW160) é superior a 40% ou inferior a 20%, e o défice de 

pressão de vapor (DPV). As linhas contínuas correspondem às rectas de regressão relativas aos dados da 

parcela 5-A (2006 e 2007). As respectivas equações e os coeficientes de determinação apresentam-se Quadro 

VI.2 do Anexo VI. 
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Com este objectivo, foram determinados os coeficientes de determinação (r
2
) 

correspondentes ao ajustamento da função inversa 
x

a
y entre os valores de b e os 

valores de FTSW, determinados, para várias espessuras de solo, a partir dos perfis de 

humidade medidos no tubo de acesso instalado na linha (Perfil 2), nos dias da medição do 

potencial.  

No gráfico da Figura 5.15 apresentam-se os valores de r
2
 relativos aos valores de b 

registados na parcela 1-A (2004 e 2005) em função da espessura de solo considerada.  
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Figura 5.15 – Coeficientes de determinação resultantes do ajustamento da função inversa aos valores de b e 

de FTSW correspondentes a várias espessuras de solo para as 4 modalidades de rega na parcela 1-A (2004 e 

2005). 

Verifica-se assim que, para a modalidade que foi mantida grande parte do seu ciclo 

vegetativo em conforto hídrico (FI), estes coeficientes são, para as várias espessuras de 

solo, sempre bastante elevados. Isto significa que, em plantas bem abastecidas em água, 

ainda que considerando espessura de solo reduzida, a FTSW é um bom indicador do estado 

hídrico das plantas. Em contrapartida, nas modalidades com regas deficitárias (DI30 e 

DI50) e na modalidade testemunha (NI), este coeficiente é baixo quando consideramos 

espessuras de solo pequenas, aumentando progressivamente quando se consideram 

espessuras de solo sucessivamente maiores. Para estas modalidades, os valores mais 

elevados de r
2
 são obtidos quando a espessura de solo considerada é superior a 130 cm. Os 

resultados relativos ao ano de 2006 para as diferentes modalidades são semelhantes aos de 

2004 e 2005 (Figura VI.1 (a) do Anexo VI). Já no ano de 2007 os resultados relativos à 

modalidade DI50 foram similares aos da modalidade FI (Figura VI.1 (b) do Anexo VI). 

Com base nesta análise poder-se-á concluir que, nas condições do ensaio, a FTSW apenas 

poderá ser considerada um bom indicador do estado hídrico das plantas quando 

determinada para a camada superficial de solo com uma espessura superior a 130 cm. 
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A Figura 5.16 representa a relação entre os valores do b e da FTSW determinada para a 

camada superficial de solo com 130 cm de profundidade (FTSW130) relativa às quatro 

modalidades nos anos de 2004 e 2005. Usando como curva de ajustamento a função 

inversa, pode concluir-se que, globalmente, estes dois indicadores do estado hídrico da 

cultura são fortemente correlacionados. Pellegrino et al. ( 2004) obtiveram valores de r
2
 

semelhantes recorrendo à função exponencial, com a FTSW determinada para uma 

espessura de 250 cm. 

Constata-se contudo que a relação entre b e a FSTW varia com a modalidade de rega 

(Figura VI.2 do Anexo VI). Pellegrino et al. (2004) observaram também diferentes 

relações em duas castas com diferentes porta-enxertos e diferentes relações na mesma 

vinha em dois anos consecutivos. Os autores atribuem como justificação para as diferentes 

relações obtidas nas duas vinhas o facto das características dos porta-enxertos poderem 

originar diferentes valores de potencial de base para o mesmo valor de FTSW. Por seu 

lado, atribuem as diferenças verificados na mesma vinha em diferentes anos ao efeito da 

distribuição da água no perfil nos valores de b. Esta última justificação poderá ser 

também a razão pela qual se obtiveram neste trabalho diferentes relações em diferentes 

regimes hídricos. 

 

De acordo com Améglio e Archer (1996), durante a noite o potencial hídrico das folhas 

aproxima-se do equilíbrio com o potencial de água no solo das camadas com maior teor de 

humidade (potencial mais elevados), o que em muitas circunstâncias, nomeadamente em 
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culturas regadas em que o sistema de rega usado humedece apenas uma parte do perfil, não 

é representativo da totalidade do perfil explorado pelo sistema radicular.  

No Quadro 5.4 apresentam-se os valores de potencial de base registados nos dias 247 e 249 

do ano de 2006, antes e depois da 3ª rega na modalidade DI30 e um e três dias após a 7ª 

rega na modalidade FI.  

Como se pode constatar, as condições meteorológicas durante o período de medição foram 

similares nos dois dias. Considerando apenas a modalidade FI, verificamos que apesar do 

decréscimo da FTSW160 entre os dias 247 e 249, a FTSW na camada superficial manteve-se 

acima dos 40% (Figura 5.17a) e, em consequência, o potencial de base manteve-se 

elevado, indicativo de ausência de stress. No caso da modalidade DI30, antes da rega, a 

reserva de água no solo era baixa e, em consequência, o potencial apresentou valor também 

relativamente baixo. Após a rega, a FTSW160 aumentou, ficando contudo bastante abaixo 

dos valores da modalidade FI nos dois dias de medição, mas o potencial aumentou para 

valores similares. Analisando o perfil apresentado na Figura 5.17 (b), verifica-se que, 

embora a FTSW160 tenha sofrido um aumento relativamente pequeno, nas camadas 

superficiais esse aumento foi bastante significativo, ficando a camada superficial até cerca 

de 50 cm com a FTSW superior a 40%. 

Esta situação mostra que não existe uma relação directa entre o potencial e a reserva de 

água no solo em todo o volume explorado pelo sistema radicular, mas pelo contrário, tal 

como concluíram Améglio e Archer (1996), o potencial de base é determinado pela reserva 

nas regiões do solo com teor de humidade mais elevado.  

De modo a avaliar a influência da distribuição da água no perfil sobre os valores do 

potencial de base, determinou-se para várias classes de potencial a percentagem média da 

espessura de solo com valores de FTSW inferior a 10%, entre 10 e 20%; entre 20% e 30%; 

entre 30% e 40% e maior que 40%.  

Tendo em conta a gama de valores registados nos 4 anos de ensaio, definiram-se 7 classes 

de potencial de base, com intervalos de 0,1 MPa. Os perfis de humidade correspondentes, 

obtidos nos tubos de acesso colocados junto à linha de plantas, foram divididos em 6 

camadas (0 a 20 cm, 20 a 40 cm, 40 a 70 cm, 70 a 100 cm, 100 a 130 e 130 a 160 cm), 

tendo-se determinado, para cada uma, o respectivo valor da FTSW. Os resultados desta 

metodologia de análise são apresentados no Quadro 5.5. 
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Quadro 5.4 – Potencial hídrico de base, fracção de água disponível no solo até 160 cm de profundidade 

(FTSW160), temperatura do ar (Ta), humidade relativa (HR) e défice de pressão vapor (DPV) registados nos 

dias 247 e 249 do ano de 2006, na parcela 5-A nas modalidades FI e DI30.   

Dia do 
ano 

ψb FTSW160 

Ta (ºC) HR (%) DPV (KPa) 

FI DI30 (sig FI DI30 

247 -0,19 ± 0,08 a -0,37 ± 0,06 b *** 48,3 ± 6,3 13,9 ± 4,1 20,2 ± 0,7 39,9 ± 2,2 1,43 ± 0,11 

249 -0,18 ± 0,05 -0,19 ± 0,05 ns 39,0 ± 6,0 28,8 ± 5,2 21,3 ± 0,2 43,9 ± 0,8 1,42± 0,04 

Nota: ns diferenças não significativas *** diferenças significativas com p<0,001  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

0 20 40 60 80 100

FTSW (%)

P
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 (

c
m

)

dia 247

dia 249

a)  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

0 20 40 60 80 100

FTSW (%)

P
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 (

c
m

)

dia 247

dia 249

b)   

 

 

Quadro 5.5 – Percentagem média da espessura de solo com FTSW inferior a 10%, entre 10 e 20%; entre 20% 

e 30%; entre 30% e 40% e superior que 40% correspondente a diferentes classes de potencial de base. 

FTSW (%) 

Classe de ψb (MPa) 

[-0,7 ; -0,6[ [-0,6 ; -0,5[ [-0,5 ; -0,4[ [-0,4 ; -0,3[ [-0,3 ; -0,2[ [-0,2 ; -0,1[ ≥-0,1 

 10 87,5 50,0 33,1 19,8 10,9 7,5 2,1 

[10 ; 20[ 6,3 43,8 48,1 36,3 22,9 17,1 7,6 

[20 ; 30[ 6,3 6,3 13,8 29,8 18,6 22,0 11,5 

[30 ; 40[ 0,0 0,0 5,0 9,7 11,1 19,0 12,5 

≥40 0,0 0,0 0,0 4,4 36,5 34,4 66,3 

Figura 5.17 – Perfil da fracção de água disponível no solo nos dias 247 e 249 do ano de 2006 das 

modalidades FI (a) e DI30 (b). Os pontos representam os valores médios (4 repetições) de cada camada 

representada pelo respectivo ponto médio. As linhas horizontais representam os respectivos desvios padrão. 
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Embora esta análise tenha sido efectuada apenas com informação sobre a distribuição de 

água numa parte do perfil explorado pelo sistema radicular (perfil junto ao gotejador), os 

resultados obtidos permitem retirar algumas conclusões. De um modo geral, conclui-se que 

o potencial de base decresce à medida que a proporção de solo seco (FTSW<10%) aumenta 

e diminui a espessura de solo com maior teor de humidade (FTSW>40%). Com efeito, 

verifica-se que os valores de potencial mais elevados (≥ -0,1 MPa) ocorrem quando em 

cerca de 65% da espessura de solo monitorizada (até 160 cm) a FTSW é superior a 40%, 

ainda que em algumas camadas de solo o teor de humidade seja muito baixo, 

independentemente das profundidades em que se encontrem. Por seu lado, os valores 

inferiores a -0,4 MPa correspondem às situações em que em todo o perfil a FTSW é inferior 

a 40%.  

Embora algumas escalas de severidade do stress hídrico classifiquem o estado hídrico das 

plantas como stress nulo a leve as situações em que o potencial é superior a -0,2 MPa, as 

duas classes definidas neste intervalo apresentam nesta análise algumas diferenças no que 

diz respeito à distribuição da água no perfil. Com efeito, contrariamente ao que se verificou 

na classe ≥ -0,1, os potenciais de base entre -0,2 a -0.1 foram registados quando, em média, 

cerca de 65 % da espessura do solo monitorizado apresentava uma FTSW160 inferior a 

40%. 

5.3 Condutância estomática  

5.3.1 Evolução diurna e sazonal da condutância estomática. 

As trocas gasosas entre as folhas e a atmosfera envolvente efectuam-se quase totalmente 

através dos estomas, cuja abertura é influenciada por inúmeros factores. A dependência em 

relação aos factores ambientais, a interacção entre eles, e a complexidade dos mecanismos 

fisiológicos envolvidos no controlo da abertura dos estomas dificultam a análise 

individualizada do efeito de cada um destes factores sobre a condutância estomática. Em 

consequência disto, a relação entre o regime hídrico das plantas, determinado em parte pela 

dotação e frequência de rega, e a condutância estomática nem sempre é clara, uma vez que 

é frequentemente “mascarada” pela influência dos outros factores. 

Nos gráficos da Figura 5.18 apresenta-se a evolução sazonal dos valores médios diários da 

condutância estomática medida em três períodos do dia (10-11 h; 14-15h e 17-18h) de 

folhas exteriores, expostas à radiação solar (com PAR incidente superior a 1000 μmol m
-2
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s
-1

), por modalidade de rega, nos quatro anos de ensaio. Os resultados da análise de 

variância encontram-se apresentados no Quadro VII.1 do Anexo VII. 
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Figura 5.18 – Evolução sazonal dos valores médios de condutância estomática de folhas expostas à radiação 

solar, medida em três períodos do dia (10-11h; 14-15h e 17-18h), nos anos 2004 (a), 2005 (b), 2006 (c) e 

2007 (d). As barras verticais correspondem ao desvio padrão. 
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A análise dos gráficos relativos aos anos de 2004 e 2005 permite verificar que a 

condutância estomática, mesmo das plantas da modalidade FI, apresentou uma evolução 

decrescente ao longo do ciclo vegetativo. Uma vez que as medições foram realizadas, ao 

longo do ciclo vegetativo sempre nas mesmas folhas, esta evolução sugere que a gs é 

também influenciada pela idade da folha. Com efeito, Zufferey (2000) verificou que os 

valores mais elevados da condutância estomática e de taxa fotossintética de uma folha 

ocorrem quando esta atinge a sua expansão final e decrescem gradualmente com o 

envelhecimento dos tecidos.  

No ano de 2004, devido à influência das condições meteorológicas, verificam-se grandes 

diferenças entre os valores médios registados nas modalidades regadas no 4º dia (dia 209) 

e no 5º dia (dia 211) de medição. Com efeito, no dia 209 a temperatura do ar registada 

durante o período de medição variou entre 25,4 e 31,9 ºC e o défice de pressão de vapor da 

atmosfera entre 2,1 e 3,8 kPa. No dia 211 os intervalos de valores registados para estas 

variáveis meteorológicas foram bastante inferiores. A temperatura do ar variou entre 18,5 e 

28,3 ºC e o défice de pressão de vapor entre 0,7 e 2,5 kPa.  

Os valores de gs registados durante o ano de 2006 são de um modo geral inferiores aos 

registados, nas mesmas fases do ciclo, no ano de 2007. Este facto estará muito 

provavelmente associado aos problemas de fertilidade do solo verificados nesta parcela, 

que como foi já referido obrigaram a uma intervenção específica de correcção.  

Embora em alguns dias de medição as diferenças entre modalidades não sejam 

estatisticamente significativas, verifica-se que a gs na modalidade FI é superior à da 

modalidade testemunha NI. Esta constatação está em concordância com o observado na 

análise da evolução do potencial de base e, por conseguinte reforça, a conclusão de que a 

metodologia de condução da rega permitiu, com era seu objectivo, manter as plantas da 

modalidade FI em conforto hídrico durante todo o ciclo vegetativo.  

A grande dispersão verificada em todas as modalidades pode ser atribuída em grande 

medida ao facto das médias terem sido determinadas com valores de gs medidos em três 

períodos do dia, ao procedimento de amostragem, que no ano de 2004 e 2005 incluía 

folhas do 4 e 8º nível, e à influência dos factores ambientais, nomeadamente dos factores 

climáticos.  

Nos gráficos da Figura 5.19 apresenta-se a cinética diária da condutância estomática em 

três períodos do ano de 2004 medida em folhas expostas a radiação solar (PAR> 1000 
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μmol m
-2

 s
-1

). O gráfico (a) diz respeito ao 1º e 2º dia medição, numa fase do ciclo em que 

as reservas de água no solo são em todas as modalidades ainda elevadas. O gráfico (b) é 

referente à 4ª e 5ª medições, efectuadas no final do mês de Julho, antes do período de 

precipitação verificado em Agosto, nas quais foram registadas diferenças significativas 

entre modalidade. Finalmente, o gráfico (c) é relativo aos dois últimos dias de medição 

realizada no final do ciclo vegetativo, fase em que se registaram as maiores diferenças 

entre os valores médios do potencial de base. 

Da análise anteriormente apresentada poder-se-á concluir que, embora a rega tenha 

resultado em diferenças nos valores médios da gs, principalmente entre os registados na 

modalidade de rega plena (FI) e a modalidade testemunha não regada (NI), a diferenciação 

entre a modalidades com rega deficitária e entre estas e as modalidades testemunhas, nem 

sempre se verifica. 

5.3.2 Influência dos factores ambientais na condutância estomática e na 

transpiração ao nível das folhas 

Baseado no conhecimento da resposta dos estomas aos diversos factores ambientais, Jarvis 

(1976) apresentou uma relação empírica que determina a gs em função desses factores. 

Esta função é usada por alguns autores em modelos de estimação da evapotranspiração 

para determinar a condutância do coberto (gc) a partir dos registos meteorológicos 

(Oguntunde et al., 2007); Villalobos et al., 2000) enquanto que outros autores usam-no 

com objectivo de avaliar a influência dos factores ambientais sobre a condutância do 
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Figura 5.19 - Evolução diurna da condutância estomática em três fases do ciclo de desenvolvimento do ano de 

2004. Valores médios das medições efectuadas em dias consecutivos em folhas exposta à radiação solar, nos 

períodos entre as 10 e 11 horas, 14 e 15 horas e entre as 17 e 18 horas. As barras verticais representam o desvio 

padrão.  
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coberto (gc) (Harris et al., 2004) ou sobre a condutância estomática (gs) (Matsumoto et al., 

2005; Winkel e Rambal, 1990) 

Na equação [3.50] a variável gm corresponde ao máximo de gs verificado em condições 

ambientais óptimas e ƒ(xi) a função que descreve a resposta de gs ao factor ambiental xi, e 

que toma valores entre 0 e 1. Quando a função ƒ(xi) é igual a 1 significa que o factor xi não 

é limitante da condutância estomática, quando ƒ(xi) é inferior a 1 significa que o factor xi é 

limitante e provoca uma redução da gs relativamente à gm na proporção do valor deƒ(xi). 

Assim, nos gráficos de dispersão gs/gm vs. xi a linha limite superior dos pontos (xi, gs/gm) 

corresponde à função resposta da condutância estomática ao factor ambiental xi quando 

nenhum outro factor ambiental é limitante (Matsumoto et al., 2005) 

Nos gráficos da Figura 5.20 representa-se a relação entre a condutância relativa (gs/gm) e os 

valores da PAR, registados no aparelho de medição, da temperatura e o défice de pressão 

de vapor do ar, registados na estação meteorológica, e da fracção de água utilizável do 

solo. Para este efeito adoptou-se como valor de gm o valor máximo da condutância 

estomática registado em cada ano (Quadro VII.2 do Anexo VII). Não sendo objectivo deste 

trabalho a parametrização do modelo de Jarvis, as linhas de fronteira foram estabelecidas 

através de funções ƒ(xi) referidas na bibliografia para cada um dos factores (Quadro II.1 do 

Anexo II) apenas para delimitar os pontos, não devendo por isso ser consideradas como a 

função resposta da gs ao factor ambiental respectivo.  

No que diz respeito à PAR, verifica-se que, mesmo em folhas não exposta à radiação solar, 

a gs foi frequentemente superior a 60% do valor máximo. Observações semelhantes são 

apresentadas em Zufferrey (2000) que, para PAR inferior a 250 μmol m
-2

 s
-1

, registou 

valores de gs entre 100 e 125 mmol m
-2

 s
-1

 sendo gm de cerca de 175 mmol m
-2

 s
-1

.  

Tomando como referência a linha de fronteira definida através da função hiperbólica usada 

por alguns autores para traduzir a resposta estomática à luz, o valor da PAR cima da qual 

este factor ambiental não é limitante é de 300 μmol m
-2

 s
-1

. Lui et al. (1978) citado por 

Winkel e Rambal (1990) referem este valor como limite crítico da resposta da condutância 

estomática à PAR. Este facto mostra que as folhas exteriores do lado da sebe ensombrado 

poderão ter um papel importante nas trocas de calor latente com a atmosfera. 
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Em relação à temperatura do ar, os resultados obtidos neste trabalho mostram que a 

condutância é máxima entre os 22 e 27 ºC. Tomando como referência a função usada como 

linha de fronteira o valor óptimo é de 25 ºC. Winkel e Rambal (1990) através da 

parametrização do modelo de Jarvis com base em dados obtidos nas castas “Merlot”, 

“Carignane” e “Shirah”, usando a mesma função, obtiveram um valor óptimo de 

temperatura 30 ºC. A diferença entre os resultados obtidos neste trabalho e os obtidos pelos 

autores referidos deve-se, muito provavelmente, ao facto dos autores usarem a temperatura 

do ar junto à folha medida pelo equipamento de medição da condutância estomática.  

Com efeito, o gráfico da Figura VII.1 do Anexo VII mostra que, embora a temperatura do 

ar medida na estação meteorológica esteja bastante correlacionada com a temperatura do ar 

medida à entrada da câmara foliar, a diferença entre elas é em média de 5,4 ºC. Por seu 

lado, o défice de pressão de vapor da atmosfera e do ar à entrada da câmara foliar 

apresentam uma diferença média de 0,99 kPa.  

Figura 5.20 – Relação entre a condutância estomática relativa (gs/gm) e radiação fotossinteticamente activa 

(PAR) incidente ao nível da folha (a); a temperatura (b) e o défice de pressão de vapor (c) do ar, medidos na 

estação meteorológica, e a fracção de água disponível no solo da camada superficial até 130 cm de 

profundidade (FTSW130) (d).  
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Para estudar a dependência da gs relativamente ao défice de pressão de vapor da atmosfera, 

podemos encontrar na bibliografia vários tipos de função para traduzir a resposta 

estomática a este factor ambiental (Quadro II.1 do Anexo II). A função linear pressupõe 

que gs = gm quando o DPV = 0 e que, na ausência de outros factores limitantes decresce 

linearmente com o aumento do DPV. Os nossos resultados mostram que, no caso em 

estudo, a gs não apresenta uma resposta linear a este factor ambiental e sugerem que, na 

ausência de outros factores limitantes, a gs é máxima até ao valor de DPV de 

aproximadamente 2,5 kPa, decrescendo para valores superiores 

Quanto à resposta da condutância estomática à disponibilidade em água, alguns autores 

optam por relaciona-la com o potencial hídrico foliar e outros com o teor de humidade do 

solo, o potencial mátrico ou com a reserva em água do solo disponível para as plantas 

(Quadro II.1 do Anexo II). Neste trabalho optou-se por relacionar a condutância relativa 

(gs/gm) com a FTSW da camada superficial de solo até 130 cm de profundidade (Figura 

5.20 d). Os resultados obtidos mostram que, na ausência de outros factores limitantes 

(linha de fronteira), para FTSW130 inferior a aproximadamente 40% a condutância relativa 

decresce de forma não linear. Poder-se-á assim concluir que, para as condições do ensaio, a 

FTSW130 = 40% representa o limite crítico abaixo do qual a reserva de água no solo 

determina a diminuição da condutância estomática. 

Nos gráficos das Figuras 5.21 e 5.22 são apresentados, respectivamente, os valores médios 

de gs e da transpiração (Ef) registados em folhas exteriores da lado da sebe exposto à 

radiação solar e em folhas do lado ensombrado em função FTSW130.  

Em qualquer dos casos se verifica uma grande dispersão de valores em relação à média, o 

que demonstra a dependência tanto da gs como da Ef a outros factores ambientais e 

fisiológicos. Contudo, é possível verificar que, tanto em folhas exteriores do lado da sebe 

exposto à radiação como em folhas do lado ensombrado, a gs e a Ef decrescem com a 

diminuição da reserva de água no solo, embora de forma não linear. Ou seja, os 

decréscimos na condutância estomática e da transpiração são tanto maiores quanto menor 

for a disponibilidade em água no solo. Estes resultados sugerem que, nas condições do 

ensaio, a casta “Touriga Nacional” demonstra possuir um elevado controlo da abertura dos 

estomas e da transpiração em condições de carência em água do solo. 
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Por outro lado, quando comparamos as relações entre a gs ou a Ef e a FTSW130 das folhas 

do lado exposto da sebe com das folhas do lado ensombrado, verificamos que nestas a 

curvatura das funções ajustadas é menos acentuada o que demonstra que a resposta dos 

estomas em relação à disponibilidade em água do solo é diferenciada consoante o nível de 

luz incidente. Zufferey (2000) verificou também respostas diferenciadas dos estomas ao 

défice de pressão de vapor a diferentes temperaturas do ar e respostas diferenciadas à 

intensidade luminosa para diferentes potenciais hídricos foliares. 
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Figura 5.21 – Relação entre condutância estomática média medida em folhas exteriores adultas do lado 

exposto da sebe á radiação solar (a) e do lado ensombrado (b) e a fracção de água disponível no solo até 130 

cm de profundidade. As barras verticais representam o desvio padrão de gs e a barras horizontais o desvio 

padrão da FTSW130. 

Figura 5.22 – Relação entre transpiração média medida em folhas exteriores adultas do lado exposto da sebe 

á radiação solar (a) e do lado ensombrado (b) e a fracção de água disponível no solo até 130 cm de 

profundidade. As barras verticais representam o desvio padrão de Ef e a barras horizontais o desvio padrão da 

FTSW130. 
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Como consequência desta resposta diferenciada dos estomas, verifica-se que em situações 

de carência hídrica do solo, devido ao mais acentuado fecho dos estomas nas folhas 

expostas à radiação solar directa, as folhas não expostas assumem maior importância 

relativa nas trocas de calor latente com atmosfera. A Figura 5.23 mostra que, quando a 

reserva em água no solo é elevada a transpiração das folhas exteriores ensombradas é em 

média 50% a 60 % da transpiração das folhas exteriores exposta à radiação solar. Quando a 

reserva de água no solo diminui, esta relação cresce rapidamente, podendo mesmo 

verificar-se em situações extremas que a transpiração das folhas ensombradas seja igual ou 

mesmo superior à transpiração das folhas expostas. 

Constata-se ainda que a relação entre a gs e Ef e a FTSW130 varia de ano para ano. Esta 

variabilidade está relacionada naturalmente com a dependência destes parâmetros em 

relação a outros factores, mas também ao facto de, por um lado, a FTSW130 ser respeitante 

a apenas uma pequena parte do volume de solo explorado pelo sistema radicular e, por 

outro, de não permitir caracterizar a distribuição da água no perfil. Assim, por exemplo, 

quando comparamos os valores relativos a 2004 e 2005, verificamos que para valores de 

FTSW130 bastante baixos (<10%) os valores de gs e Ef da folhas exteriores do lado da sebe 

exposto à radiação são superiores em 2004, o que indicia a existência de maior reserva em 

água em camadas mais profundas nesse ano. 
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Figura 5.23 - Relação entre a transpiração média das folhas exteriores do lado da sebe exposta a radiação 

solar e a transpiração média das folhas do lado ensombrado em função da disponibilidade em água do solo.  
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5.4 Temperatura do coberto 

Como foi referido no Capítulo 2 a temperatura radiativa do coberto vegetal pode ser usada 

para determinar vários índices que permitem caracterizar o estado hídrico das culturas.  

No gráfico da Figura 5.24 apresenta-se a evolução do SDD, determinada a partir dos 

valores médios de Trc e Ta registados ao meio-dia solar (entre 12 h e 30 m e as 13h e 30 m), 

relativo ao ano de 2004. Com podemos observar, as regas efectuadas na modalidade FI 

resultaram em menores valores de SDD durante todo o período de observação, facto que 

foi verificado também nos restantes anos do ensaio, confirmando, tal como foi verificado 

através da análise da evolução sazonal do potencial foliar de base e da condutância 

estomática, que as plantas desta modalidade foram as que se mantiveram em melhores 

condições hídricas. Entre a 3ª rega e alguns dias após a 5ª nesta modalidade, verifica-se 

uma estabilização e até, em alguns períodos, um decréscimo dos valores de SDD, 

demonstrando um abaixamento da temperatura radiativa da sebe em relação à temperatura 

do ar em resultado de uma elevada transpiração. Esta situação é também observada logo 

após o período de precipitação ocorrido durante a primeira quinzena de Agosto.  

Até ao final deste período de precipitação, os valores de SDD na modalidade NI 

apresentam um crescimento gradual, aproximadamente constante, podendo assim concluir-

se que durante este período não se verificaram alterações significativas do estado hídrico 

das plantas. Contudo, a partir do dia 240 a SDD desta modalidade mostra um crescimento 

acentuado, com acrescimos progressivamente maiores, demonstrativo do gradual 

agravamento do estado hídrico das plantas.  
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Figura 5.24 – Evolução do SDD entre a 1ª rega da modalidade FI e a vindima, precipitação e regas no ano de 

2004. 
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Até à 2ª rega da modalidade DI50, a SDD das modalidades de rega deficitária apresenta a 

mesma evolução, sugerindo uma condição hídrica similar. A partir desta data e até ao final 

do período de precipitação, em consequência do efeito acumulado da rega, os acréscimos 

da modalidade DI50 são inferiores aos da modalidade DI30, demonstrando melhor 

condição hídrica. A partir do dia 240 a SDD destas duas modalidades apresentam uma 

evolução similar à da modalidade (FI). 

Devido a um período inicial de stress hídrico mais intenso nas modalidades de rega 

deficitária (a partir do dia 180), os valores do SDD foram sempre mais elevados, não 

significando contudo, como vimos anteriormente, que durante todo o período de 

observação estas modalidades estiveram sujeitas a condições hídricas mais severas do que 

as plantas não regadas. 

No gráfico da Figura 5.25 apresenta-se a evolução do TSD das modalidades NI, DI30 e 

DI50 e da temperatura do ar, ao meio-dia solar do ano de 2004. Tal com é definido, este 

indicador reflecte a diferença destas modalidades em relação às plantas bem abastecidas 

em água.  
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Figura 5.25 – Evolução do TSD nas modalidades NI, DI30 e DI50, regas e precipitação no ano de 2004 (a) e 

temperatura média do ar ao meio-dia solar (entre as 12h e 30 m e as 13 h e 30 m) (b), no período entre a 1ª da 

modalidade FI e a vindima do ano de 2004. 
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A análise desta figura permite observar que os dias em que se verificam maiores diferenças 

entre as temperaturas radiativas da superfície da sebe das três modalidade e a da 

modalidade FI (maiores valores TSD) e as maiores diferenças de TSD entre modalidades 

coincide com os dias em que a temperatura do ar, ao meio-dia solar, se sitou entre 30 e 

35ºC, o que sugere, tal como referem Clawson et al. (1989) (citados por Moran, 2004), que 

o TSD não é independente das condições atmosféricas. Com efeito, entre os dias 196 e 198 

e os dias 206 e 209, nos quais a temperatura do ar, ao meio-dia solar, foi superior a 30ºC, o 

TSD das modalidade DI30 e DI50 apresentam os valores mais elevados e as maiores 

diferenças em relação à modalidade NI. Note-se que nos dias imediatamente anteriores a 

estes períodos, com temperaturas mais amenas, os valores do TSD das modalidades de 

rega deficitária são bastante mais baixos e mais próximos dos valores da modalidade NI. 

A evolução deste índice é naturalmente determinada pela disponibilidade em água no solo 

e, consequentemente, pela dotação e frequência da rega. Tendo em conta este primeiro 

aspecto, poder-se-á concluir que nestes períodos a modalidade NI dispunha duma maior 

reserva de água no solo, já que em condições de elevada demanda evaporativa da 

atmosfera, devido à também elevada taxa de transpiração, a temperatura radiativa da 

superfície da sebe se aproximou mais da temperatura da modalidade FI. 

O efeito da rega é perfeitamente visível durante o segundo período de temperaturas 

extremas (entre os dias 206 e 209). Nos dois primeiros dias deste período, o TSD da 

modalidade DI50 foi bastante elevado, com valores próximos dos da modalidade DI30. 

Contudo, devido à rega (2ª rega efectuada nos dias 206 e 207), os valores do TSD desta 

modalidade afastam-se dos da modalidade DI30 logo após o primeiro dia de rega, 

atingindo no dia 209, com temperatura do ar ainda superior a 30 ºC, valores próximos dos 

da modalidade NI. Esta situação é também demonstrativa das potencialidades da rega 

como instrumento de controlo da temperatura das folhas, que pode ser usada em situações 

de temperatura extremas para minimizar e mesmo evitar o escaldão, que com frequência se 

verifica na região do Dão. 

Em algumas situações verificou-se discordância entre a informação sobre o estado hídrico 

das plantas obtidas com base neste indicador e o potencial hídrico foliar de base. Com 

efeito, a evolução do TSD na fase final do ciclo mostra, por um lado, que as plantas da 

modalidade DI30 se encontravam em situação hídrica similar à das modalidades FI e DI50 

e, por outro, um agravamento do estado hídrico das plantas na modalidade NI. No entanto, 

a última medição efectuada no potencial de base, embora demonstre também um 
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agravamento do estado hídrico das plantas da modalidade NI no final do ciclo, indica que 

as plantas da modalidade DI30 se encontravam na mesma situação hídrica. Esta 

discrepância é provavelmente devida, por um lado, ao facto destes dois indicadores serem 

relativos a dois períodos do dia com condições meteorológicas bastante diferentes e, por 

outro, das medições de potencial de base serem medições que não integram o estado 

hídrico de toda a planta e, como foi demonstrado no ponto 5.2.2, também dependentes das 

condições meteorológicas no momento da sua medição. 

 

Tendo por base o pressuposto do modelo descrito no ponto 4.7 e assumindo, tal como nos 

modelos multi-camada S-W e C, a existência de três resistência em série para as 

transferência de vapor de água, os fluxos de calor latente da sebe de videiras para a 

atmosfera são determinados pela equação:  

c

s

c

aa

aspa

c
rr

eec
E

*

        [5.1] 

Conjugando esta equação com as equações do balanço energético da sebe [4.8] e dos 

fluxos de calor sensível [4.10], assumindo que as superfícies evaporantes no interior das 

folhas se encontram saturadas, a diferença entre a temperatura radiativa da superfície da 

sebe e do ar (Trc-Ta) pode ser determinada pela expressão: 
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Assim, o limite superior da diferença de temperatura Trc-Ta, que se verifica quando 

c

sr , é dado pela expressão: 

pa

c

c

aa

ULarc
c

Rnrr
TT         [5.3] 

Se admitirmos que a linha limite inferior (NWSB0) corresponde à situação em que a 

resistência estomática da sebe é nula ( 0c

sr ), obtêm-se: 

DPV
Rn

c

rr
TT c

pa

c

aa

LLarc

1
     [5.4] 

No gráfico da Figura 5.26 apresenta-se a evolução diurna da c

sr , determinada por inversão 

da equação [5.1], a partir das estimativas dos valores horários de λEc (os resultados desta 
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metodologia são apresentados e discutidos no ponto 5.5), nas modalidades FI e NI entre os 

dias 231 (19/8) e 235 (23/8) do ano de 2005. Nesse período, a FTSW130 na modalidade FI 

variou entre 61 e 51% e na modalidade NI entre 6,7% e 5,7%.  

Verifica-se que, mesmo em condições de conforto hídrico, a resistência estomática da sebe 

( c

sr ) não é nula, variando acentuadamente ao longo do dia. Nas primeiras horas da manhã a 

c

sr decresce de forma acentuada atingindo um patamar de valores mínimos entre as 9 e as 

10 horas. Volta a crescer, embora de forma suave, até meio-dia solar (13 horas) mantendo-

se aproximadamente constante durante cerca de duas horas. Decresce depois, atingindo um 

segundo patamar mínimo a meio da tarde (cerca das 17h). No final do dia, devido ao fecho 

dos estomas, a c

sr  cresce novamente de forma acentuada.  

No caso das plantas da modalidade NI, a evolução diurna da c

sr  é similar à das plantas da 

modalidade FI embora se verifique, contrariamente a esta, um crescimento acentuado a 

meio do dia. Apesar das grandes diferenças de disponibilidade em água no solo, a 

resistência estomática da sebe nas plantas da modalidade sem rega, no inicio da manhã e 

no final da tarde, é bastante próxima da das plantas bem abastecidas em água. As maiores 

diferenças ocorrem entre cerca das 12 e as 15 horas, pelo que será neste período do dia em 

que se deverão registar também as maiores diferenças nos indicadores de stress hídrico 

determinados a partir da Trc entre as diferentes modalidades de rega. 
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Figura 5.26 – Evolução no período diurno da resistência estomática da sebe, nas modalidades FI e NI nos 

dias 231 a 235 do ano de 2005. 
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Da análise desta figura poder-se-á ainda concluir que, tal como foi referido por Jackson et 

al. (1988), nas condições do ensaio, a c

sr de plantas em conforto hídrico a meio do dia não 

é zero, pelo que, a linha limite inferior da diferença de temperatura Trc-Ta é sempre 

superior ao limite teórico determinado através da equação [5.4]. 

Esta conclusão é confirmada nos gráficos da Figura 5.27 nos quais se apresentam a relação 

entre a diferença de temperatura Trc-Ta, registada por volta do meio-dia solar (entre as 12h 

e 30 m e as 13 h e 30 m), com velocidade do vento a 2 metros de altura do solo entre 1,5 e 

2,5 m/s e Rn superior a 400 W/m
2
, a diferença mínima teórica, determinada pela equação 

[5.4], e o défice de pressão de vapor (DPV), na modalidade FI, nos anos 2004 e 2005. Com 

podemos observar, a diferença de temperatura Trc-Ta registada em plantas bem abastecidas 

em água está, em alguns períodos, significativamente correlacionada com o défice de 

pressão de vapor da atmosfera. Contudo, esta relação não é constante, alterando-se ao 

longo do ciclo. Com efeito, da análise comparativa das equações [5.2] e [2.3] conclui-se 

que os coeficientes a e b desta última são dependentes do balanço de radiação do sebe, da 

temperatura do ar e das resistências aos fluxos de vapor.  

Assim, poder-se-á concluir que, nas condições do ensaio, a aplicação da metodologia 

empírica proposta por Idso et al. (1981) para a determinação das linhas limites não é viável 

já não tem em conta a variabilidade de condições que se verificam ao longo do ciclo de 

desenvolvimento da cultura.  

Seguindo o procedimento proposto por Jackson et al. (1988), a NSWB da sebe de vinha 

poderá ser obtida através da equação [5.4], substituindo γ por γ*, determinado pela 

expressão: 

c

aa

c

sp

rr

r
1*          [5.5] 

Onde 
c

spr representa a resistência estomática da sebe de videiras correspondente à situação 

de pleno abastecimento em água no solo. 

Para a determinação da NSWB através do método de Jackson et al. (1988) alguns autores 

optam por recorrer a um valor constante para a rcp, determinada efectuando o “up-scaling” 

da resistência estomática medida ao nível das folhas (Stockle e Dugas, 1992; Wang et al., 

2005). Yuan et al. (2004) numa cultura de trigo usaram valores de rcp constantes para cada 

fase do ciclo de desenvolvimento.  
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Figura 5.27 - Relação entre a diferença de temperatura Trc-Ta, registadas por volta do meio-dia solar (entre 

as 12h e 30 m e as 13 h e 30 m), com velocidade do vento a 2 metros de altura do solo entre 1,5 e 2,5 m/s 

e balanço de radiação do coberto superior a 400 W/m
2
, a diferença mínima teórica determinada pela 

equação [5.4] e o défice de pressão de vapor (DPV), na modalidade FI, nos anos 2004 e 2005.  

 

A adopção desta metodologia nas condições do ensaio não se apresenta viável já que, 

como foi demonstrado neste trabalho (ver ponto 5.3), não é possível definir-se um valor 

fixo de condutância estomática representativo da condição de pleno abastecimento em 

água, uma vez que esta variável fisiológica é também determinada pelas condições 

meteorológicas locais.  

No gráfico da Figura 5.28 é apresentada a evolução sazonal do valor médio da c

sr  ao meio-

dia solar, na modalidade FI, entre os dias 175 e 275 do ano de 2004, período em que o 

nível de reserva de água no solo indicava que as plantas se encontravam em situação de 

conforto hídrico (FTSW130 sempre superior a 40%).  
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Figura 5.28 – Evolução sazonal da 
c

sr média ao meio-dia solar (entre as 12h e 30 m e as 13h e 30m), da 

precipitação e da rega na modalidade FI, entre os dias 175 e 275 do ano de 2004.   

Da análise da figura concluiu-se que a resistência estomática da sebe, neste período do dia, 

varia de forma significativa ao longo do ciclo da cultura não sendo possível definir-se um 

valor de referência 
c

spr  necessário para a determinação do NSWB através das equações 

[5.4] e [5.5].  

Por seu lado, o recurso ao CWSI0, que determina a NWSB pressupondo 0c

spr , conduz a 

estimativas pouco realistas deste indicador de stress já que, mesmo em plantas bem 

abastecidas em água (modalidade FI), o seu valor é muito variável, sendo em muito dias 

superior a 0,5. 

Dada as dificuldades apresentadas relativamente à determinação da NSWB, quer 

recorrendo ao método empírico proposto por Idso et al. (1981), quer recorrendo aos 

modelos teóricos apresentados por Jackson et al. (1981) e Jackson et al. (1988), adaptados 

ao caso concreto da sebe de vinha, procedeu-se à determinação do CWSI usando como 

limite inferior a diferença de temperatura Trc-Ta registada na modalidade FI. 

Nos gráficos da Figura 5.29 apresenta-se a evolução sazonal do CWSI assim calculado, ao 

meio-dia solar, em dias de céu limpo, das diferentes modalidades do ano de 2006. Tendo 

em conta o pressuposto de base para a determinação do NWSB, neste ano o CWSI da 

repetição 2 da modalidade FI é sempre nulo.  

Como podemos verificar, logo após o período de precipitação ocorrido no segundo decénio 

de Junho, as condições hídricas da modalidade não regada (NI) vão-se progressivamente 

agravando. Contudo após um curto período de precipitação (3 dias), o CWSI baixa 
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drasticamente para valores equivalentes aos das modalidades com rega deficitária. Por seu 

lado, apesar do diferente regime de rega, as modalidades de rega deficitária apresentam 

uma evolução similar, demonstrando não se terem verificado importantes diferenças nos 

regimes hídricos. Já o CWSI da modalidade FI apresenta uma tendência decrescente 

indicativa de uma progressiva melhoria das condições hídricas, sem contudo nunca atingir 

valores próximos de zero, valor que corresponde ao CWSI da repetição 2. 

Esta evolução diferenciada do CWSI de diferentes repetições da mesma modalidade 

permite concluir que, nas condições edafoclimáticas em que se realizaram os ensaios, a 

rega não é o único factor que determina o regime hídrico da vinha. A localização das 

unidades experimentais às quais, com se referiu no Capítulo 4, correspondia diferentes 

características do solo, nomeadamente quanto à sua espessura, teve também uma 

importância relevante. Com efeito, como podemos observar na Figura 5.29 b), relativa à 

evolução do CWSI nas duas repetições da modalidade DI50, o mesmo regime de rega 

determinou na zona da parcela de solo mais profundo uma progressiva melhoria das 

condições hídricas das plantas. 
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Figura 5.29 – Evolução sazonal do CWSI na repetição 4 das quatro modalidades (a) e nas repetições 2 e 4 da 

modalidade DI50 (b), precipitação e regas no ano de 2006. 
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No gráfico da Figura 5.30 apresenta-se a relação entre o CWSI, determinado considerando 

como NWSB a diferença de temperatura Trc-Ta da modalidade FI, e a fracção de água 

disponível no solo até 130 cm de profundidade, referente aos anos de 2004 e 2005. Embora 

não seja possível estabelecer um relação única entre estes dois parâmetros, verifica-se que 

para FTSW130 superiores a 40-50%,o CWSI é, na grande maioria das vezes, bastante baixo 

(< 0,3) e que os valores mais elevados (> 0,6) ocorrem apenas quando a FTSW130 é inferior 

a 20%.  

Por outro lado, os baixos valores de CWSI registados em condições de fraca 

disponibilidade em água na espessura considerada (até 130 cm) indicam que uma parte do 

sistema radicular das plantas nestas condições estava em contacto com zonas de solo 

húmido, o que corrobora a conclusão apresentada aquando da análise do potencial hídrico 

das plantas. Acresce-se ainda que a grande dispersão de valores, dentro dos limites 

indicados na figura, é também devida ao facto da FTSW, sendo um parâmetro que reflecte 

o valor médio do nível de reserva de água no solo, não permitir caracterizar a forma como 

esta se distribuiu no perfil. 

Relativamente aos potenciais hídricos das plantas e à condutância estomática, os 

indicadores baseados na temperatura radiativa da sebe apresentam a importante vantagem 

de permitir uma monitorização contínua do estado hídrico das plantas e consequentemente 

uma melhor caracterização do regime hídrico da vinha. Para além disso só através destes 

indicadores foi possível identificar outros factores determinantes do regime hídrico, em 

alguns casos com maior relevância do que a dotação de rega. 
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Figura 5.30 – Relação entre o CWSI e a FTSW130 nas modalidades de rega deficitária e na modalidade não 

regada nos anos de 2004 e 2005. 
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5.5 Componentes do balanço energético da sebe 

5.5.1 Partição do balanço de radiação pelos componentes do coberto 

5.5.1.1 Influência do factor de agrupamento na partição do balanço de radiação. 

Vários autores têm usado modelos multi-camada para determinar a ET em cobertos 

agrícolas heterogéneos determinando a partição do balanço de radiação através do 

princípio de extinção exponencial da radiação sem proceder à correcção da área foliar com 

o factor de agrupamento. Contudo, tanto a arquitectura do coberto como o seu estado de 

desenvolvimento vegetativo são, especificamente no caso da vinha, determinantes no nível 

de intercepção da radiação solar ao longo do dia e, consequentemente, do seu balanço de 

radiação. 

Procurou-se assim neste trabalho avaliar as implicações na partição do balanço de radiação 

pelos componentes do coberto, através do modelo descrito no ponto 4.7, de se considerar 

ou não a correcção do LAI pelo factor de agrupamento.  

Em cobertos homogéneos, quando a distribuição das folhas no coberto se aproxima de uma 

distribuição esférica, a fracção de solo coberto pela vegetação pode ser determinada a 

partir do índice de área foliar através da equação: 

LAI

c ef 5,01           [5.6] 

No caso de culturas em linha, especificamente no caso da vinha conduzida em monoplano 

vertical ascendente, toda área foliar está confinada à largura da sebe. Se admitirmos que no 

interior da sebe as folhas se distribuem aleatoriamente, a fracção total de solo coberto pela 

vegetação (fc) pode ser obtida através da equação: 

LLAI

EL

s

EL

s

c e
L

L

L

L
f

5,0
11        [5.7] 

onde Ls representa a largura da sebe, LEL a distancia entre linhas de videiras e LAIL o índice 

de área foliar referido à área correspondente à largura da sebe 
sElL LLLAILAI . 

Se, por outro lado, na equação [5.6] se proceder à correcção do LAI pelo factor de 

agrupamento correspondente Ω(0), a fc poderá também ser obtida a partir da equação: 

LAI

c ef 05,01          [5.8] 
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Assim, o factor de agrupamento para φ=0º [Ω(0)] pode ser determinado igualando as 

equação [5.7] e [5.8] (Kustas e Norman, 1999 e 2000).  

Como facilmente se verifica da análise das equações anteriores, os valores de Ω(0), variam 

ao longo do ciclo vegetativo em função da evolução da área foliar e da largura da sebe, 

mas são também determinados pela arquitectura do coberto (através da relação Ls/LEL). O 

valor de Ω(0) decresce com o aumento do LAI e é sempre maior na parcela em que a 

relação Ls/LEL é maior (Figura 5.31). 

A Figura 5.32 permite-nos avaliar a pertinência da correcção do LAI com o factor de 

agrupamento Ω(0) na determinação da fracção de cobertura do solo pela cultura num 

coberto heterogéneo. No caso de não ser considerado o factor de agrupamento (equação 

[5.6]) a fc cresce exponencialmente tendendo para 1, o que, no caso de culturas em linha 

não é realista. Quando, por outro lado, se considera a correcção do LAI com o factor de 

agrupamento (equação [5.8]), a fc cresce também exponencialmente com o LAI, mas 

tendendo para Ls/LEL.  
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Figura 5.31 – Variação de Ω(0) em função do índice de área foliar (LAI) para a parcela 1-A com Ls/LEL =0,24 

e para a parcela 5-A com Ls/LEL = 0,17. 

Figura 5.32 – Variação de fc em função do índice de área foliar (LAI) para as parcelas 1-A, com Ls/LEL=0,24 e 

5-A, com Ls/LEL = 0,17 com correcção do LAI pelo factor de agrupamento Ω(0) e sem correcção do LAI. 
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Do ponto de vista prático, o factor de agrupamento Ω(φ) do modelo de partição do balanço 

de radiação é efectivamente um coeficiente de correcção (redução) do LAI que permite ter 

em conta o facto de nos cobertos heterogéneos a área foliar estar disposta sobre a 

superfície de forma agrupada.  

Da análise da Figura 5.33 conclui-se que a redução do LAI pelo factor de agrupamento é 

maior nos valores mais elevados do LAI e diminui quando a inclinação dos raios solares 

aumenta. Tomando um valor fixo do LAI, verifica-se ainda que a um menor valor da 

relação ELs LL (maior distância entre duas sebes contíguas) correspondem um coeficiente 

de agrupamento mais baixo e, consequentemente, uma maior redução do LAI. 

Da análise da Figura 5.34, na qual se encontra representada a variação do rácio RnRnc em 

função do ângulo solar, estimado considerando ou não a correcção de agrupamento, 

concluímos que, quando se omite o factor de agrupamento, a partição do balanço de 

radiação é, ao longo de todo o dia, fortemente determinado pela área foliar, o que 

corresponde ao que efectivamente se verifica num coberto homogéneo. Pelo contrário, 

quando se considera o factor de agrupamento, esta partição é praticamente independente do 

LAI quando o ângulo solar é pequeno, ou seja, quando o sol se encontra próximo da sua 

altura máxima sobre o horizonte. Neste caso, as maiores diferenças na partição de Rn para 

diferentes valores de LAI ocorrem quando o ângulo solar é elevado, ou seja no início e no 

final do dia.  
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Figura 5.33 – Variação de Ω(φ) em função do φ para LAI=1 2 e 3, para as parcelas 1-A, com Ls/LEL =0,24 e 

5-A, com  Ls/LEL = 0,17 . 
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5.5.1.2 Coeficiente de extinção da radiação pelo coberto vegetal 

O coeficiente de extinção (ke) pode ser determinado a partir do ângulo de distribuição das 

folhas no coberto e da relação entre a intensidade de radiação e a elevação solar 

(Choudhury e Monteith, 1988) e varia entre valores próximos de 1, em coberto 

homogéneos com folhas horizontais, e 0,3 em cobertos homogéneos com folhas verticais 

(Monteith,1973 citado por Choudhury e Monteith, 1988). Kustas e Nornam (2000) citando 

Ross (1981) referem que, para na maioria dos cobertos, ke varia entre 0,3 e 0,6. Ortega-

Farias et al. (2010), usando valores diários de Rn e Rns estimaram, para a equação [3.83], 

um valor do coeficiente de extinção de 0,38 ±0,05 numa vinha conduzida em monoplano 

vertical ascendente, com orientação Norte-Sul e um espaçamento entre linhas de 2,5 

metros. Zhang et al. (2008), recorrendo à mesma equação, adoptaram um valor de 0,24 

numa vinha com uma relação ELs LL  de 0,35. 

Durante os anos de 2006 e 2007, nas mesmas datas e nas mesmas plantas em que foram 

efectuadas as medições com vista à estimação da área foliar, mediu-se a radiação 

fotossinteticamente activa no topo do coberto e ao nível do solo usando um ceptómetro. 

Este procedimento permitiu não só determinar a fracção da PAR interceptada pela sebe 

(PARc) e o grau de ensombramento mínimo do solo, bem como, através do ajustamento do 

modelo de partição da radiação ao rácio toposolo PARPAR  e aos correspondentes valores do 

LAI, estimar o coeficiente de extinção do coberto (ke). 

Figura 5.34 – Variação do rácio RnRnc  em função do φ para LAI=1 2 e 3, com ke=0,5, determinado com e 

sem correcção do LAI da parcela 1-A (Ls/LEL =0,24 ).  
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Como exemplo, apresentam-se nos gráficos da Figura 5.35 os valores de PAR medidos nos 

vários sensores da régua do “Sunscan”, quando posicionada ao nível do solo, ao meio-dia 

solar, em plantas cujo índice de área foliar variou entre 2,2 e 1,8 (a) e 1,4 e 1,2 (b), 

correspondente a uma fracção mínima de ensombramento entre 0,28 e 0,27 e 0,21 e 0,16, 

respectivamente. 
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Figura 5.35- Perfis transversais de PAR registados ao nível do solo, ao meio-dia solar, em plantas cujo índice 

de área foliar variou entre 2,2 e 1,8 (a) e 1,4 e 1,2 (b). 
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Nos dois anos em estudo, a PAR mínima registada ao nível do solo, na zona ensombrada, 

foi em média de 65,3±15,6 μmol m
-2

 s
-1

, correspondente a 4,8 % da PAR média registada 

no topo da sebe.  

Com seria esperado, tratando-se de medições efectuadas ao meio-dia solar, verifica-se que 

a variação da fracção da PAR que atinge o solo (
toposolo PARPAR ) e, consequentemente, a 

que é interceptada pela sebe (PARc) está significativamente relacionada com a variação da 

fracção mínima de ensombramento (Figura 5.36 a) e pouco relacionada com a variação da 

área foliar (Figura 5.36 b). 
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Figura 5.36 - Relação entre fracção da PAR que atinge o solo (
toposolo PARPAR ) e a fracção mínima de 

ensombramento (a) e o índice de área foliar (LAI) (b). 
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Comparando os valores do rácio 
toposolo PARPAR observados no campo com os estimados a 

partir dos correspondentes valores de LAI aplicando à PAR o modelo de partição do 

balanço de radiação (Figura 5.37), conclui-se que a equação na qual o LAI é corrigido 

através do factor de agrupamento (equação [4.9] com ke=0,5) permite uma partição da 

PAR pelos componentes do coberto bastante aceitável e significativamente melhor que a 

obtida pelo modelo sem correcção do LAI. (equação [3.85] com ke=0,25).  

Da análise apresentada nos pontos 5.5.1.1 e 5.5.1.2 parece-nos ser possível concluir que a 

equação [4.9] conduz a uma estimação mais realista da partição do balanço de radiação 

entre as componentes de cobertos heterogéneos, como é o caso das vinhas em estudo. 
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Figura 5.37 - Relação entre os valores da fracção da PAR que atinge o solo (
toposolo PARPAR ) observados e 

simulados através do modelo de partição da radiação com correcção do LAI pelo factor de agrupamento(a) e 

sem correcção do LAI (b). 
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5.5.1.3 Evolução diurna do balanço de radiação da sebe e do substrato  

Nos gráficos da Figura 5.38 estão representados os valores horários do balanço de radiação 

do coberto (Rn), da sebe de videiras (Rnc) e do substrato (Rns – solo + vegetação), obtidos 

através da equação [4.9] (com ke=0,5), para o período diurno (Rn>0) na fase de forte 

crescimento vegetativo, (gráficos a e b), e no final do ciclo vegetativo (gráfico c), da 

modalidade não regada (NI) no ano de 2004.  

Como se pode constatar, os máximos diários de balanço de radiação da superfície (Rn) 

ocorrem com um ligeiro atraso em relação ao meio-dia solar (φ mínimo) momento do dia 

em que o rácio Rnc/Rn é mínimo. Verifica-se assim que o balanço de radiação do subtrato 

(Rns) acompanha a evolução do balanço de radiação da vinha (Rn) e que os seus valores 

máximos diários ocorrem entre φ mínimo (meio-dia solar) e Rn máximo. 

Por seu lado, a evolução diurna do balanço de radiação da sebe (Rnc) apresenta grandes 

diferenças relativamente à evolução de Rn e Rns. Ao longo do dia a Rnc atinge um primeiro 

máximo a meio da manhã, decresce até ao meio-dia solar e atinge novamente um máximo 

a meio da tarde. Somente no início e no final do dia, quando o ângulo de inclinação dos 

raios solares é elevado, o balanço de radiação da sebe (Rnc) é superior ao balanço de 

radiação do substrato (Rns).  

Riou et al. (1989) observaram uma evolução semelhante da radiação solar interceptada 

pela sebe (Rsc) de uma vinha com orientação Norte-Sul. Heilman et al. (1996) referem que 

sebes estreitas de vinha geram um padrão de evolução diurna da Rnc pouco usual, com 

máximos a meio da manhã e a meio da tarde e um patamar mais baixo a meio do dia. Pieri 

(2010b) verificou que os padrões de evolução diurna da radiação solar interceptada pela 

sebe (Rsc) e o seu balanço de radiação (Rnc) são similares, observando-se um patamar 

mínimo quando o plano solar é paralelo à direcção das linhas de vinha, o que no caso de 

uma vinha com orientação Norte-Sul se verifica ao meio-dia solar. Contudo no início e no 

final do dia, devido à influência do balanço de radiação de longo comprimento de onda, o 

Rnc atinge valores bastantes superiores à Rsc. 

A comparação da evolução diurna do Rnc nos três períodos apresentados nos gráficos da 

Figura 5.38 confirma o que anteriormente se referiu relativamente à influência da área 

foliar na partição do balanço de radiação pelas componentes do coberto e à forma com esta 

influência é determinada pela inclinação dos raios solares. 
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Figura 5.38 – Evolução diurna do balanço de radiação da vinha (Rn) medida, dos balanços de radiação da 

sebe (Rnc) e do substrato (Rns) estimadas pela equação [4.9], com ke=0,5 , para a modalidade não rega (NI), 

no ano de 2004, nos períodos entre os dias 8/6 (dia 160) e 15/6 (dia 167) (LAI entre 1,3 a 1,6) (a), os dias de 

27/6 (dia 179) e 2/7 (dia 184) (LAI entre 2,3 a 2,6) (b) e os dias 17/9 (dia 261) e 21/9 (dia 265) (LAI entre 1,6 

a 1,3) (c). 
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No Quadro 5.6 são apresentados os valores médios de Rn, Rnc,, Rns e respectivos valores 

percentuais de Rnc/Rn e Rns/Rn, para os períodos do dia correspondentes ao meio-dia solar 

e nos quais se verificam os valores máximos de Rnc.  

Comparando os valores médios do rácio Rnc/Rn dos dias 160 a 167 com os dias 179 a 184, 

a que correspondem áreas foliares significativamente diferentes, verificamos que a área 

foliar tem menor influência na partição do balanço de radiação no período da manhã, em 

que Rnc é máximo, e no período ao meio-dia solar do que no período da tarde. Pelo 

contrário, comparando os valores relativos ao início de Junho e ao final de Setembro, aos 

quais corresponderam valores similares do LAI mas diferenças nos ângulo de inclinação 

dos rádios solares, as maiores diferenças na partição do balanço de radiação verificam-se 

durante a manhã e ao meio-dia solar.  

Quadro 5.6 - Valores médios de Rn, Rnc e Rns, e respectivos valores percentuais de Rnc/Rn e Rns/Rn, no 

período do dia correspondente ao meio-dia solar e nos períodos da manhã e da tarde durante os quais se 

verificam os valores máximos de Rnc entre os dias 160 a 167, 179 a 184 e 261a 265 do ano de 2004. 
         

Período  LAI Período do dia 

φ Rn Rnc  Rns  Rnc/Rn Rns/Rn 

(º) 
Valores médios  

(W.m-2) Valores médios (%) 

Do dia 
160 a 167 

1,3 a 
1,6  

9 h 30 m a 10 h e 30 m 41,7  53,1 244,7 112,0 132,7 45,8 54,2 

13 h  a 14 h 17,2 a  18,8 609,4 113,0 496,4 18,5 81,5 

17h  a 18 h 46,6 a  58,5 379,2 151,4 227,8 39,9 60,1 

Do dia 

179 a 184 

2,3 a 

2,6  

9 h 30 m a 10 h e 30 m 42,2  53,9 329,8 142,7 187,1 43,3 56,7 

13 h  a 14 h 17,2 a  19,0 676,8 132,8 544,0 19,6 80,4 

17h  a 18 h 46,1 a  57,5 402,3 196,2 206,1 48,8 51,2 

Do dia 
261 a 265 

1,6 a 
1,3  

11 a 12 44,0  50,2 453,6 161,5 292,1 35,6 64,4 

13 h  a 14 h 38,3 a  40,2 593,6 171,9 421,7 29,0 71,0 

15h  a 16 h  44,9 a  51,7 498,9 183,0 315,9 36,7 63,3 
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No Quadro 5.7 apresentam-se algumas estatísticas relativas ao balanço de radiação da 

vinha e das fracções do balanço interceptada pela sebe (Rnc/Rn) e pelo substrato (Rns/Rn) 

durante a fase de crescimento e maturação do bago nos 4 anos de ensaio. 

Como podemos constatar, durante este período do ciclo de desenvolvimento vegetativo os 

valores médios diários de Rn da vinha registados variaram entre 13,9 MJ m
-2

 em 2007 e 

15,5 MJ m
-2

 em 2006. Os valores mínimo e máximo foram de 1,8 MJ m
-2

 e 20,1 MJ m
-2

, 

respectivamente, ambos registados no ano de 2006. 

Considerando apenas o período diurno (Rn >0), os valores médios diários de Rn registados 

variaram entre 15,3 MJ m
-2

, em 2004, e 17,1 MJ m
-2

, em 2006, com um mínimo de 2,9 MJ 

m
-2 

e o máximo e 21,8 MJ m
-2

 ambos registados em 2006. Nos anos de 2004 e 2005, na 

parcela 1-A, o balanço de radiação da sebe (Rnc) variou entre cerca de 27% e 44% do 

balanço de radiação do coberto (Rn). Nos anos de 2006 e 2007, na parcela 5-A, a 

percentagem mínima de radiação líquida interceptada pela sebe foi bastante inferior.  

No gráfico da Figura 5.39 apresenta-se, como exemplo, a evolução sazonal do rácio Rnc/Rn 

nas modalidades FI, no ano de 2005, e NI, no ano de 2004. De modo geral, verifica-se que 

o rácio Rnc/Rn acompanha a evolução do LAI. Contudo, no caso da modalidade FI no ano 

de 2005, apesar de, no final do ciclo, a área foliar se manter constante, a fracção do 

balanço de radiação interceptada pela sebe continua a crescer devido ao aumento da 

inclinação dos raios solares.  

Quadro 5.7 – Valores máximos, médios e mínimos do balanço de radiação da vinha diários e no período diurno 

(Rn>0) e da fracção interceptada pela sebe (Rnc/Rn) por modalidades de rega, relativos à fase de crescimento e 

maturação do bago nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. 

  

2004 2005 2006 2007 

160 (8/6) a  274 (30/9) 159 (8/6) a 264 (21/9) 159 (8/6) a 246 (3/09) 152 (1/6) a  271 (28/9) 

Parcela 1-A Parcela 1-A Parcela 5-A Parcela 5-A 

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

Rn (diário)  

(MJ m-2) 3,9 14,2 19,4 5,0 14,3 18,6 1,8 15,5 20,1 3,3 13,9 19,4 

Rn (período diurno) 

(MJ m-2) 4,5 15,3 20,4 6,3 16,5 20,9 2,9 17,1 21,8 3,8 16,0 21,5 

Rnc/Rn     
(período 

diurno) 

NR 0,27 0,33 0,40 0,28 0,33 0,37 0,22 0,28 0,33 0,22 0,32 0,43 

DI30 0,28 0,34 0,39 0,29 0,33 0,41 0,21 0,27 0,31 0,22 0,32 0,44 

DI50 0,27 0,34 0,39 0,28 0,34 0,40 0,21 0,27 0,32 0,22 0,31 0,43 

FI 0,28 0,35 0,39 0,29 0,35 0,44 0,22 0,28 0,34 0,23 0,32 0,44 

Perído diurno (Rn>0) 
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5.5.2 Trocas de calor sensível da sebe de videiras 

5.5.2.1 Resistências aerodinâmicas aos fluxos de calor sensível 

No modelo usado na determinação das trocas de calor sensível da sebe a partir de medições 

da sua temperatura radiativa é considerada a existência de uma resistência adicional em 

série com a resistência aerodinâmica do coberto. Da simples análise das equações usadas 

facilmente se concluiu que estas resistências são dependentes não só da velocidade do 

vento mas, também, das características do coberto, nomeadamente da área foliar. Importa 

assim compreender em que medida cada um destes factores (velocidade do vento e área 

foliar) influencia a importância relativa de cada uma destas resistências na resistência total.  

Os valores de ra e ra
c
 estimados permitem concluir que, para as condições do ensaio, a 

resistência aerodinâmica (ra) assume sempre maior importância na resistência total, 

embora esta importância relativa seja também determinada pela velocidade do vento e pela 

área foliar.  

Com efeito, nas condições em que se realizaram os ensaios, para um dado valor do LAI, a 

resistência adicional (ra
c
) aumenta a sua proporção nos valores da resistência total à 

medida que a velocidade do vento aumenta, sem contudo, nunca ultrapassar 50% (figura 

5.40 a). Em contrapartida, com o aumento do LAI a resistência da camada limite (ra
c
) 

diminui o seu peso no valor da resistência total (figura 5.40 b). 

Figura 5.39 – Evolução sazonal da fracção de radiação líquida interceptada pela sebe de videira durante o 

período diurno e do índice de área foliar nas modalidades NI no ano de 2004 (a) e FI no ano de 2005 (b). 
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5.5.2.2 Evolução diurna das trocas de calor sensível 

Nos gráficos da Figura 5.41 apresenta-se a evolução diurna dos valores do fluxo de calor 

sensível determinado a partir dos registos horários de temperatura da superfície da sebe, no 

período entre os dias 191 (9/7) e 221 (8/8) de 2004 nas modalidades FI, DI30 e NI, período 

durante o qual estiveram sujeitas a condições hídricas bastante distintas.  

Como podemos observar, nas primeiras horas do dia os fluxos de calor sensível estimados 

nas três modalidades são bastante semelhantes, verificando-se valores próximos de zero e, 

em alguns dias, valores ligeiramente negativos. As diferenças mais significativas entre as 

modalidades verificam-se a meio do dia, quando a temperatura do ar é mais elevada, e no 

final do dia. Na modalidade bem abastecida em água (modalidade FI), os valores de Hc 

são, em alguns dias deste período, sempre negativos e decrescem ao longo do dia, 

registando assim os valores mais baixos no final da tarde. Já na modalidade não regada 

(NI) e na modalidade com rega deficitária (DI30), a evolução é bastante semelhante. Neste 

caso, os valores de Hc são máximos a meio do dia, decrescendo depois para valores 

próximos de zero ou, em alguns casos, para valores negativos. 

Figura 5.40 – Relação entre a

c

a

c

a rrr  e a velocidade do vento (a) e o índice de área foliar (b). 
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Figura 5.41 - Evolução diurna dos fluxos de calor sensível entre a sebe de videiras e a atmosfera (Hc) nas 

modalidades FI (a), DI30 (b) e NI (c) entre os dias 191 e 221 do ano de 2004. 
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Figura 5.42 - Relação entre os fluxos horários de calor sensível entre a sebe de videira e a atmosfera (Hc) e o 

défice de pressão de vapor (DPV) nas modalidades FI (a), DI30 (b), NI (c) entre os dias os dias 191 e 221 do 

ano de 2004. 
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As diferenças no padrão de evolução diurna de Hc entre as modalidades estão relacionadas 

com o facto de, nas situações de elevada disponibilidade de água no solo (FI), nos dias em 

que o défice de pressão de vapor da atmosfera é elevado, as elevadas taxas de transpiração 

verificadas resultarem num significativo arrefecimento das folhas. Esta conclusão é 

claramente demonstrada no gráfico a) da Figura 5.42, correspondente à modalidade FI, em 

que os valores de Hc demonstram uma clara tendência decrescente com o DPV, 

verificando-se que os valores de Hc mais negativos ocorrem quando o DPV é mais elevado. 

Já nas modalidades com menor disponibilidade em água no solo esta tendência é menos 

pronunciada (gráfico c) ou praticamente não existe (gráfico b). 

Apresenta-se na Figura 5.43 a evolução dos valores de Hc de todas as modalidades do 

ensaio entre os dias 194 e 198 de 2004. O período seleccionado corresponde a dias de céu 

limpo, típicos de Verão, com temperatura do ar elevada e humidade relativa baixas (Figura 

5.44), durante o qual se realizou a 1ª rega nas modalidades de rega deficitária (DI30 e 

DI50) e 3ª rega na modalidade FI. Antes da rega, a percentagem da reserva do solo 

disponível para as plantas até 130 cm de profundidade era na modalidade FI de 47%, na 

modalidade DI50 de 14%, na modalidade DI30 de 19% e na modalidade NR de 23% 

(Figura 5.45).  

Constata-se que a evolução de Hc é significativamente diferente nas quatro modalidades, o 

que está relacionado com diferentes níveis de disponibilidade em água no solo. A 

modalidade FI é a que, de um modo geral, apresenta valores de Hc mais baixos, enquanto 

que as duas modalidades de rega deficitária são as que apresentam valores mais elevados. 

Apesar da disponibilidade em água no solo até 130 cm de profundidade na modalidade NI 

ser similar à das modalidades de rega deficitária antes da rega, apresenta valores de Hc 

bastante inferiores, o nos leva a concluir que registou nestes dias taxas de transpiração 

mais elevadas. Este facto está relacionado com a existência de água disponível nas 

camadas mais profundas de solo, abaixo de 100 cm, como indicam os perfis da Figura 

5.45d.  

No final do ciclo vegetativo, quando a reserva de água em todo o perfil de solo 

monitorizado na modalidade NI é significativamente inferior à reserva das modalidades 

regadas (Figura 5.48), esta modalidade registou os valores de Hc, a meio do dia, mais 

elevados (Figura 5.46).  
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Figura 5.43 - Evolução diurna dos fluxos de calor sensível da sebe (Hc) nas 4 modalidades entre os dias 194 e 

198 do ano de 2004. A seta (↓) indica os dias em que se efectuou a rega. 

Figura 5.44 - Evolução diurna do balanço de radiação da vinha (Rn) e do défice de pressão de vapor da 

atmosfera (DPV) entre os dias 194 e 198 do ano de 2004. 

Figura 5.45 - Perfis da fracção de água disponível no solo, correspondente ao tubo de acesso da linha (perfil 

2), antes (dia 194) e após (dia 198) a 3ª rega da modalidade FI (a), antes (dia 194) e após (dia 198) a 1ª rega 

nas modalidades DI50 (b) e DI30 (c) e na modalidade sem rega NI (d) no ano de 2004. 
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Figura 5.48 - Perfis da fracção de água disponível no solo, correspondente ao tubo de acesso da linha (perfil 

2), antes (dia 261) e após (dia 265) a 8ª rega da modalidade FI (a), antes (dia 261) e após (dia 265) a 6ª rega 

da modalidade DI50 (b), antes (dia 258) e após (dia 261) a 3ª rega da modalidade DI30 (c) e na modalidade 

NI (d) no ano de 2004. 

Figura 5.46 - Evolução diurna dos fluxos de calor sensível da sebe (Hc) nas 4 modalidades entre os dias 258 e 

264 do ano de 2004. A seta (↓) indica os dias em que se efectuou a rega. 

Figura 5.47 - Evolução diurna do balanço de radiação da vinha (Rn) e do défice de pressão de vapor da 

atmosfera (DPV) entre dias 258 e 264 do ano de 2004. 
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5.5.3 Evolução diurna dos fluxos de calor latente da sebe 

 

De modo geral o padrão de evolução dos fluxos de calor latente da sebe acompanha a 

evolução do seu balanço de radiação (Rnc). Tal como este, o λEc apresenta um patamar 

máximo a meio da manhã, outro ao final da tarde e um inferior ao meio do dia (Figura 

5.49).  
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Figura 5.49 - Evolução no período diurno dos componentes de balanço energético da sebe, nos dias 194 a 198 

de 2004, correspondentes às modalidades FI (a) e DI50 (b) cujos perfis da FSTW são apresentados na Figura 

5.45. 

a) 
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Em plantas com grande disponibilidade em água, o λEc é, a partir do meio da manhã, 

superior a Rnc (Figura 5.49 a). Heilman et al. (1996) verificaram que aos dias em que λEc é 

superior a Rnc correspondiam fluxos de calor sensível da sebe negativos (Hc<0) e fluxos de 

calor sensível do solo positivos (Hs>0). Estes resultados demonstram que a sebe recebe 

energia do solo, usando-a na transpiração. Aqueles autores verificaram que a advecção de 

calor do solo para a sebe representava entre 17 a 60% do λEc e que esta advecção ocorria 

principalmente durante a tarde.  

Quando a disponibilidade em água no solo é baixa, a baixa taxa de transpiração, devida ao 

fecho dos estomas, não permite o arrefecimento das folhas, pelo que a sua temperatura é, 

durante quase todo o dia, mais elevada do que a temperatura do ar, gerando fluxos de calor 

sensível para o ambiente. No caso em análise (Figura 5.49 b), verifica-se mesmo um 

período a meio do dia em que Hc é praticamente igual a λEc. Esse período coincide 

aproximadamente com aquele em que se verifica o patamar intermédio inferior da Rnc, 

resultando assim num forte decréscimo da transpiração. 

5.5.4 Partição energética da sebe de videiras 

5.5.4.1 Evolução diurna da razão de Bowen e da fracção evaporativa 

A partição energética num coberto vegetal pode ser avaliada através do quociente H/λE 

conhecido como razão de Bowen (β) e/ou da fracção evaporativa (FE). Na literatura esta 

última é definida como relação entre a energia consumida na evapotranspiração e a energia 

disponível (Shuttleworth et al., 1989):  

HE

E

GRn

E
FE         [5.9] 

A fracção evaporativa tem sido estudada em diferentes cobertos vegetais com o objectivo 

de, a partir do seu valor médio a meio do dia, estimar a evapotranspiração com base na 

energia disponível no coberto vegetal (Rn-G). Crago (1996) refere que, em dias de céu 

limpo, devido à estabilidade do ciclo diário da radiação, temperatura e humidade do ar, os 

componentes do balanço energético variam de forma lenta e em consequência disso os 

coeficientes de partição energética, nomeadamente a FE, apresentam pequenas variações 

ao longo do dia. Contudo, Lhomme e Elguero (1999) demonstraram que a FE não é 

constante ao longo do dia, sendo a sua variação diurna representada por uma curva de 

concavidade positiva com valores relativamente constantes a meio do dia. 
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Neste trabalho estes parâmetros foram usados para caracterizar a partição energética da 

sebe de videiras procedendo à sua adaptação para o efeito. Assim, foram determinadas a 

razão de Bowen e a fracção evaporativa da sebe de videiras através das equações: 

c

c

c
E

H
          [5.10] 

e 

cc

c

c

c

c
HE

E

Rn

E
FE         [5.11] 

Tal como quando referidos ao coberto vegetal, a razão de Bowen e a fracção evaporativa 

da sebe estão directamente relacionadas, ou seja, 11 ccFE .  

Nos gráficos da Figura 5.50 apresenta-se a evolução diurna destes coeficientes de partição 

energética da sebe correspondentes aos gráficos da Figura 5.49.  

Quando a disponibilidade em água no solo é elevada (modalidade FI), βc e FEc são 

praticamente constantes durante grande parte do dia (10:00 às 18:00 horas). Estes 

resultados demonstram que, quando a água disponível no solo é suficiente para satisfazer 

as suas necessidades hídricas, as plantas têm a capacidade de manter constantes os 

coeficientes de partição energética durante a quase totalidade do dia. Quando, pelo 

contrário, a disponibilidade em água no solo é baixa, a curva de evolução de βc apresenta a 

forma de “V” invertido (modalidade DI50), ou seja, os valores de βc crescem e decrescem 

significativamente durante o dia.  

Efectivamente, devido à menor disponibilidade em água no solo, com o aumento da 

demanda evaporativa da atmosfera, as plantas reduzem o grau de abertura dos estomas com 

o objectivo de reduzir as perdas em água e, em consequência disso, a mobilização da 

energia disponível para a produção de fluxo de calor sensível aumenta significativamente. 

Li et al. (2009b), numa vinha (sebe + substrato), observaram uma evolução diurna da razão 

de Bowen (β) semelhante à apresentada anteriormente e concluíram que, em dias de céu 

limpo, é depende do teor de humidade do solo  

De um modo geral, a evolução diurna da FEc pode ser aproximada por uma curva de 

concavidade positiva que, em condições de baixa taxa de transpiração, é apenas 

aproximadamente constante num curto período de tempo a meio do dia. Os valores de 

FEc>1 indicam que a energia consumida na transpiração (λEc) é superior ao balanço de 
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radiação da sebe (Rnc). Também Yunusa et al (2004) observaram que, em alguns breves 

períodos do dia, os fenómenos de advecção de calor sensível garantiam uma parte da 

energia consumida na transpiração da sebe da vinha. Em alguns dias registaram valores 

diários da fracção evaporativa de todo o coberto (FE) entre 0,51 e 0,58, correspondendo 

valores da fracção evaporativa da sebe (FEc) entre 1,01 e 1,23. Heilman et al. (1996), para 

uma gama de valores diários de FE entre 0,46 e 0,71, registaram valores diários de FEc 

entre 0,9 a 1,57. Estes resultados permitem concluir que, embora o coberto consuma 

apenas uma parte da energia disponível (Rn-G) na transpiração, a sebe de videira pode 

consumir bastante mais do que lhe é disponibilizado a partir do seu balanço de radiação 

(Rnc), devido a transferências energéticas entre os diferentes componentes do coberto (sebe 

e substrato).  
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Figura 5.50 – Evolução diurna da razão de Bowen, βc (a) e da fracção evaporativa, FEc (b) da sebe nos dias 

194 a 198 de 2004, correspondentes às modalidades FI e DI50.  

a) 

b) 
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Os gráficos da Figura 5.50 mostram também que, em plantas com grande disponibilidade 

em água a adveçcão de calor sensível proveniente do solo contribui para a transpiração da 

sebe durante grande parte do dia, principalmente a partir do meio da manhã. Quando a 

disponibilidade de água é menor, este fenómeno apenas se verifica no final do dia.  

Para além da dependência relativamente à disponibilidade em água, verifica-se ainda que a 

evolução diurna de FEc é também determinada pelas condições meteorológicas, 

nomeadamente pelo défice de pressão de vapor da atmosfera (DPV). 

Nos gráficos da Figura 5.51 está representada a evolução diurna da FEc entre os dias 215 e 

218 de 2005 nas modalidades NI e FI. Os dias em causa caracterizaram-se por serem dias 

de céu limpo mas com importantes diferenças nos valores do défice de pressão de vapor da 

atmosfera (Figura 5.52).  

Neste período, a FTSW média até 200 cm de profundidade, na modalidade NI, era apenas 

de 10% (Figura 5.53 b). No caso da modalidade FI, durante este período foi efectuada a 7ª 

rega, pelo que a FTSW média no perfil até 130 cm de profundidade, variou entre 62% (dia 

213) e 86% (dia 217) (Figura 5.53 a). 

Como seria esperado, verifica-se que, independentemente da disponibilidade em água do 

solo, a fracção de energia disponível consumida na transpiração é sempre mais elevada nos 

dias com maior défice de pressão de vapor. Contudo, importa realçar que, no caso das 

plantas da modalidade FI, apesar da grande disponibilidade em água no solo, nos dias 215 

e 216 (com DPV mais baixo) a FEc é durante grande parte do dia inferior a 1, enquanto que 

nos dias 217 e 218 (com DPV mais elevado) a FEc é quase superior a 1, situação que, 

como foi referido anteriormente, é indicadora da existência de advecção de calor sensível 

proveniente do solo. Por seu lado, no caso da modalidade com menor disponibilidade em 

água, constata-se que esta situação apenas se verifica no início e no final do dia.  

Poder-se-á assim concluir que os fenómenos de transferência de calor sensível do solo para 

a sebe ocorrem quando se conjugam condições hídricas e meteorológicas muito 

específicas, ou seja, quando a disponibilidade de água no solo é elevada e quando a 

demanda evaporativa da atmosfera é também elevada. 
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Figura 5.51 – Evolução diurna da fracção evaporativa da sebe (FEc) nos dias 215 e 216 (a) e nos dias 217 e 

218 (b) do ano de 2005, nas modalidades FI e NI. 

Figura 5.52 - Evolução diurna do balanço de radiação da vinha (Rn) e do défice de pressão de vapor da 

atmosfera (DPV) entre dias 215 e 218 do ano de 2005. 
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No gráfico da Figura 5.54 apresenta-se a relação entre a fracção evaporativa da sebe e a 

radiação líquida do coberto (Rn) nas modalidades FI e NR no dia 218 do ano de 2005, 

durante os períodos da manhã (até às 13 horas) e da tarde. Em ambas as condições hídricas 

do solo (Figura 5.53), verifica-se que, para Rn inferior a cerca de 150 W m
-2

, a FEc cresce 

rapidamente com a diminuição de Rn. Rowntree (1991) citado por Li et al. (2008) refere 

que a FE do coberto vegetal é muito sensível a variações da energia disponível (Rn-G) 

quando esta é baixa e verificaram um forte crescimento da FE de uma vinha no final da 

tarde, quando Rn-G era inferior a 200 W m
-2

. Estes resultados permitem concluir que existe 

um forte “investimento” energético na transpiração das videiras quando a energia 

disponível na vinha é baixa. 

Analisando a variação da fracção evaporativa da sebe em função de Rn, nos dois períodos 

do dia (manhã e tarde) verifica-se existir histerese, isto é, para o mesmo nível de Rn, a FEc 

no período da tarde é sempre superior à da manhã, sendo a diferença de valores entre estes 

dois períodos do dia maior nas plantas bem abastecidas em água. O fenómeno de histerese 

das curvas deve-se ao facto da transpiração da sebe ser função directa da temperatura do ar 

e do DPV, cujas relações com a radiação são, elas mesmas, histeréticas (Alves, 1995). 

Note-se ainda que, durante as primeiras horas do dia (para Rn< 350 W m
-2

), a fracção de 

energia disponível usada na transpiração nas duas modalidades é muito semelhante, 

verificando-se que, logo a partir de cerca das 10:00 horas da manhã, a humidade do solo 

determina a partição energética da sebe. 

Figura 5.53 - Perfis da fracção de água utilizável do solo, correspondente ao tubo de acesso da linha (perfil 

2), antes (dia 213) e após (dia 217) a 7ª rega da modalidade FI (a) e da modalidade sem rega (NI) no dia 216 

(b) no ano de 2005. 
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5.5.4.2 Consumos energéticos associados às trocas de calor da sebe 

No Quadro 5.8 apresentam-se as estatísticas dos consumos energéticos associados às trocas 

de calor sensível da sebe (Hc) com o ambiente, correspondentes ao período diurno (Rn>0), 

bem como da relação entre a energia consumida neste processo e a disponibilidade 

energética resultante do seu balanço de radiação (Hc/Rnc) e dos coeficientes de partição 

energética βc e FEc. Os valores de Hc com sinal negativo são indicativos que globalmente, 

durante o período diurno, as trocas de calor sensível constituem um ganho energético da 

sebe.  

No período em análise (floração/vingamento à vindima) os valores diurnos de Hc variaram 

entre o mínimo de -1,44 MJ m
-2

, registado na modalidade FI, em 2004, e o máximo de 3,77 

MJ m
-2 

em 2005. A gama de valores determinados neste trabalho aproxima-se dos 

observados por Heilman et al. (1996) e Yunusa et al. (2004). Nos quatro anos de ensaio os 

menores valores de Hc foram registados nas plantas correspondentes às modalidades de 

rega com maiores dotações. Verifica-se assim que, em todos os anos do ensaio, as 

modalidades com rega mais frequentes e de maiores dotações são, em média, as que 

consomem maior fracção de energia radiativa recebida na transpiração. Assim, na 

modalidade FI, em média 83% a 94% do balanço de radiação da sebe foi consumida por 

esta na transpiração. Em contrapartida, nos anos 2004 e 2005 a modalidades DI30 e, nos 

anos de 2006 e 2007 a modalidade NI, foram as que mobilizaram menor fracção do seu 

balanço de radiação para a transpiração. 

Figura 5.54 -Variação da fracção evaporativa da sebe (FEc) em função da radiação líquida do coberto (Rn) 

nas modalidades FI e NI no dia 218 do ano de 2005 nos períodos da manhã (até às 13 horas) e da tarde. 
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Ano Período Modalidade Repetição 

Hc (MJ m
-2

) (a) Hc/Rnc (a) FEc (a) βc (a) 

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

2004 8/6 a 30/9 

NI 3 -0,29 0,70 2,37 -0,05 0,13 0,39 0,61 0,87 1,05 -0,04 0,17 0,64 

DI30 2 0,00 0,90 2,27 0,00 0,18 0,39 0,61 0,82 1,00 0,00 0,23 0,65 

DI50 3 -0,15 0,80 2,04 -0,02 0,16 0,37 0,63 0,84 1,02 -0,02 0,20 0,60 

FI 2 -1,44 0,35 2,17 -0,25 0,08 0,39 0,61 0,92 1,25 -0,20 0,11 0,65 

2005 9/6 a 21/9 

NI 3 0,48 1,64 3,63 0,10 0,34 0,96 0,21 0,67 0,90 0,12 0,50 1,32 

DI30 2 0,71 2,18 3,57 0,18 0,40 0,82 0,27 0,61 0,82 0,22 0,68 1,59 

DI50 3 0,23 1,27 2,36 0,09 0,52 0,96 0,49 0,77 0,95 0,05 0,32 1,07 

FI 2 -0,95 0,92 3,77 -0,18 0,17 0,83 0,28 0,83 1,18 -0,15 0,19 1,07 

2006 8/6 a 3/9 

NI 4 0,08 1,57 2,96 0,02 0,33 0,65 0,38 0,67 0,98 0,02 0,54 1,30 

DI30 4 -0,13 0,99 2,71 -0,03 0,21 0,53 0,55 0,80 1,09 -0,02 0,30 0,99 

DI50 4 0,00 1,07 2,40 0,00 0,23 0,49 0,51 0,77 1,00 0,00 0,32 0,95 

FI 4 -0,42 0,61 1,69 -0,01 0,13 0,33 0,67 0,87 1,01 -0,01 0,17 0,50 

DI50 2 -0,55 0,47 1,30 -0,07 0,11 0,29 0,71 0,89 1,07 -0,07 0,13 0,42 

FI 2 -0,77 0,27 1,29 -0,17 0,06 0,30 0,70 0,94 1,17 -0,14 0,08 0,42 

2007 1/6 a 28/9 

NI 4 0,06 0,97 2,21 0,02 0,19 0,36 0,65 0,81 0,98 0,02 0,24 0,55 

DI30 4 -0,06 0,89 2,06 -0,02 0,17 0,35 0,65 0,83 1,02 -0,02 0,22 0,55 

DI50 4 0,05 0,82 1,60 0,02 0,17 0,27 0,73 0,83 0,98 0,02 0,20 0,36 

FI 4 -0,56 0,34 1,56 -0,13 0,07 0,30 0,70 0,93 1,13 -0,11 0,09 0,44 

DI50 2 -0,60 0,35 1,50 -0,10 0,08 0,27 0,73 0,92 1,10 -0,09 0,09 0,37 

FI 2 -0,57 0,59 1,71 -0,10 0,12 0,28 0,72 0,88 1,10 -0,09 0,14 0,39 

a) Período diurno Rn>0 

 

Quadro 5.8 – Estatísticas dos valores de energia consumida em trocas de calor sensível da sebe durante o período diurno e respectivos coeficientes de partição energética.  
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Figura 5.55 - Evolução sazonal dos valores diurnos de βc por modalidade nos anos de 2004 (a), 2005 (b); 

2006 (c) e 2007 (d). 
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Se, por outro lado, se analisarem os extremos dos coeficientes de partição concluímos que, 

em alguns casos a energia consumida na transpiração ultrapassou largamente a energia 

radiativa disponível. Com efeito, os valores máximos de FEc mostram, por exemplo, que 

num dos dias de 2004 a energia consumida na transpiração na modalidade FI ultrapassou 

em cerca de 25% a energia proveniente do balanço de radiação da sebe.  

Da análise dos gráficos da Figura 5.55, na qual se apresenta a evolução sazonal do valor 

diurno de βc (determinado a partir dos valores diurno de Hc e λEc), constata-se que, 

principalmente nas modalidades com maior disponibilidade em água, registaram-se valores 

de βc inferiores a zero (ou seja FEc>1) em vários dias do período em análise, concluindo-

se que nesses dias uma boa parte da energia consumida na transpiração teve origem em 

transferências de calor sensível do solo.  

Como foi demonstrado anteriormente, a ocorrência destas situações apenas se verifica em 

condições ambientais específicas, nomeadamente quando o défice de pressão de vapor da 

atmosfera é elevado. Com efeito, tal como se referiu anteriormente, como podemos 

concluir pela análise da Figura 5.56, independentemente do seu estado hídrico, as plantas 

tendem a mobilizar maior fracção de energia para a transpiração quando mais elevado é o 

DPV da atmosfera.  

Figura 5.56 - Relação entre os valores diurnos da fracção evaporativa e os valores médios diurnos do défice 

de pressão de vapor por modalidade no ano de 2005. 
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5.6 Transpiração da sebe de videira 

5.6.1 Estimativas da transpiração no período diurno. 

Para avaliar a qualidade das estimativas de transpiração da videira (Ec) a partir dos registos 

de temperatura radiativa, através do modelo descrito no ponto 4.7, compararam-se os 

valores assim obtidos com a variação diária do armazenamento de água no solo até 200 cm 

de profundidade (ΔW200), nos dias sem precipitação, na modalidade NI. Nos gráficos da 

Figura 5.57 apresenta-se a evolução sazonal dos valores diários de Ec, de ΔW200, da 

evapotranspiração de referência (ET0) e da precipitação (P). Nos anos de 2004 e 2005, até 

final de Julho (dia 213) verifica-se uma boa aproximação dos valores diários da Ec 

estimados à variação de armazenamento medida (ΔW200). Podemos ainda observar neste 

período que as variações diárias da Ec e da ΔW200 acompanham as variações da demanda 

evaporativa da atmosfera (ET0). Estes resultados demonstram que nestes dois anos de 

ensaio, até ao final de Julho, a transpiração foi compensada pela extracção de água do solo 

até à profundidade de 200 cm. Pelo contrário, a partir do início de Agosto, a extracção até 

aquela profundidade deixa de ser suficiente para compensar as perdas de água por 

transpiração, pelo que se concluiu ter-se verificado extracção de água em camadas mais 

profundas. No ano de 2004, após um período de precipitação, verificado na primeira 

metade do mês de Agosto, durante o qual caíram 106,8 mm, verifica-se um abrupto 

crescimento da ΔW200 para valores superiores a Ec, devido a elevada taxa de evaporação da 

água à superfície do solo. Cerca de três dias após ter terminado a precipitação, e durante 

aproximadamente 7 dias, a transpiração é totalmente compensada pela extracção da água 

infiltrada (coincidência entre as estimativas de Ec e ΔW200). Só depois de esgotada a 

reserva utilizável na zona monitorizada as plantas voltam a extrair água de camadas mais 

profundas do solo. 

Nos anos de 2006 e 2007 verificou-se que, nos primeiros meses do período em análise (até 

meados de Julho em 2006 e até ao início de Agosto em 2007), a ΔW200 é superior a Ec. Esta 

situação está muito provavelmente relacionada não só com a ocorrência de percolação mas 

também, e principalmente, devida à transpiração da cobertura vegetal do solo que, nesses 

dois anos, se manteve activa até uma fase bastante avançada do ciclo de desenvolvimento 

da videira. Este facto é confirmado através da Figura 5.58, na qual se constata que nos anos 

de 2006 e 2007 a reserva de água na camada superficial do solo (até 50 cm de 

profundidade) foi, na fase inicial do período de observação, bastante superior à dos anos de 
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2004 e 2005. Tal como em 2004 e 2005, na fase final de 2006 e 2007 verifica-se que a taxa 

de transpiração é superior à variação de armazenamento até 200 cm de profundidade, 

concluindo ter-se verificado também, no final do ciclo vegetativo, nestes anos, extracção 

de água nas camadas mais profundas do solo. 

Tomando apenas os períodos em que se concluiu que a extracção radicular pela videira 

ocorreu apenas dentro da camada de solo monitorizada (200 cm) e em que a cobertura 

vegetal do solo era praticamente inexistente, verifica-se que a transpiração diária da sebe 

estimada está bastante bem e significativamente correlacionada com a variação diária de 

armazenamento (Figura 5.59). Conclui-se assim que o modelo fornece estimativas válidas 

da transpiração da sebe.  

A evolução sazonal dos valores diários de Ec na modalidade FI (onde as plantas foram 

mantidas em conforto hídrico, tal como indicado pelo respectivo potencial hídrico de base, 

já discutido no ponto 5.2), representada na Figura 5.60, apesar da grande variação, 

associada à variabilidade das condições climatéricas, permite identificar três fases. A 

primeira, na qual se verifica o aumento da Ec associado a um período de intenso 

crescimento vegetativo. A segunda fase, entre os dias 180 e 250, período em que se 

atingem os valores máximos, e terceira fase, na qual a Ec tende a decrescer devido à 

diminuição da demanda evaporativa da atmosfera e, em alguns anos, à senescência de 

folhas. No Quadro 5.9 apresentam-se as estatísticas dos valores diários da Ec estimados 

para todas as modalidades e nos quatro anos do ensaio. O valor médio variou entre 1,31 

mm/dia na modalidade NI no ano 2006 e entre 1,99 mm/dia na modalidade FI no ano de 

2005. Os valores mínimos variaram entre 0,21 e 0,57 mm/dia e os máximos entre 1,99 e 

3,15 mm/dia. Em todos os anos do ensaio os valores médios e máximos mais elevados 

correspondem à modalidade com maior dotação de rega (FI). Note-se que os valores 

mínimos correspondem sempre a dias em que a ET0 foi também bastante baixa.  

Na literatura encontramos com frequência informação sobre os consumos diários da vinha, 

que incluem a transpiração da videira e do coberto vegetal do solo e a evaporação. 

Williams et al. (2003) para a casta “Thompson Seedless” regada com gota-a-gota, num 

ensaio realizado entre 1990 e 1993 em lisímetros, em linhas com orientação Este-Oeste, 

registaram valores da ET entre 0,5 a 2 mm/dia, no início do ciclo, e o máximo de cerca de 

6,6 mm/dia no período entre meados de Junho a meados de Julho. 
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Figura 5.57 - Evolução sazonal dos valores diários de transpiração da sebe de videiras (Ec), da variação de 

armazenamento de água no solo até 200 cm de profundidade (ΔW200), da evapotranspiração de referência 

(ET0) e da precipitação (P) da modalidade NI, no período de crescimento e maturação do bago, nos anos de 

2004 (a), 2005 (b), 2006 (c) e 2007 (d). 
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Figura 5.58 - Evolução sazonal da fracção de água utilizável do solo até 50 cm de profundidade (FTSW50) 

correspondente ao tubo de acesso da linha (Perfil 2) na modalidade NI. 
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Figura 5.59 - Relação entre a transpiração diária da sebe (Ec) e a variação de armazenamento de água no 

perfil de solo até 200 cm de profundidade (ΔW200) na modalidade NI. 
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Figura 5.60 - Evolução sazonal dos valores diários de transpiração da sebe de videiras (Ec) da modalidade FI 

no período de crescimento e maturação dos bagos nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. 
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Quadro 5.9 – Estatísticas dos valores diários de transpiração da sebe, no período de crescimento e maturação 

dos bagos por modalidade e por anos. 

Ano Período Modalidade Repetição 

Ec (mm) (a) 

Mínimo Média Máximo σ 

2004 8/6 a 30/9 

NI 3 0,51 1,80 2,77 0,51 

DI30 2 0,50 1,75 2,72 0,45 

DI50 3 0,51 1,77 2,70 0,44 

FI 2 0,49 1,95 3,15 0,58 

2005 9/6 a 21/9 

NI 3 0,28 1,36 1,99 0,38 

DI30 2 0,38 1,38 2,11 0,39 

DI50 3 0,57 1,76 2,56 0,41 

FI 2 0,41 1,99 2,73 0,56 

2006 8/6 a 3/9 

NI 4 0,31 1,31 2,23 0,41 

DI30 4 0,21 1,47 2,24 0,43 

DI50 4 0,39 1,45 2,19 0,37 

FI 4 0,44 1,69 2,36 0,42 

DI50 2 0,45 1,69 2,39 0,43 

FI 2 0,49 1,82 2,47 0,45 

2007 1/6 a 28/9 

NI 4 0,30 1,66 2,22 0,43 

DI30 4 0,42 1,71 2,35 0,43 

DI50 4 0,40 1,67 2,29 0,42 

FI 4 0,47 1,98 2,80 0,56 

DI50 2 0,39 1,87 2,64 0,53 

FI 2 0,44 1,83 2,60 0,50 

 

Teixeira et al. (2007), numa vinha instalada no Brasil (latitude 9º 2´S; latitude 40º 11´W) 

com a casta “Petit Syrah”, com orientação Norte-Sul, com rega localizada, usando o 

método do balanço energético-razão de Bowen, apresentaram valores entre 2,7 e 4,6 

mm/dia e concluíram que cerca de 90% correspondia a transpiração da sebe. Ortega-Farias 

et al. (2007), com o objectivo avaliar a qualidade das estimativas do modelo S-W, numa 

vinha de “Cabernet Sauvignon” localizada no Chile, numa região de clima mediterrânico, 

determinaram valores diários de ET através do método das flutuações instantâneas entre 

1,2 e 2,4 mm/dia. Trambouze et al. (1998), com o objectivo de comparar três métodos de 

estimação da ET numa vinha da casta “Shirah”, com orientação Norte-Sul, no Sul de 

França, obtiveram nos três métodos utilizados valores similares, variando entre 3,2 e 3,5 

mm/dia no início de Julho e 1,7 a 2,1 mm/dia no final de Agosto.  

A informação relativa à transpiração da sebe de videiras (Ec) é bastante mais escassa, 

verificando-se contudo que os valores referenciados por alguns autores se aproximam dos 

estimados no presente trabalho. Heilman et al. (1996), para estudar a influência da largura 
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da sebe no balanço energético de uma vinha da casta “Chardonnay”, conduzida em 

monoplano vertical ascendente, com orientação Norte-Sul, compasso 3x1,7 m, usando o 

método da razão de Bowen para medir a ET e o método de fluxo de seiva para medir a Ec, 

em dois curtos períodos (8 dias) de 1992 e 1993, registaram valores de Ec entre 0,86 e 1,63 

mm/dia para uma largura de sebe de 0,4 m, e 2,1 a 4,2 mm/dia para uma largura de sebe de 

1,5 metros, correspondendo, respectivamente, a 32 a 56% e a 81 a 84 % da ET. Yunusa et 

al. (2004), em dois curtos períodos (6 dias) de 1996 numa vinha da casta “Sultana”, regada 

com rega gota-a-gota, registaram, no primeiro período, um valor médio de 1,25 mm/dia, 

correspondendo a 43% da ET, e no segundo, um valor médio de 1,44 mm/dia 

correspondente a 64% da ET. Trambouze e Voltz (2001) na casta “Shirah”, numa vinha 

com orientação Norte-Sul, compasso 2,5 x 1,2 m, no Sul de França (clima mediterrânico), 

usando um método de fluxo de seiva registaram, entre o início de Junho e o final de 

Agosto, valores diários de Ec entre cerca de 1 e 2 mm/dia, no ano de 1995 e 1,5 e 3 mm/dia 

no ano de 1996. Silvestre (2003), na casta “Trincadeira Preta” durante os anos de 1996 e 

1997, no Vale de Santarém, usando o método de Granier, registou valores máximos 

superiores a 4 mm/dia e mínimos inferiores a 1 mm/dia no final da campanha. O mesmo 

autor, usando o mesmo método na casta “Syrah” na região de Setúbal, nos anos de 2001 e 

2002, determinou taxas de transpiração sempre inferiores a 2 mm/dia, com valores, no final 

da campanha, próximos de 0,1 mm/dia. Os valores obtidos com a metodologia utilizada 

neste trabalho são, pois, comparáveis a outros previamente determinados com diversas 

metodologias em condições semelhantes, o que confirma a qualidade dos resultados.  

5.6.2 Coeficientes culturais 

De acordo com a metodologia proposta por Allen et al. (1988) o rácio entre os valores 

diários da Ec e da ET0 corresponde, no caso de plantas em conforto hídrico, ao coeficiente 

cultural de base (Kcb) e, no caso de plantas em stress hídrico, ao produto entre este e o 

coeficiente de secura (Ks). 

Neste trabalho, uma vez que as plantas da modalidade FI foram mantidas em conforto 

hídrico, a curva de evolução da relação 0ETEc  corresponde à curva de Kcb. Por seu lado, 

nas modalidades com rega deficitária (DI50 e DI30) e na modalidade não regada (NI), as 

respectivas curvas de evolução dos valores de 0ETEc  correspondem às curvas Ks*Kcb. 
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A evolução temporal de 0ETEc  na modalidade FI do ano 2004 apresentada no gráfico a) 

da Figura 5.61 a) permite identificar três fases. A primeira, até à desponta, na qual se 

verifica um rápido aumento de 0ETEc , relacionado com um forte crescimento vegetativo. 

A segunda fase, na qual 0ETEc  continua a crescer mas de forma mais lenta, devido não 

só ao crescimento vegetativo, mas também, e principalmente, ao progressivo aumento da 

inclinação dos raios solares, o que, como anteriormente se referiu, resulta numa maior 

intercepção da radiação líquida pela sebe. Por último, verifica-se um decréscimo contínuo 

de 0ETEc  resultante da senescência da folhagem. Esta evolução corresponde de forma 

geral à curva de Kcb indicada para a generalidade das culturas por Allen et al. (1988). Nos 

restantes anos do ensaio, durante o período de observação, e contrariamente ao ano de 

2004, não se verificou até a vindima uma acentuada senescência da folhagem, pelo que não 

se dispõe de registos que nos permitam determinar os valores de 0ETEc  na 3ª fase. Como 

exemplo desta situação apresentam-se os resultados relativos ao ano de 2005 (Figura 5.61 

b). Como podemos constatar, após a desponta e até a vindima a área foliar manteve-se 

praticamente constante, resultando num progressivo aumento de 0ETEc  devido à maior 

capacidade da sebe de intercepção da radiação. 

Considerando para cada ano de ensaio os períodos em que se atingiram os valores mais 

elevados de 0ETEc  na modalidade FI, verifica-se que o Kcb máximo variou entre cerca de 

0,4 no ano de 2006 e cerca de 0,5 nos restantes anos, correspondente entre 60% e 77% do 

valor de Kcb tabelado em Allen et al. (1998) para a fase intermédia e ajustado às condições 

climáticas locais (Quadro 5.10). Outros autores verificaram também diferenças nos valores 

dos coeficientes culturais em relação aos apresentados por Allen et al. (1998). Poblete-

Echeverría e Ortega-Farias (2009) obtiveram valores de Kc cerca de 21% inferiores, 

atribuindo esta diferença ao facto dos coeficientes culturais dependerem de vários factores 

nomeadamente da densidade de plantação, da arquitectura do coberto, das práticas 

culturais, do método de rega e do maneio do solo, não havendo qualquer informação sobre 

estes factores a acompanhar os valores tabelados por Allen et al. (1998) que permitam 

estabelecer uma comparação. 

Contudo, verifica-se que, à excepção do ano de 2007, as médias dos valores mais elevados 

de 0ETEc  da modalidade FI, são bastante próximas dos correspondentes valores médios 

de Kcb estimados pelo método apresentado em Allen e Pereira (2009) (Quadro 5.10), 
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assumindo Kc min = 0,1, ML = 1,75 e determinando o parâmetro Fr a partir dos valores 

médios da resistência estomática da sebe ( c

sr ) estimada através da equação [5.1]. Com 

efeito, verifica-se que nos anos de 2004 e 2005 a média dos valores observados no período 

em causa representa 92 e 96%, respectivamente, do correspondente valor estimado. No ano 

de 2006 o valor médio é apenas 5% mais elevado que o estimado. Já no ano de 2007 a 

diferença é bastante superior.  

Apesar das diferenças relativamente aos valores de Kcb apresentados por Allen et al. 

(1998), para as situações de conforto hídrico, a gama de valores de 0ETEc  determinados 

para o conjunto das modalidades nos quatro anos (Figuras VIII.1 a VIII.4 do Anexo VIII) 

aproximam-se dos apresentados por outros autores. 
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Figura 5.61 - Curva de 0ETEc  e evolução do índice de área da modalidade FI nos anos de 2004 (a) e 2005 

(b). 

a) 

b) 
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Quadro 5.10 – Valores médios do coeficiente cultural de base (
0ETEc
da modalidade FI) nos períodos em 

que se registaram os valores mais elevados e correspondentes valores tabelados e ajustados propostos por 

Allen et al. (1998) e os estimados pelo método descrito em Allen e Pereira (2009). 

Ano 

Período 

Hr minimo u2 Δ 

hc 
(m) 

fc 
 

c

sr  

 

 (%) (m/s) (kPa/ºC) 
(médio) 
(s/m) 

2004 16/8 a 27/8 36,6 1,79 0,163 1,8 0,24 93,6 

2005 18/9 a 28/9 19,3 1,63 0,169 1,8 0,24 181,2 

2006 15/8 a 26/8 39,1 1,69 0,176 1,8 0,17 212,1 

2007 7/9 a 27/9 36,1 1,76 0,166 1,8 0,17 165,9 

        

Ano 
 

Fr 
 Kcb full Kcmin Ec/ET0 

Kcb 
Allen et al. 

(1998) 

Kcb 
Allen e 

Pereira (2009)  

2004 1,00 1,20 0,10 0,52 0,67 0,56  

2005 0,90 1,13 0,10 0,51 0,73 0,53  

2006 0,87 1,04 0,10 0,40 0,66 0,38  

2007 0,91 1,10 0,10 0,48 0,67 0,40  

 

Assim, por exemplo, Ferreira e Vicente (2004) com base em registos do fluxo de seiva, na 

região de Alenquer, determinaram valores de 0ETEc entre 0 e 0,5. Yunusa et al. (2004), 

em vinha regada, determinou valores de 0ETET  e 0ETEc  médios no ciclo vegetativo de 

0,31 e 0,17 respectivamente. 

Para além da expressão vegetativa das plantas, a rega e a precipitação têm influência 

conjunta na evolução sazonal do rácio 0ETEc  Com efeito, com o aumento das 

disponibilidades em água no solo em resultado da rega ou da ocorrência de precipitação é 

esperado um aumento da taxa de transpiração e, consequentemente, de 0ETEc . 

No caso da rega, a dotação e a frequência da rega são ambas determinantes na evolução de 

0ETEc . Da análise comparativa das curvas 0ETEc  das várias modalidades, podemos 

concluir que a frequência com que se realizaram as regas e as dotações usadas garantiram 

que, em todos os anos de ensaio, a modalidade FI apresentasse sempre a taxa de 

transpiração mais elevada. Por seu lado, nas modalidades com regada deficitária (DI30 e 

DI50) nem sempre a rega teve reflexos imediatos nos valores de 0ETEc . Assim, por 

exemplo, no ano de 2006, apesar das regas efectuadas nas modalidades DI30 e DI50, 

verificou-se um decréscimo progressivo de 0ETEc , entre os dias 180 e 230, nas plantas 

da repetição 4. No ano de 2005, a rega efectuada nestas modalidades permitiu apenas que 
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os valores de 0ETEc  se mantivessem aproximadamente constantes até cerca do dia 230, a 

partir do qual se verifica um rápido crescimento. No ano de 2004, logo após a 1ª rega da 

modalidade DI50, os valores de 0ETEc crescem progressivamente de forma acentuada, 

mas no caso da modalidade DI30 este crescimento apenas se verifica a partir da 2ª rega. 

Finalmente, no ano de 2007, apesar das grandes diferenças de frequência e dotação de rega 

entre modalidades, não se verificam diferenças tão marcadas nos padrão de evolução 

sazonal de 0ETEc . Naturalmente que estas variações do padrão de evolução são o 

resultado conjugado de vários factores, nos quais se inclui a disponibilidade em água no 

solo que é, nas condições edofaclimáticas locais, apenas em parte determinada pela 

frequência e dotação das regas.  

Do conjunto de dados apresentados neste trabalho é possível identificar algumas situações 

nas quais se verificou um aumento de 0ETEc em consequência de períodos de 

precipitação, como se verificou no ano de 2004. Devido ao período de precipitação entre os 

dias 221 e 232, a modalidade NI registou valores de 0ETEc  nos dias que se seguiram 

similares aos das restantes modalidades. Este evento pluviométrico foi aliás determinante 

nos consumos em água das plantas na fase de pintor e maturação em todas as modalidades. 

À escala diária, a transpiração relativa, que corresponde à relação entre a transpiração em 

situação de carência hídrica e em situação de conforto hídrico, pode ser um bom indicador 

do estado hídrico das plantas (Silvestre, 2003). Este indicador corresponde na prática ao 

coeficiente de secura (Ks) usado na metodologia proposta por Allen et al. (1998) para 

traduzir o efeito da carência de água no solo sobre o coeficiente cultural e a transpiração. 

Segundo aqueles autores, este coeficiente está directamente relacionado com a 

disponibilidade em água na zona explorada pelo sistema radicular, sendo por isso estimado 

a partir da reserva de água no solo e de níveis de reserva críticos definidos em função das 

características físicas do solo e da própria cultura. 

Nos gráficos da Figura 5.62 apresenta-se a relação entre o coeficiente de secura (Ks) e a 

fracção de água utilizável do solo até 130 cm de profundidade (FTSW130). Tal como no 

modelo proposto por Allen et al. (1998), a relação entre estas duas variáveis é bifásica. 

Para valores de FTSW130 superiores a cerca de 40 %, o Ks é aproximadamente constante, 

registando valores em torno de 1, correspondendo a situações de conforto hídrico. Com 

valores de FTSW130 inferiores, o coeficiente de secura (Ks) tende a decrescer à medida que 
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a reserva de água no solo diminui, demonstrando que a transpiração da sebe foi, 

relativamente à registada nas plantas em conforto hídrico, significativamente afectada pela 

disponibilidade em água no solo. Os menores valores de Ks foram registados nos anos de 

2005 (Ks=0,48) e 2006 (Ks=0,55), ambos na modalidade NI.  

Conclui-se assim que o parâmetro p, percentagem da reserva de água disponível no solo 

que pode ser extraída sem quebra no consumo, terá o valor de 0,4, valor compatível com a 

natureza do solo das parcelas do ensaio, e corroborado pelas indicações retiradas da análise 

dos indicadores de stress na planta (pontos 5.2 e 5.3). 
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Figura 5.62 - Relação entre o coeficiente de secura (Ks), e a fracção de água disponível no solo até 130 cm de 

profundidade (FTSW130). 
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5.6.3 Consumos em água da videira  

Nesta secção apresentam-se os consumos em água nas diferentes modalidades de rega, em 

quatro fases do período de crescimento e maturação do bago, bem como os consumos 

totais (Figura 5.63).  

Na primeira fase, entre o bago de chumbo e o fecho do cacho do ano de 2004, a 

modalidade DI50 foi a que apresentou menor consumo, cerca de 90% do consumo 

registado na modalidade FI. A fase entre fecho do cacho e o início de pintor foi aquela na 

qual se verificaram maiores diferenças nos consumos entre modalidades. Nesta fase a 

modalidade DI30 foi a que consumiu menos, cerca de 76% do consumo da FI. Nestas duas 

primeiras fases, os consumos na modalidade NI foram sempre ligeiramente superiores ao 

das modalidades com regas deficitárias. Nas fases do pintor e da maturação, devido à 

ocorrência de um período de precipitação, as diferenças são bastante menores. Durante o 

pintor, a modalidade DI30 consumiu cerca de 90% da água consumida pelas plantas da 

modalidade FI. Durante a maturação, o consumo na modalidade NI foi cerca de 92% do 

consumo da modalidade FI. Globalmente, as modalidades de rega deficitária foram as que 

registaram menores consumos, cerca de 90% do verificado na modalidade FI (Quadro 

5.11).  

No ano de 2005 as diferenças dos consumos verificados nas diferentes modalidades foram 

bastante maiores. Assim, nas três primeiras fases, a modalidade DI30 foi a que registou 

menores consumos, cerca de 73%, 54 % e 63%, respectivamente, do registado na FI. Tal 

como no ano de 2004, apenas durante a maturação a modalidade NI registou menor 

consumo do que as modalidades de rega deficitária. Globalmente as modalidades NI e 

DI30 foram as que registaram consumos mais baixos (Quadro 5.11). 

No ano de 2006, as diferenças de consumos foram também bastante marcadas. A 

modalidade NI foi a que consumiu menos água nas três primeiras fases, entre 55% e 64% 

do consumo da FI. Já no ano de 2007, as diferenças foram bastante menores. A modalidade 

na qual se registaram sempre menores consumos foi também a modalidade NI, entre 86 e 

89% do consumo na modalidade FI. Os resultados relativos aos anos de 2006 e 2007 

permitem-nos ainda concluir que a dotação e a frequência de rega não foram os únicos 

factores que determinaram as diferenças nos consumos. Como podemos verificar os 

consumos na repetição 2 da modalidade DI50 foram sempre mais próximos dos consumos 

registados na modalidade FI do que os registados na repetição 4. 
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Figura 5.63 – Consumo em água da videira por modalidade durante o período de crescimento e maturação do bago 

nos anos de 2004 (a), 2005 (b), 2006 (c) e 2007 (d). Nota: os consumos apresentados na fase de maturação de 2006 

correspondem a uma parte dos consumos nesta fase (até 4/9), uma vez que devido a avaria no sistema de aquisição 

de dados não foram realizados os registos até à vindima, realizada em 19/9.  
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No Quadro 5.11 apresenta-se, para cada ano e por modalidade, a percentagem do volume 

total de água aplicado através da rega (Dr) relativamente à dotação máxima da modalidade 

FI (Drmax) e a percentagem do consumo total (Ct) de cada modalidade relativamente ao 

consumo total máximo registado (Ctmax). Podemos verificar, por um lado, que às diferenças 

significativas entre as dotações de rega correspondem diferenças bastante menos 

importantes nos consumos em água, e por outro, que as plantas da modalidade NI nem 

sempre foram a que registaram menores consumos.  

Quadro 5.11 – Percentagem do volume total de água aplicado através da rega relativamente à dotação máxima da 

modalidade FI (Dr/Drmax), percentagem do consumo total de cada modalidade relativamente ao consumo total 

máximo registado (Ct/Ctmax). Coeficiente de determinação da relação linear entre Dr/Drmax e Ct/Ctmax . 

 

Ano Mod-rep 
Critério de 

rega 
Dr/Dr Max 

(%) 
Ct/Ctmax  

(%) 
r
2
  

 

2004 

NI Não regada 0,0 92,8 

0,59 

 

DI30 30%ETC 27,1 89,8  

DI50 50%ETC 43,0 90,3  

FI 100%ETC 100,0 100,0  

2005 

NI Não regada 0,0 65,9 

0,88 

 

DI30 30%ETC 36,0 66,7  

DI50 50%ETC 56,8 84,7  

FI 100%ETC 100,0 100,0  

       

Ano Mod-rep 
Critério de 

rega 
Dr/Dr Max 

(%) 
Ct/Ctmax  

(%) 
r
2
 (a) r

2
 (b) 

2006 

NI-4 Não regada 0,0 69,2 

0,97 0,76 

DI30-4 30%ETC 21,7 75,3 

DI50-4 50%ETC 43,4 75,9 

FI-4 100%ETC 100,0 89,0 

DI50-2 50%ETC 43,4 89,3 

FI-2 100%ETC 100,0 100,0 

2007 

NI-4 Não regada 0,0 87,9 

0,94 0,61 

DI30-4 30%ETC 20,9 90,4 

DI50-4 50%ETC 37,0 89,6 

FI-4 100%ETC 100,0 100,0 

DI50-2 50%ETC 37,0 98,6 

FI-2 100%ETC 100,0 96,8 

(a) - considerando apenas os valores da repetição 4 

(b) - considerando os valores das duas repetições 

 

Usando apenas os valores relativos à repetição 4 nos anos de 2006 e 2007, verificamos que 

mais de 94% da variabilidade registada nos consumos das diferentes modalidades é 

explicada pela variação das dotações. Contudo, se incluirmos também os valores de 

repetição 2, a percentagem de explicação desce para 61% e 76%, valor próximos dos 

obtidos nos anos de 2004 e 2005. Verifica-se portanto que a localização das unidades 
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experimentais na parcela, a que se encontram associadas diferenças nas características do 

solo, nomeadamente na sua espessura, é também determinante na correlação entre 

maxDrDr e maxCtCt . Refira-se ainda que os dois anos mais secos (2005 e 2006) foram 

também aqueles em que o consumo de água da videira foi mais influenciado pela dotação 

de rega (coeficientes de determinação mais elevado). 

Desta análise fica assim demonstrado que, nas condições das parcelas onde se realizaram 

os ensaios, a maior ou menor influência que a rega tem sobre o consumo de água pela 

videira e, consequentemente, sobre o seu estado hídrico é determinada pelas condições 

climatéricas do ano e pela profundidade do solo. Poder-se-á assim concluir que o critério 

usado para a determinação da dotação de rega, ou mesmo a dotação total aplicada, não 

permitem representar por si só as diferenças de consumos e, consequentemente, o estado 

hídrico das plantas, não devendo ser usados por si só em estudos/comparações entre 

diferentes modalidades de rega. 

5.7 Influência da rega e do regime hídrico no crescimento vegetativo, rendimento e 

qualidade dos mostos à vindima 

5.7.1 Vigor e crescimento vegetativo 

Ao nível do crescimento vegetativo, os resultados obtidos neste trabalho mostram algumas 

diferenças entre modalidades de rega de um modo geral pouco expressivas mas que se 

acentuam durante o período de maturação, quando o stress nas plantas não regadas se torna 

mais intenso. 

No Quadro 5.12 apresentam-se os resultados referentes ao vigor e seus componentes. 

Apesar da análise de variância aos registos efectuados aquando da poda demonstrar não 

existirem diferenças significativas no vigor das videiras em resultado do regime de rega, 

parece-nos ser contudo possível identificar algumas diferenças na sua evolução. 

Aquando da instalação do ensaio, as plantas da vinha da parcela 1-A apresentavam alguma 

heterogeneidade no vigor, devido muito provavelmente a um longo historial de condução 

sem preocupação de homogeneidade, que se reflectiu fundamentalmente no ano de 2004. 

Nesse ano as modalidades com maior dotação (FI e DI50) registaram maior número de 

lançamentos do que a modalidade sem rega, mas um menor peso unitário do sarmento. No 

ano de 2005, todas as modalidades registaram uma diminuição do peso de lenha de poda 

em relação a 2004. Contudo, contrariamente ao que se verificou nas plantas regadas, na 
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modalidade NI, para além da redução no peso de lenha de poda, verificou-se uma 

diminuição do peso unitário do sarmento, indicando perda de vigor. 

 

Quadro 5.12 – Efeito do regime de rega no vigor e seus componentes. Resultados da análise de variância. 

Parcela Ano Modalidade 
Peso de Lenha 

(kg/Videira) 
Nº de Sarmentos 

/ videira 

Peso Unitário 
do Sarmento 

(g) Ravaz 

1 A 

2004 

FI 0,91   14,8   61,8   5,4   

DI50 0,96  14,7  65,7  5,0  

DI30 0,91  14,1  63,5  4,6  

NI 1,02  13,8  74,3  4,0  

Sig ns ns ns ns 

2005 

FI 0,84  12,4  69,1  5,5  

DI50 0,81  12,6  64,7  5,1  

DI30 0,90  12,6  67,8  4,7  

NI 0,93  13,1  67,7  4,7  

Sig ns ns ns ns 

5 A 

2006 

FI 0,59   12,2   48,3   7,1   

DI50 0,51  11,9  42,4  6,7  

DI30 0,6  11,5  52,7  6,3  

NI 0,52  12,1  42,6  6,4  

Sig ns ns ns ns 

2007 

FI 0,96   12,8   75,3   4,5   

DI50 0,87  12,4  69,9  4,5  

DI30 0,83  11,9  69,4  4,6  

NI 0,79  12,6  62,9  4,9  

Sig ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas 
com p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de 
Tukey HSD para p=0,05. 

No que diz respeito à parcela 5-A, apesar da vinha se apresentar à partida mais homogénea, 

o efeito da rega sobre o vigor apenas foi mais marcado no final de 2007. Com efeito, os 

resultados de 2007 mostram que, embora sem diferenças significativas é possível verificar 

uma tendência para o aumento do peso de lenha de poda e do peso unitário do sarmento 

com o aumento da dotação de rega. Por outro lado, apesar da evolução crescente do peso 

unitário do sarmento, um dos melhores indicadores do vigor (Champagnol, 1984), indicar 

um importante aumento do vigor durante esse ano em todas as modalidades, este foi 

bastante mais acentuado nas modalidades FI e DI50. Este aumento do vigor nas 

modalidades de maior dotação relativamente à NI e DI30 também foi obtido por outros 

autores (Santos et al., 2004; De la Fuente et al., 2007). 

Embora em três anos de ensaios se verifique um Índice de Ravaz, (relação 

frutificação/vegetação) mais elevado nas modalidades com maiores dotações de rega, as 

diferenças não são também estatisticamente significativas. Em todos os anos os valores 
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enquadram-se, de um modo geral, dentro da gama indicativa de videiras equilibradas 

(Champagnol, 1984). 

Nos Quadros IX.1 a IX. 4 do Anexo IX apresentam-se os resultados de algumas medições e 

estimativas referentes à determinação da área foliar. Os resultados apresentados nestes 

quadros demonstram que a rega também não provocou alterações estatisticamente 

significativas na expressão vegetativa das videiras, embora se verifiquem, em alguns anos 

(2005 e 2007), a partir do início do pintor, diferenças nos valores médios do índice de área 

foliar entre plantas com rega plena (FI) e sem rega (NI), diferenças estas que se acentuam e 

se tornam mais expressivas no final do ciclo.  

Vários autores observaram diferenças no crescimento vegetativo da videira associadas à 

rega e/ou à estratégia de rega (Santos et al., 2005; De La Hera et al., 2004; Chaves et al., 

2007). Contudo, tal como no nosso caso, essas diferenças nem sempre foram significativas 

(De La Hera et al., 2007; Albuquerque e Yuste, 2010).  

À excepção do ano de 2006, entre a primeira e a segunda medição, efectuada 

imediatamente antes da desponta, verificou-se um grande incremento da área foliar total 

devido não só a um aumento da área foliar primária mas principalmente da área foliar 

secundária. Em média, entre a primeira e a segunda medição, o crescimento diário da área 

foliar primária foi de 2,9% em 2004, 2,1% em 2005 e 2,0% em 2007. Por sua vez a área 

foliar secundária aumentou diariamente 6,6% em 2004, 3,3% em 2005 e 4,4 % em 2007. 

No ano de 2006 os crescimentos diários médios neste período foram inferiores aos dos 

restantes anos, tanto na área foliar primária (0,9%) como na secundária (2,3%).  

No ano de 2005, as diferenças significativas dos números de folhas observadas na primeira 

medição demonstram um atraso no crescimento das modalidades NI e DI30. Apesar do 

menor número de folhas, os resultados relativos à densidade do coberto (Quadro IX.6 do 

Anexo IX) mostram maior densidade da vegetação ao nível dos cachos na modalidade NI 

(maior numero de camada de folhas e percentagem de folhas interiores mais elevada). Estas 

diferenças no desenvolvimento vegetativo foram contudo eliminadas graças a uma mais 

elevada taxa de crescimento verificada nestas duas modalidades no período entre o final da 

floração e o fecho do cacho.  

Nos anos de 2006 e 2007, a operação de desponta provocou fundamentalmente uma 

redução da área foliar primária. Já no ano de 2005 esta operação provocou também uma 

redução importante da área foliar secundária. Uma vez que, nos anos de 2004 e 2007, após 



______________________________________________________Resultados e discussão 

 207 

a 1ª desponta, as plantas da modalidade FI mantiveram-se em crescimento, foi efectuada 

uma segunda intervenção que provocou redução tanto na área foliar principal como na 

secundária. 

No ano de 2004, a operação de desfolha realizada na sequência do período de precipitação 

verificado durante a primeira quinzena de Agosto resultou numa perda de folhas principais 

e de netas e numa consequente redução da área foliar principalmente ao nível dos cachos 

em todas as modalidades. Como podemos verificar pela análise dos resultados relativos à 

densidade do coberto (Quadro IX.5 do Anexo IX) entre os dias 232 (antes da desfolha) e 

237 (após a desfolha) esta desfolha resultou numa redução significativa do número de 

camadas de folhas (em média de 2,9 para 0,8) e num aumento significativo da percentagem 

de cachos expostos (em média 23,4 para 85,8%), o que teve certamente importantes 

consequências no microclima luminoso e térmico na zona dos cachos e poderá ter 

condicionado a evolução das maturações e a composição dos bagos à vindima.  

As principais diferenças entre modalidades de rega ao nível da área foliar verificaram-se 

nos anos de 2004 e 2005 na taxa de senescência de folhas registada entre as duas últimas 

medições, período correspondente aproximadamente à fase de maturação. No final do ciclo 

de 2004, verificou-se uma forte senescência de folhas em todas as modalidades, mas mais 

acentuada na modalidade NI e DI30 (Figura 5.64 a e b). Nestas modalidades durante este 

período as plantas perderam cerca de 37 e 31% das folhas principais, respectivamente, 

enquanto que na modalidade FI a percentagem de queda de folhas principais foi pouco 

superior a 10%. Também no que respeita à taxa de senescência de folhas de netas se 

verificam diferenças entre as modalidades NI e DI30 e as modalidades DI50 e FI. Já no ano 

de 2005, a análise da figura permite concluir que a rega, mesmo nas modalidades com rega 

deficitária, permitiu evitar a queda acentuada de folhas verificada nas plantas não regadas. 

Comparativamente aos anos anteriores, nos anos de 2006 e 2007 as taxas de senescência de 

folhas na modalidade NI foram bastante mais baixas, tanto de folhas principais como de 

netas. Contudo, verifica-se em ambos os anos que a perda de folhas principais foi superior 

à verificada nas plantas com rega plena (Figura 5.64 c).  

Importa ainda salientar que, tanto no ano de 2005 como no ano de 2006, as plantas da 

modalidade FI na fase final do ciclo aumentaram em cerca de 5% no número de folhas de 

netas mensuráveis, o que demonstra que embora pouco intenso as plantas desta modalidade 

mantiveram-se em crescimento até ao final do ciclo (Figura 5.64 b e d). 
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Figura 5.64 - Percentagem de variação do número médio de folhas principais (a e c) e de netas (b e d) entre os 

dias 251 (fim de pintor) e 265 (vindima) de 2004; os dias 236 (fim de pintor) e 263 (vindima) de 2005; os dias 

242 (fim de pintor) e 261 (vindima) de 2006 e os dias 233 (pintor) e 253 (meia maturação) de 2007. 

Os resultados relativos à densidade do coberto (Quadros IX.5 a IX.8 do Anexo IX) 

mostram que, no caso da parcela 1-A, a rega não determinou diferenças no número de 

camadas de folhas, na percentagem de folhas interiores na zona dos cachos e no número de 

cachos expostos. Já na parcela 5-A, os resultados demonstram diferenças significativas 

entre modalidades principalmente no ano de 2007, ano em que a área foliar secundária foi 

mais elevada. Nesse ano, a partir do pintor (dia 232) o número de camadas de folhas e a 

percentagem de folhas interior é significativamente mais baixa nas plantas sem rega (NI) 

do que na plantas com rega plena (FI). Já no ano de 2006 verificou-se um efeito semelhante 

mas apenas na medição à vindima.  

À excepção da fase final do ciclo do ano de 2007 no qual se verificam diferenças 

estatisticamente significativas na largura da sebe da modalidade FI em relação às restantes 

modalidades, os resultados não permitem identificar alterações na forma e dimensões da 

sebe em consequência do regime hídrico e da rega (Quadros IX.9 a IX.12 do Anexo IX). 

Poder-se-á assim concluir que as várias intervenções em verde realizadas na sebe 

condicionaram a evolução do desenvolvimento vegetativo e consequentemente tornaram 
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menos expressivo o efeito da rega e do regime de hídrico. Por outro lado, esta menor 

expressividade dos efeitos da rega poderá ser ainda devida ao facto do crescimento 

vegetativo ocorrer em grande parte até ao início do pintor (Gómez-del-Campo et al., 2000), 

período em que nestas condições edafoclimáticas, ou não se verificam condições de stress 

ou quando existe este é ainda moderado. Tal como foi verificado por outros autores (Sousa 

et al., 2004; Lopes et al., 2007) os efeitos da rega foram mais notórios na fase final do ciclo 

traduzindo-se numa menor taxa de senescência das folhas e na manutenção da área foliar 

activa durante a maturação e durante mais tempo após a vindima, nas plantas com maior 

disponibilidade em água no solo.  

5.7.2 Rendimento e seus componentes 

No Quadro 5.13 apresentam-se os valores médios do rendimento e dos seus componentes 

por modalidade de rega, bem como os resultados da análise de variância. 

 

Quadro 5.13 – Influência do regime de rega no rendimento e seus componentes. Análise de variância.  

Parcela Ano Modalidade 

Produção 
média /videira 

(kg) 
Peso médio 
do Cacho (g) 

Nº médio de 
cachos/videira 

Volume de 
100 bagos 

(ml) 
Peso médio 

dos bagos (g) 

1 A 

2004 

FI 4,66   140,9   33,2   186,7   1,77   

DI50 4,52  141,5  32,2  173,3  1,52  

DI30 4,22  137,8  30,2  168,3  1,70  

NI 3,95  128,9  30,4  168,3  1,56  

Sig ns ns ns ns ns 

2005 

FI 4,25  159,9  26,9  186,7 b 1,61  

DI50 3,82  148,3  25,8  181,7 ab 1,72  

DI30 3,76  142,7  26,4  163,3 ab 1,67  

NI 4,16  146,8  28,3  150,0 a 1,44  

Sig ns ns ns * ns 

5 A 

2006 

FI 4,10   197,7   20,9   163,8   1,55   

DI50 3,40  167,7  20,2  173,8  1,41  

DI30 3,80  190,3  19,8  162,5  1,52  

NI 3,30  161,1  20,5  151,3  1,50  

Sig ns ns ns ns ns 

2007 

FI 4,40  208,1  21  175,0  1,84  

DI50 3,80  187,2  20,3  162,5  1,70  

DI30 3,80  184,3  20,6  163,8  1,61  

NI 3,90  186,3  20,7  161,3  1,63  

Sig ns ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas 
com p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de 
Tukey HSD para p=0,05. 

 

Em geral, verifica-se uma forte tendência para um aumento da produção, do peso médio do 

cacho, do volume dos bagos e do peso médio do bago com o aumento da disponibilidade 
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hídrica. Embora sem diferenças significativas, podemos verificar que, durante os quatro 

anos de ensaio a modalidade FI apresentou maiores produções por videira e maior peso 

médio do cacho. Com excepção do ano de 2006, o volume médio dos bagos foi também 

maior nesta modalidade, apresentando em 2005 diferenças significativas em relação à 

modalidade não regada. Quanto ao peso médio do bago verifica-se também que de um 

modo geral é superior nas plantas com rega plena.  

Estes resultados pouco expressivos são naturalmente devidos ao facto de, apesar das 

grandes diferenças entre os volumes de água aplicados na rega entre modalidades, os 

consumos das videiras entre o bago de chumbo e a vindima, não terem sido muito 

diferentes. Salienta-se que a maior diferença nos consumos entre modalidades, neste 

período crucial do ciclo, foi verificada em 2005, no qual a modalidade DI30 apresentou um 

consumo de cerca de 65% da modalidade FI.  

Outros autores obtiveram também em alguns anos de ensaios diferenças pouco expressivas 

nos rendimentos de videiras sujeitas a diferentes regimes de rega. Intrigliolo e Castel 

(2009) num ensaio conduzido na casta “Tempranillo” na região de Valência (Espanha), 

não registaram diferenças no rendimento e qualidade no ano de 2003. Contudo, no ano de 

2004 verificaram que a modalidade com rega plena apresentou um rendimento 30% 

superior ao da modalidade não rega. Pacheco et al. (2007), num ensaio de rega deficitária 

com a casta “Aragonês”, em dois blocos com solos ligeiramente diferentes, nomeadamente 

quanto à sua espessura, textura e percentagem de CaCO3, com dotações anuais de 50, 100 e 

150 mm, verificaram que apenas num dos blocos as produções foram significativamente 

menores na modalidade com menor dotação. 

Apesar destas pequenas diferenças entre modalidades, os coeficientes de correlação 

apresentados no Quadro 5.14 mostram contudo que a produção e algumas das suas 

componentes são significativamente correlacionados com os consumos de água das 

videiras nas diferentes fases do período de desenvolvimento do fruto.  

Como podemos verificar, a produção por cepa é significativamente correlacionada com os 

consumos em água durante o período de crescimento do bago, nomeadamente após o inicio 

do pintor. O coeficiente de determinação linear respectivo permite concluir que cerca de 

50% da variação na produção entre modalidades é explicada pelas diferenças nos 

consumos em água neste período (Figura 5.65 a).  
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Quadro 5.14 – Matriz de correlação (r) entre o rendimento e seus componentes e os consumos em água no 

período de desenvolvimento do bago. 

 

    

Consumo em água da 
videira do bago de 

chumbo ao início do 
pintor (mm) 

Consumo em água da 
videira do início do pintor 

à vindima (mm) 

Consumo em água da 
videira do bago de 

chumbo à vindima (mm) 

Volume de 100 bagos 
(ml) 

r 0,457 0,823 0,676 

sig * *** ** 

n 16 12 12 

Peso médio do bago 
(g) 

R 0,664 0,180 0,365 

sig ** ns ns 

n 16 12 12 

Produção/videira (kg) 

R 0,630 0,707 0,601 

sig ** ** * 

n 16 12 12 

Nota: ns não significativo p>0,05; * significativo com p<0,05; ** significativo com p<0,01 e *** significativo com 
p<0,001. 
  

 

 

Quanto ao peso médio do bago verifica-se que este é significativamente determinado pelos 

consumos em água até ao início do pintor (Quadro 5.14 e Figura 5.65 b), e pouco 

dependente das disponibilidades em água durante a maturação. Vários trabalhos publicados 

demonstraram que o crescimento do bago durante a fase I (fase de multiplicação celular) é 

mais sensível à disponibilidade de água neste período do que na Fase III (fase de expansão 

celular). Ojeda et al. (2002); McCarthy (2000) e van Zil (1984) verificaram maior redução 

no peso final do bago em situações de stress hídrico na fase I do que em situações similares 

ocorridas na fase III de desenvolvimento. Por sua vez Lopes et al. (2001) obtiveram uma 

correlação negativa entre a produção e o peso do bago e o integral de stress do período 

floração-pintor.  
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Figura 5.65 – Relações entre a produção por cepa e o consumo em água entre o início do pintor e a vindima (a); o 

peso médio do bago e o consumo em água entre o bago de chumbo e o início do pintor (b) e o volume de 100 

bagos e o consumo em água entre o início do pintor e a vindima (c). 
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Os resultados mostram ainda que o volume dos bagos à vindima é também bastante 

dependente dos consumos em água durante o desenvolvimento do bago, principalmente 

durante a Fase III. Nesta fase, a variação no consumo explica 67% das variações de 

volume final dos bagos (Figura 5.65 c). A correlação positiva indica que as plantas com  

maiores consumos durante este período de desenvolvimento do bago produziram bagos de 

maior dimensão. Resultados similares foram obtidos por Santos et al. (2005), Shellie 

(2006) e Matthews e Anderson (1988).  

A maior dependência em relação aos consumos em água após o início do pintor está 

provavelmente ligada ao balanço entre a entrada de solutos e água no bago e a perda de 

água por transpiração. A quantidade de água que se acumula diariamente no fruto é o 

resultado do balanço entre os fluxos de seiva através do xilema (entrada e saída de água e 

minerais) e do floema (entrada água e açúcares) e as perdas de água por transpiração do 

bago (Coombe, 1992). Depois de se iniciar o pintor o xilema perde funcionalidade ficando 

o bago ligado à planta principalmente através do floema, que passa a ser a principal via de 

entrada de água no bago (Dokoozlian, 2000; Coombe, 1992). Em condições de stress 

hídrico intenso, devido à redução da taxa de fotossíntese resultante do fecho dos estomas, 

os fluxos através do floema decrescem reduzindo-se a acumulação de açúcares (Wang et 

al., 2003). Por outro lado, uma maior exposição dos cachos, em consequência da maior 

senescência de folhas nas modalidades com menor disponibilidade em água, como se 

verificou por exemplo nas plantas não regadas em 2005, poderá ter resultado em maiores 

perdas de água por transpiração do bago (Williams, 2000) e, consequentemente, numa 

redução de volume. 

5.7.3 Qualidade dos mostos à vindima 

Os resultados relativos à composição dos mostos à vindima mostram que a influência da 

rega sobre a composição final dos bagos, embora com algumas tendências comuns, variou 

de ano para ano (Quadro 5.15).  

No ano de 2004 e 2006, a rega não determinou diferenças significativas no teor em álcool 

provável muito embora em ambos os casos os valores mais baixos tenham sido registados 

na modalidade FI, provavelmente devido ao efeito de diluição resultante do maior volume 

dos bagos (Dominguez, 2007). Já nos anos de 2005 e 2007, a rega determinou diferenças 

significativas neste parâmetro, verificando-se nos dois anos que a modalidade DI50 

registou os valores mais elevados. Contudo, contrariamente ao que se verificou nos outros 
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anos, em 2005 o valor mais baixo foi registado, não na modalidade FI, mas na modalidade 

NI. Esta situação estará provavelmente relacionada com o facto de nesse ano, as plantas 

não regadas terem estado sujeitas a um stress intenso durante a fase de maturação, que 

poderá ter determinado uma menor acumulação de açúcares (Wang et al., 2003; Ojeda et 

al., 2002).  

Com é sabido, a acidez total dos mostos é devida fundamentalmente à presença de ácidos 

orgânicos, nomeadamente os ácidos málico e tartárico. Os resultados deste trabalho 

mostram que a rega foi determinante na acidez total dos mostos à vindima, nomeadamente 

no conteúdo em ácido málico. Em todos os anos de ensaio, a acidez total foi mais elevada 

nas plantas da modalidade FI, muito embora sem diferenças significativas no ano de 2006. 

Resultados similares foram obtidos por Nadal e Arola (1995); Shellie (2006); Chaves et al. 

(2007) e Esteban et al. (1999).  

Os resultados sugerem ainda uma maior influência da rega no conteúdo em ácido málico 

do que no ácido tartárico. Em 2005, 2006 e 2007 o teor em ácido málico do mosto à 

vindima foi mais elevado na modalidade FI, com diferenças significativas apenas em 2005 

e 2007. Por seu lado, os resultados relativos ao teor em ácido tartárico não permitem 

estabelecer uma relação directa com a rega.  

Com efeito, de acordo com Dominguez (2007), o aumento da acidez total em consequência 

da rega é fundamentalmente resultante de aumento do teor em ácido málico devido a sua 

menor degradação durante a maturação em consequência da menor exposição à radiação 

solar e à temperatura, resultantes do maior ensombramento. Segundo este autor, devido à 

sua maior estabilidade, o efeito da rega no teor em ácido tartárico é explicado por 

fenómenos de diluição resultante do aumento do tamanho do bago. 

Uma grande preocupação em termos de qualidade é sem dúvida o efeito que a rega tem 

sobre os polifenóis dos mostos e dos vinhos, em especial sobre o teor em antocianas dos 

bagos, o que em grande medida condiciona a intensidade da cor (Dominguez, 2007)  

Os resultados apresentados no Quadro 5.16, mostram que a rega não provocou alterações 

significativas nos teores à vindima em fenóis totais, taninos e antocianas muito embora se 

verifique que, nestes dois últimos, a modalidade FI apresenta sempre os valores mais 

baixos. A intensidade de cor foi também sempre inferior na modalidade FI com diferenças 

significativas apenas no ano de 2007.  
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Quadro 5.15 – Influência do regime de rega na composição do mosto à vindima (álcool provável, acidez 

total, pH e ácidos orgânicos). Análise de variância.  

ano Modalidade 

Álcool 
provável 
(%v/v) 

Acidez total 
(g/l Ác. 

Tartárico) pH 
Ácido 

Málico (g/l) 
Ácido 

Tartárico (g/l) 

2004 

FI 13,4  7,88 b 3,26  3,20  6,57  

DI50 13,8  7,15 ab 3,38  3,30  6,50  

DI30 14,0  6,68 a 3,45  3,27  6,47  

NI 14,4  7,28 ab 3,35  3,13  6,77  

sig ns * ns ns ns 

2005 

FI 12,4 ab 7,8 b 3,29  3,90 b 6,47  

DI50 13,0 b 6,8 a 3,47  3,07 a 6,53  

DI30 12,6 ab 6,5 a 3,39  2,80 a 6,47  

NI 12,0 a 6,8 a 3,41  2,87 a 6,00  

sig * ** ns ** ns 

2006 

FI 12,3  6,2  3,27  2,17  6,51  

DI50 12,4  6,0  3,30  1,98  6,52  

DI30 12,5  6,1  3,26  1,94  6,57  

NI 12,6  6,1  3,28  1,89  6,61  

sig ns ns ns ns ns 

2007 

FI 12,0 a 8,9 b 3,13  3,98 b 6,75  

DI50 12,8 b 8,1 a 3,15  3,30 a 6,55  

DI30 12,7 ab 8,2 ab 3,14  3,35 a 6,60  

NI 12,7 ab 8,1 a 3,16  3,40 a 6,62  

sig * * ns * ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças 
significativas com p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi 
realizada através do teste de Tukey HSD para p=0,05. 

 

Quadro 5.16 – Influência do regime de rega nos teores em antocianas, fenóis totais, taninos e intensidade da 

cor à vindima. Análise de variância.  

ano Modalidade 
Antocianas 

(mg/L) Fenóis Totais 
Intensidade 

de cor 
Taninos 

(g/l) 

2005 

FI 976,7  62,3  11,5  7,00  

DI50 1117,3  62,0  12,7  7,37  

DI30 1040,0  57,0  14,0  7,67  

NI 1235,3  50,7  13,9  7,50  

sig ns ns ns ns 

2006 

FI 994,5  59,5  10,2  7,45  

DI50 1122,8  61,8  10,6  7,39  

DI30 1153,0  64,5  12,2  7,92  

NI 1056,0  60,0  11,5  8,00  

sig ns ns ns ns 

2007 

FI 932,3  58,8  10,5 a 6,68  

DI50 1186,8  69,8  15,1 b 7,23  

DI30 1092,3  66,5  14,6 b 7,48  

NI 1120,3  63,8  14,3 b 7,42  

sig ns ns * ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com 
p<0,05; ** diferenças significativas com p<0,01 e *** diferenças significativas com 
p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD para 
p=0,05. 
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As implicações da rega sobre estes parâmetros de qualidade dos mostos podem ser 

atribuídas aos efeitos de diluição dos componentes responsáveis pela cor, resultantes do 

aumento do peso e do tamanho do bago (De La Hera et al , 2005; Ojeda et al., 2002) que 

habitualmente se verifica em plantas regadas, à acção favorável que um stress hídrico 

moderado tem na síntese de compostos fenólicos ou à inibição da biossíntese de antocianas 

que se pode verificar em condições de stress intenso na fase I do desenvolvimento do bago 

(Ojeda et al., 2002) e às condições microclimáticas na zona dos cachos mais favoráveis a 

uma maior concentração dos componentes responsáveis pela cor, resultantes de uma maior 

exposição dos cachos (Santos et al., 2005) induzida por uma menor expressão vegetativa 

verificada durante a maturação em plantas com menor disponibilidade em água. 
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6 Conclusões  

O objectivo primordial deste trabalho era o de avaliar o comportamento da casta “Touriga 

Nacional” sujeita a diferentes regimes hídricos, nomeadamente em sequeiro e em regadio, 

com diferentes regimes de rega, procurando desta forma compreender em que medida a 

utilização da rega e a forma como esta é conduzida podem ser determinantes na quantidade 

e qualidade da produção desta casta na região do Dão. 

Para caracterizar o regime hídrico a que as plantas estiveram sujeitas procedeu-se à 

monitorização da reserva de água no solo numa parte do volume explorado pelo sistema 

radicular, à monitorização de alguns indicadores fisiológicos do estado hídrico das plantas 

e à quantificação dos consumos diários em água pelas videiras no período de 

desenvolvimento e maturação dos bagos.  

Os valores dos diferentes indicadores do estado hídrico registados nos vários anos de 

ensaio demonstram que a metodologia e os critérios de condução e programação da rega 

usados permitiram, tal como era seu objectivo, que as plantas da modalidade de rega plena 

(FI) fossem mantidas, durante todo o ciclo vegetativo, em situação de conforto hídrico. 

 

Em vinha regada com sistema gota-a-gota, durante o período de rega, a extracção de água 

ocorre predominantemente no volume de solo humedecido. Após cada rega, e à medida 

que a zona humedecida vai dessecando, verifica-se um incremento progressivo da 

extracção nas zonas do solo exteriores ao bolbo molhado. 

Na vinha não regada, quando a disponibilidade em água é elevada, a extracção da água do 

solo ocorre predominantemente à superfície, estendendo-se progressivamente às camadas 

mais profundas à medida que a camada superficial vai dessecando. A análise comparativa 

da evolução sazonal das taxas de transpiração estimadas e da variação de armazenamento 

de água no solo até 200 cm de profundidade da modalidade não regada (NI) permitem 

concluir que, principalmente no final do ciclo vegetativo, grande parte dos consumos em 

água foram garantidos por extracção de água em camadas de solo abaixo desta 
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profundidade. Contudo, na sequência de precipitação, poder-se-á verificar a inversão do 

perfil de extracção. Este comportamento mostra que as raízes da videira presentes em solo 

seco se mantêm plenamente funcionais, e demonstra a boa adaptação da espécie às 

condições de secura estival com episódios esporádicos de precipitação, característicos da 

zona mediterrânica. 

 

A análise comparativa da evolução sazonal dos valores de potencial hídrico foliar de base e 

mínimo e do potencial mínimo do ramo demonstra existir em muitas situações uma grande 

discrepância entre a informação sobre o estado hídrico das plantas obtida a partir de cada 

um destes indicadores, o que se relaciona com o facto de estes potenciais serem não só 

dependentes da disponibilidade em água no solo mas também das condições 

meteorológicas no momento da sua medição e das condições de circulação de água no 

interior das plantas. 

Com efeito, tanto em condições de elevada disponibilidade em água no solo (FTSW160 > 

40%) como em condições de menor disponibilidade (FTSW160 < 20%) estes três 

indicadores mostraram diferentes níveis de dependência em relação às condições 

meteorológicas, nomeadamente da temperatura do ar e do défice de pressão de vapor da 

atmosfera.  

Em condições de menor disponibilidade em água do solo, o potencial hídrico foliar mínimo 

é sempre baixo e praticamente independente do défice de pressão de vapor da atmosfera. 

Por seu lado, quando a disponibilidade em água no solo é elevada, este potencial, estando 

significativamente correlacionado com o défice de pressão de vapor da atmosfera, tende a 

diminuir à medida que este aumenta. Acima de um valor limiar de DPV, o potencial 

mínimo não permite diferenciar as condições de abastecimento de água do solo. 

Independentemente das condições hídricas do solo, o potencial foliar de base mostrou-se 

mais dependente do DPV do que da temperatura do ar. No entanto, apenas em condições 

de elevada disponibilidade em água no perfil de solo foi possível definir-se uma relação 

linear única entre este potencial e o DPV, válida para as condições do ensaio, que poderá 

ser considerada como linha de referência para caracterizar as condições de ausência de 

stress.  

Os valores elevados de potencial de base (> -0,2 MPa) registados em condições de baixo 

défice de humidade da atmosfera (DPV < 0,3 kPa), não obstante o baixo nível de reserva 

de água no perfil de solo monitorizado (FTSW160 > 20%), demonstram que, na grande 
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maioria dos casos a que correspondia esta condição hídrica no perfil de solo até 160 cm de 

profundidade, uma parte do sistema radicular encontrava-se em contacto com camadas de 

solo mais profundas com teor de humidade elevado. 

Apesar de se verificar alguma variabilidade entre diferentes regimes hídricos, a boa relação 

obtida entre o potencial hídrico foliar de base e a reserva de água do solo permite concluir 

que a FTSW poderá ser considerada um bom indicador do estado hídrico das plantas e, em 

consequência, ser usada na condução e programação da rega neste terroir, quando se 

referir à camada superficial de solo com uma espessura igual ou superior a 130 cm. Para 

além do nível global da reserva em água, o potencial de base é também influenciado pelo 

padrão de distribuição da água no perfil do solo. Os resultados deste trabalho mostram que, 

de um modo geral, o potencial de base é tanto mais negativo quanto maior é a proporção de 

solo muito seco (com FTSW < 10%) e menor a proporção de solo húmido (com FTSW > 

40%). 

 

O padrão de evolução sazonal dos valores médios da condutância estomática de folhas 

exteriores, expostas à radiação solar directa, medida em três períodos do dia, permite 

concluir que a rega teve também, em certa medida, influência na resistência imposta pelos 

estomas às trocas gasosas entre as folhas e a atmosfera envolvente. Com efeito, muito 

embora em alguns dias de medição não tenham ocorrido diferenças estatisticamente 

significativas, é possível identificar-se uma clara diferenciação entre os valores médios de 

condutância das duas modalidades testemunhas, rega plena (FI) e não rega (NI). Contudo, 

nem sempre se registaram diferenças entre os valores médios da gs das modalidades de 

rega deficitária (DI50 e DI30) e entre os destas e os das modalidades testemunha. 

Os gráficos de dispersão entre os valores da condutância estomática relativa (gs/gm) e os 

valores de PAR incidente, temperatura e défice de pressão de vapor da atmosfera e a 

fracção de água utilizável do solo demonstram que a condutância estomática é 

determinada, em cada momento, pela acção conjugada destes factores ambientais. Através 

de algumas das funções resposta do modelo de Jarvis referenciadas na bibliografia, 

verifica-se que, nas condições em que se realizaram os ensaios, a radiação 

fotossinteticamente activa incidente sobre as folhas de videiras da casta “Touriga 

Nacional” só é factor limitante da condutância estomática quando inferior a 300 μmol m
-2

 

s
-1

, a temperatura do ar só é factor limitante quando inferior a cerca de 22ºC ou superior a 

cerca de 27 ºC, o défice de pressão de vapor da atmosfera quando superior a cerca de 2,5 
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kPa e a reserva de água no solo até 130 cm de profundidade quando o correspondente valor 

da FTSW é inferior a cerca de 40%. 

As relações entre os valores médios da gs e da FTSW correspondente à espessura do solo 

até 130 cm de profundidade obtidas para diferentes níveis de PAR incidente (folhas 

expostas do lado da sebe exposta à radiação solar directa e folhas do lado da sebe 

ensombrado) permitem concluir que nas condições do ensaio a casta “Touriga Nacional” 

demonstrou possuir um elevado controlo da abertura dos estomas em condições de 

carência de água no solo, sendo, contudo, a resposta dos estomas à disponibilidade em 

água diferenciada em função do nível de PAR incidente.  

Como consequência desta resposta diferenciada, verificou-se que em condições de carência 

de água no solo, devido ao mais acentuado fecho dos estomas nas folhas expostas à 

radiação solar, as folhas não expostas (ensombradas) assumem uma grande importância 

relativa nas trocas de calor latente com a atmosfera envolvente.  

 

Os vários indicadores de stress hídrico determinados com base na temperatura radiativa da 

superfície da sebe confirmam também que a modalidade FI foi a que, durante todo o 

período de observação, se manteve em melhores condições hídricas. Contudo, 

comparativamente ao potencial hídrico das plantas e à condutância estomática, esta 

metodologia de monitorização do estado hídrico da cultura apresentou a importante 

vantagem de permitir uma monitorização automatizada e contínua e identificar outros 

factores, para além da rega, que foram igualmente determinantes do regime hídrico das 

plantas.  

Os resultados mostram ainda limitações no recurso a algumas metodologias de 

determinação da NWSB, necessária a estimação do CWSI, uma vez que os seus 

pressupostos não são aplicáveis às condições deste tipo de estrutura vegetal. 

 

A partir de medições da temperatura radiativa da superfície da sebe das videiras, obtidas 

com termómetro de infravermelhos, e de algumas variáveis meteorológicas foram 

determinados os fluxos instantâneos de calor latente para a atmosfera. O modelo usado tem 

por base o princípio da partição do balanço energético entre os componentes do coberto do 

vegetal (videiras, solo e relvado) admitindo-se que, do ponto de vista energético, a sebe e o 

substrato (solo + relvado) actuam separadamente e em paralelo. Partindo deste 

pressuposto, os fluxos instantâneos de calor latente para atmosfera a partir da sebe (λEc) 
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são determinados como termo residual do seu balanço energético a partir do balanço de 

radiação (Rnc) e de fluxo de calor sensível (Hc).  

A partição do balanço de radiação do coberto vegetal (Rn) entre o substrato (Rns) e a sebe 

de vinha (Rnc) foi efectuada recorrendo ao princípio da extinção exponencial da radiação, 

lei de Beer, na qual o coeficiente de extinção (ke) é corrigido através de um termo 

dependente do ângulo solar zenital (φ), de modo a reproduzir a variação diurna da partição 

do balanço de radiação entre os componentes, e o índice de área foliar (LAI), corrigido 

através do factor de agrupamento Ω(φ) (“clumping factor”), para ter em conta o facto da 

área foliar das videiras se encontrar agrupada em linhas.  

Os resultados permitem-nos concluir que, no caso de um coberto heterogéneo, como o de 

uma vinha conduzida num sistema de monoplano vertical ascendente, com orientação 

Norte-Sul, a correcção do índice de área foliar, através do factor de agrupamento proposto 

por Anderson et al. (1997), conduz a uma estimação mais realista dos balanços de radiação 

dos seus componentes. Por outro lado, aplicando o modelo às observações de extinção da 

PAR pela sebe de videira, obtidas através de registos com ceptómetro, é possível 

determinar o seu coeficiente de extinção dentro do coberto. 

Verifica-se que enquanto a sebe estreita de videiras gera um padrão de evolução diurna do 

seu balanço de radiação pouco usual, com máximos a meio da manhã e a meio da tarde e 

um patamar mais baixo a meio do dia, a evolução diurna do balanço de radiação do 

substrato (solo + cobertura vegetação do solo) acompanha a evolução do balanço de 

radiação da vinha (Rn).  

No período em análise, entre o vingamento e a vindima, o ganho de energia radiativa pela 

sebe, durante o período diurno (Rn > 0), representa apenas entre 22% a 44% do ganho de 

todo o coberto, ficando para o substrato a maior proporção. Embora determinada também 

pelas características da estrutura vegetal, nomeadamente pela área foliar, de um modo 

geral, a proporção de energia radiativa retida pela sebe aumenta progressivamente até ao 

final do ciclo vegetativo devido à crescente inclinação dos raios solares. 

A estimação dos fluxos de calor sensível da sebe (Hc) a partir da medição da temperatura 

da mesma (Trc) foi efectuada tendo como base o princípio de independência dos fluxos de 

cada componente do coberto vegetal e assumindo a existência de duas resistências em série 

para os fluxos de calor sensível a partir das folhas das videiras: a resistência da camada 

limite das folhas (ra
c
) e a resistência aerodinâmica do coberto (ra).  
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Para as condições do ensaio, a resistência aerodinâmica do coberto (ra) assume sempre 

maior importância relativa na resistência total às trocas de calor sensível entre a sebe e 

atmosfera, muito embora a proporção de cada resistência parcelar na resistência global seja 

variável em função da área foliar e da velocidade do vento. 

A evolução diurna das trocas de calor sensível entre a sebe e a atmosfera envolvente é 

fortemente determinada pela disponibilidade em água no solo, mas depende também das 

condições meteorológicas locais, nomeadamente do défice de pressão de vapor.  

Da análise dos resultados relativos aos gastos energéticos no período diurno (Rn > 0)  

conclui-se que as modalidades com regas mais frequentes e de maiores dotações são, em 

média, as que consomem maior fracção da energia radiativa na transpiração. De um modo 

geral, a evolução diurna da fracção evaporativa da sebe de videiras (FEc) pode ser 

aproximada por uma curva de concavidade positiva. Os valores de FEc > 1 indicam que, 

em determinadas circunstâncias e em certos períodos do dia, a energia consumida pela 

videira na transpiração (λEc) é superior ao seu balanço de radiação (Rnc), o que é possível 

graças às transferências energéticas entre os componentes do coberto vegetal. Os 

resultados mostram ainda que os fenómenos de transferência de calor sensível do substrato 

para a sebe ocorrem quando se conjugam condições hídricas e meteorológicas específicas, 

nomeadamente quando a disponibilidade de água no solo é elevada e quando a demanda 

evaporativa da atmosfera é também elevada. Conclui-se que, independentemente das 

condições hídricas do solo, no início da manhã e no final da tarde, quando a energia 

disponível na vinha (Rn) é baixa, existe um forte “investimento” energético do coberto na 

transpiração da videira. 

Nos períodos em que se concluiu que a extracção radicular se verificou dentro da camada 

de solo monitorizada (até 200 cm de profundidade) e em que a cobertura vegetal do solo 

era praticamente inexistente, as estimativas dos valores diários de transpiração da sebe, 

obtidas por integração dos respectivos valores instantâneos no período diurno (Rn > 0), 

apresentam uma boa correlação com os valores de variação de armazenamento de água no 

solo, sendo assim validado o modelo. Poder-se-á então concluir que o modelo usado para 

determinar a transpiração da videira a partir dos registos de temperatura radiativa da 

superfície da sebe, além de permitir caracterizar a evolução diurna dos componentes do 

balanço energético da sebe da vinha, proporciona uma boa estimação dos valores diários da 

transpiração. 
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As curvas de Kcb obtidas através desta metodologia (Ec/ET0 da modalidade FI) 

correspondem à forma geral indicada para a generalidade das culturas, podendo ser 

claramente identificadas: uma primeira fase, na qual se verifica um grande crescimento 

relacionado com uma elevada taxa de formação e crescimento de folhas; um patamar 

intermédio, no qual os valores de Kcb continuam a crescer, embora de forma bastante lenta, 

devido ao progressivo aumento da inclinação dos raios solares e consequente aumento de 

intercepção da radiação; e finalmente uma fase de decréscimo, associada à senescência das 

folhas.  

Tal como no modelo proposto por Allen et al. (1998), a relação entre o coeficiente de 

secura (Ks) e a fracção de água disponível do solo até 130 cm de profundidade (FTSW130) é 

bifásica. Para valores de FTSW130 superiores a cerca de 40%, o Ks é aproximadamente 

constante, registando valores em torno de 1, indicando que nestas condições hídricas do 

solo as plantas se encontram em situação de conforto hídrico. Por seu lado, para valores de 

FTSW130 inferiores a 40%, o Ks decresce à medida que diminui a reserva em água no solo, 

donde se conclui que apenas abaixo deste nível de reserva a transpiração é afectada pela 

disponibilidade em água. Este limiar corresponde ao parâmetro p (fracção da reserva 

facilmente extraível sem afectar a produção) amplamente utilizado na programação e 

condução da rega, e o valor obtido de 0.4 é consentâneo com o tipo de solo do ensaio 

(textura franco-arenosa). De realçar que este valor é o mesmo que se conclui pela análise 

do potencial hídrico e da resistência estomática constituir o limiar que define a reserva 

facilmente disponível do solo, dentro da qual as plantas se mantêm em pleno conforto 

hídrico. 

Apesar da variação nos consumos em água da videira estimados para o período entre o 

vingamento e a vindima, nas diferentes modalidades de rega, ser em grande medida 

explicada pelas diferenças nas dotações totais de rega, verifica-se que as diferenças nos 

consumos são, em termos percentuais, bastante inferiores às diferenças de dotação (a 

diferença máxima nos consumos entre modalidades registou-se, no ano mais seco (2005), 

entre as modalidades extremas do ponto de vista das dotações de rega (NI e FI), 

representando apenas cerca de 35% do consumo da modalidade com maior consumo (FI)), 

dada a exploração das reservas de água do solo por parte da cultura. Por outro lado, 

verifica-se que a relação entre os consumos e as dotações é afectada pelas condições 

climatéricas ao longo do ciclo e pelas características do solo. Assim, conclui-se que, nas 

condições do ensaio, o critério usado para determinar a dotação de cada rega ou a dotação 
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total aplicada não permitem por si só uma clara diferenciação dos consumos em água, não 

devendo por isso serem usados como critério caracterizador do regime hídrico da vinha. 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a rega determinou algumas diferenças ao 

nível do desenvolvimento vegetativo, embora de um modo geral pouco expressivas, mas 

que em alguns casos se foram acentuando durante o período de maturação dos bagos, à 

medida que o stress nas plantas não regadas se foi tornando mais intenso. 

A menor expressividade dos efeitos da rega no desenvolvimento vegetativo poderá ser 

devida ao facto do crescimento vegetativo ocorrer em grande parte até ao pintor, período 

em que, nas condições edafoclimáticas do ensaio, ou não se verificam condições de stress 

ou este é moderado. Por outro lado, deve ainda salientar-se que as várias intervenções em 

verde realizadas na sebe, ao condicionarem a evolução da sua expressão vegetativa, 

tornaram menos marcado o efeito da rega e do regime hídrico.  

No entanto, tal como foi verificado em outros trabalhos, os resultados mostram que a rega 

teve um efeito notório na fase final do ciclo produtivo, traduzindo-se numa menor taxa de 

senescência de folhas e na manutenção da superfície folhar em plantas com maior 

disponibilidade em água. 

Embora sem diferenças estatisticamente significativas, verifica-se uma forte tendência para 

a obtenção de maior rendimento nas plantas da modalidade com maiores dotações de rega. 

Estes resultados pouco expressivos estão relacionados com o facto de, apesar das grandes 

diferenças entre as dotações de rega, não se terem verificado grandes diferenças nos 

consumos em água das videiras, no período de desenvolvimento e maturação dos bagos, 

nas diferentes modalidades de rega. Com efeito, constata-se que o rendimento e alguns dos 

seus componentes são em grande medida determinados pelos consumos de água das 

videiras nas diferentes fases do período de desenvolvimento e maturação dos bagos. 

Os resultados relativos à composição dos mostos à vindima permitem-nos concluir que a 

influência da rega na composição final dos bagos, embora pouco marcada, mas com 

algumas tendências comuns, variou de ano para ano. Contudo, a análise dos resultados 

obtidos neste trabalho sugere que: a) tanto as situações de elevada disponibilidade em água 

como as condições de stress hídrico mais intenso não são favoráveis à acumulação de 

açúcares; b) a rega não introduziu alterações significativas nos teores em fenóis totais, 

taninos e antocianas, muito embora se tenha verificado que a modalidade com maiores 

dotações de rega apresentou sempre menor teor em antocianas e taninos; c) a acidez total 
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dos mostos provenientes de videiras sujeitas à rega plena (modalidade FI) foi na maioria 

dos anos significativamente influenciada pela rega, devido a uma maior concentração de 

ácido málico, já que os resultados relativos à concentração de ácido tartárico não 

permitiram estabelecer qualquer relação com a rega. 

 

As exigências dos mercados que obrigam à produção de vinhos de elevada qualidade ao 

mais baixo custo, colocam a viticultura perante a necessidade de definir uma estratégia de 

gestão da vinha que optimize alocação de recursos mantendo, ou mesmo incrementando, a 

produção e a qualidade. Dentro desta estratégia global, a rega é sem dúvida uma 

ferramenta que deve ser considerada a par de outros instrumentos de gestão da vinha. 

Neste sentido, e no caso concreto da região do Dão, os resultados deste trabalho apontam 

para que, principalmente em anos mais secos e quentes, a rega seja uma operação 

necessária para a manutenção da perenidade, das produções e para a garantia da qualidade 

dos mostos. 

Contudo, importa salientar que o regime de rega com elevadas dotações (modalidade FI), 

embora não tivesse tido reflexos significativos na produção e na qualidade, requereu, 

relativamente aos outros regimes estudados, elevados aportes de água, presumivelmente 

com consequências negativas do ponto de vista económico e ambiental, e, em alguns anos, 

a um maior número de intervenções em verde. 

Por seu lado, nos regimes de rega deficitária, na modalidade com menores dotações 

(modalidade DI30), a rega nem sempre foi suficiente para evitar situações de stress 

similares à vinha em sequeiro, apresentando, relativamente a esta, a desvantagem do 

investimento associado à instalação do sistema de rega e a sua operação. 

Assim, de entre os vários regimes de rega estudados, a rega deficitária DI50 é sem dúvida a 

que se apresentou mais equilibrada tanto dos pontos de vista agronómico, enológico e 

hidrológico, como do ponto de vista económico.  

Todavia, face à perspectiva de alterações climáticas e à inevitável crescente necessidade do 

recurso à rega nesta região, mais estudos desta natureza serão necessários, com uma 

abordagem mais profunda nas componentes relacionadas com a qualidade dos mostos e 

dos vinhos e que incluam outras castas igualmente importantes. 
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Anexo I - Classificação do estado hídrico da vinha em função do potencial hídrico 

foliar de base e mínimo, do potencial mínimo do ramo e da fracção de água disponível 

do solo. 

 

Quadro I.1 - Escala de severidade do stress hídrico da vinha em função dos valores de potencial hídricos 

foliares de base proposta por Carbonneau (1998). 

 

Estado hídrico da vinha Ψb (MPa) 

Ausência de défice hídrico >-0,2 

Défice hídrico ligeiro  -0,2 a -0,4 

Défice hídrico considerável -0,4 a -0,6 

Défice hídrico severo <-0,6 

 

 

Quadro I.2 - Escala de severidade do stress hídrico da vinha em função dos valores de potencial hídricos 

foliares de base, mínimo e do potencial mínimo do ramo proposta por Ojeda (2008).  

 

Estado hídrico da vinha Ψb (MPa) Ψmin (MPa) Ψstem (MPa) 

Défice hídrico nulo a leve >-0,2 >-0,8 >-0,5 

Défice hídrico Leve a médio -0,2 a -0,4 -0,8 a -1,1 -0,5 a -0,8 

Défice hídrico médio a forte -0,4 a -0,6 -1,1 a -1,4 -0,8 a -1,1 

Défice hídrico forte a severo -0,6 a -0,8 -1,4 a -1,6 -1,1 a -1,4 

Défice hídrico severo <-0,8 <-1,6 <-1,4 

 

 

Quadro I.3 – Classes do potencial hídrico foliar de base e consequências possíveis no funcionamento da 

videira segundo Deloire (2008)  

 
Ψb (MPa) Crescimento 

vegetativo 

Fotossíntese Crescimento do 

bago 

Maturação 

 

>-0,3 

 

Normal 

 

Normal 

 

Normal 

 

Normal 

 

-0,3 a -0,6 

Reduzido Normal a 

reduzido 

Normal a 

reduzido 

Normal ou 

estimulada 

-0,6 a -0,9 Reduzido a 

inibido 

Reduzido a 

inibido 

Reduzido a 

inibido 

Reduzido a 

inibido 

<-0,9 Inibido Inibido 

parcial/total 

Inibido Inibido 

parcial/total 

 

 

 



 244 

Quadro I.4 - Escala de severidade do stress hídrico da vinha em função do potencial de base e da fracção de 

água utilizável do solo proposta por Riou e Payan (2001). 

 

Nível de carência 

hídrica  

FTSW (%) Ψb (MPa) 

Ausência >40 0 a -0,15 

Fraca 21 a 40 -0,15 a -0,3 

Moderada 7 a 21 -0,3 a -0,5 

Forte <7 < -0,5 
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Anexo II - Funções resposta da condutância estomática ou do coberto aos factores ambientais adoptadas por diferentes autores para 

parametrização do modelo de Jarvis 

 
Quadro II.1 – Funções resposta da condutância estomática ou do coberto aos factores ambientais 

Factor ambiental  

 

Variável Função resposta da gs  Referência 

Luz Radiação 

fotossinteticamente activa 

(PAR) 
1max

1max)(
kPARPAR

kPARPAR
PARf  

 

1

1
)(

k
PAR

PAR
PARf  

 

PARk
ePARf 11)(  

Matsumoto et al. (2008) 

 

 

 

 

Matsumoto et al. (2005) 

 

 

 

Oltchev et al. (1998); Winkel e Rambal (1990)  

Radiação solar (Rs)  

1

1

1000

1000
)(

kRs

kRs
Rsf  

 

1

11100

1100
)(

kRs

kRs
Rsf  

 

Villalobos et al. (2000) 

 

 

 

Harris et al. (2004); Cox et al. (1998) 

Temperatura Temperatura do ar (Ta) Kt

optopt TaTa

TaTa

TaTa

TaTa
Taf

max

max

min

min)(  

Com          
minmax TaTaTaTakt optopt

 

 

kt

kt

kTaTak

TaTaTaTa
Taf

2maxmin2

maxmin)(   

Com           
min22max TakkTakt  

 

Matsumoto et al. (2008); Matsumoto et al. (2005); 

Villalobos et al. (2000) 

 

 

 

 

 

Harris et al. (2004) 

 

 



 246 

 

 

Quadro II.1 – Funções resposta da condutância estomática ou do coberto aos factores ambientais (continuação) 

 

Factor ambiental  

 

Variável (xi) Função resposta f(xi)  Referência 

Défice hídrico do 

ar 

Défice de pressão de 

vapor (DPV) 
DPVkDPVf 31)(  

 

2

5,0

1

1
)(

k

DPV
DPV

DPVf
 

 

DPVk
eDPVf 3)(  

 

0

1)(
DPV

DPVDPVf  

 

DPVk
DPVf

31
1)(  

Cox et al. (1998); Winkel e Rambal (1990) 

 

 

Matsumoto et al. (2005) 

 

 

 

 

Harris et al. (2004); Winkel e Rambal (1990). 

 

 

 

Medlyn et al. (2001) 

 

 

 

Oltchev et al. (1998) 

Estado hídrico das 

plantas 

Potencial hídrico foliar 

(ψf ) 0

1)(
f

f
ff  

 

2

21

21

2

1

0

1

)(

ff

fff

ff

ff

ff

f

se

se

se

f  

Medlyn et al. (2001) 

 

 

 

 

Oltchev et al. (1998) 
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Quadro II.1 – Funções resposta da condutância estomática ou do coberto aos factores ambientais (continuação) 

 

Factor ambiental  

 

Variável (xi) Função resposta f(xi)  Referência 

Estado hídrico do 

solo 

Teor de humidade do 

solo (θ) 
)()(

)()(
)(

4minminmax

4minmaxmin

k

k
f  

 

2

21

12

1

1

0

1

)(

se

se

se

f  

 

Matsumoto et al. (2008) 

 

 

 

Harris et al. (2004) 

Potencial de água no 

solo (ψs) 
5

5,0

1

1
)(

k

s

s

sf
 

 

 

Matsumoto et al. (2005) 

 

Reserva de água no solo  

(FTSW) 1;min)(
4

4

kFTSWFTSW

kFTSWFTSW
FTSWf

L

L
 

Harris et al. (2004) 

Nota: as variáveis ki são coeficientes de ajustamento 
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Anexo III - Evolução sazonal dos valores diários das variáveis meteorológicas durante o 

ciclo produtivo nos anos 2004, 2005, 2006 e 2007. 
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Figura III.1 – Evolução sazonal dos valores diários de temperatura máxima, média e mínima (a) do défice de 

pressão de vapor médio (b), da velocidade média do vento (c) e da radiação solar global e balanço de radiação (d) 

no ano de 2004. 
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Figura III.2 – Evolução sazonal dos valores diários de temperatura máxima, média e mínima (a) do défice de 

pressão de vapor médio (b), da velocidade média do vento (c) e da radiação solar global e balanço de radiação (d) 

no ano de 2005. 
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Figura III.3 – Evolução sazonal dos valores diários de temperatura máxima, média e mínima (a) do défice de 

pressão de vapor médio (b), da velocidade média do vento (c) e da radiação solar global e balanço de radiação (d) 

no ano de 2006. 
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Figura III.4 – Evolução sazonal dos valores diários de temperatura máxima, média e mínima (a) do défice de 

pressão de vapor médio (b), da velocidade média do vento (c) e da radiação solar global e balanço de radiação (d) 

no ano de 2007. 
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Anexo IV - Determinação da altura de deslocamento do plano de referência (d), e do 

comprimento da rugosidade aerodinâmica para a transferência de quantidade de 

movimento (zoM). 

 

Nos modelos de transferência de quantidade de movimento as superfícies são caracterizadas 

através dos parâmetros d e zoM. Estes parâmetros podem ser determinados ajustando a equação 

logaritmica da velocidade do vento aos respectivos perfis medidos no campo. Contudo, nem 

sempre é viável seguir este procedimento, pelo que se recorrem a modelos para a sua estimação a 

partir de características da superfície facilmente mensuráveis.  

A forma mais simples de estimação expressa os valores de d e zoM como uma fracção da altura da 

vegetação (hc). Ortega-Farias et al. (2007 e 2010) utilizaram, para a vinha, um valor fixo 

67,0chd  e 05,00 cM hz . Contudo, particularmente em cobertos descontínuos e em culturas 

em linha, a altura da vegetação não deve ser a única característica da superfície envolvida na 

estimação destes parâmetros (Verhoef et al., 1997).  

Tal como foi referido no ponto 4.7 a determinação destes parâmetros é feita, através das 

equações [4.11] e [4.12] a partir da altura da vegetação, do índice de área foliar e da inclinação 

média das folhas.  

Na Figura IV.1 representam-se os valores dos rácios chd e cM hz0 dentro da gama de valores 

de LAI medidos nos vários anos do ensaio, para uma altura do coberto de 1,8 m.  
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Figura IV.1 – Relação entre os valores estimados de chd e cM hz0 e o índice de área foliar.  
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Anexo V - Determinação da largura média das folhas de videira 

A largura media da folhas ( w ) necessária á determinação da resistência c

ar  foi estimada através 

das relações alométricas obtidas por Silvestre e Eiras-Dias (2001) a partir da medição do 

comprimento das nervuras principais laterais da maior e menor folha principal e da maior e 

menor folha das netas dos lançamentos usados para a determinação da área foliar. Com base nas 

relações alométricas referidas determinou-se, para cada folha medida, a distância entre a nervura 

principal mediana e a extremidade da primeira nervura secundária da primeira nervura principal 

lateral (D). Admite-se que a largura de uma folha (wi) é igual a 2D. O valor médio da largura das 

folhas para cada lançamento ( Lw ) foi estimado pela expressão: 

nfnnfp

ww
nfn

ww
nfp

w

fnfnfpfp

L

22
       [IV.1] 

Onde nfp e nfn representam o número de folhas principais e de netas, respectivamente, e wfp>, 

wfp<, wfn> e wfn< a largura da maior e menor folha principal e da maior e menor folha das netas, 

respectivamente.  

A largura média das folhas ( w ) foi estimada, para cada dia de medição, pela média dos valores 

de Lw . 

A análise da Figura V.1 permite-nos verificar que a largura média das folhas ( w ) apresenta uma 

fraca variação ao longo do período de medição. Assim para efeito do cálculo de c

ar  adoptou-se 

para cada ano em análise um valor médio constante em todo o ciclo vegetativo. 
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Figura V.1 – Evolução sazonal dos valores da largura média das folhas nos anos 2004, 2005, 2006 e 2007. 
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Anexo VI 
 

Quadro VI.1 – Valores médios e respectivo desvio padrão da temperatura (Ta) e humidade relativa (HR) do ar 

registados na estação meteorológica durante os períodos de medição do potencial hídrico foliar de base (ψb) e 

mínimo (ψmin) e do potencial mínimo do ramo (ψstem). 

 
  Período de medição do ψb  Período de medição do ψmin e ψstem  

Ano Dia Ta (ºC)   Hr (%)   Ta (ºC)   Hr (%) 

2004 166   18,7 ± 0,6  30,0 ± 2,0  26,7 ± 0,5  17,1 ± 1,2 

 194   10,7 ± 0,8  87,2 ± 2,7  27,8 ± 0,7  16,1 ± 1,6 

 208           33,8 ± 0,5  13,6 ± 2,5 

 209   15,5 ± 1,3  68,8 ± 6,0         

 225           21,9 ± 0,6  46,4 ± 2,1 

 226   11,3 ± 0,3  97,0 ± 1,2         

 244   13,1 ± 0,1  99,9 ± 0,2  22,0 ± 0,6  58,1 ± 3,8 

 258   11,2 ± 0,4  100,0 ± 0,0  19,0 ± 0,6  44,5 ± 2,1 

  272   14,6 ± 1,4   41,7 ± 4,7   28,8 ± 0,5   15,2 ± 0,9 

2005 167   15,0 ± 0,2  87,3 ± 2,3  30,8 ± 0,5  23,7 ± 1,4 

 188   12,7 ± 0,6  88,6 ± 1,4  30,5 ± 0,6  22,1 ± 1,4 

 213   11,2 ± 0,3  78,4 ± 4,4  27,0 ± 0,8  21,6 ± 3,3 

 230   13,9 ± 0,1  52,7 ± 2,3  25,4 ± 1,4  43,0 ± 8,1 

  258   17,4 ± 0,5   45,0 ± 2,5   30,3 ± 0,3   15,4 ± 0,6 

2006 179   13,0 ± 0,0  87,9 ± 0,2  19,6 ± 0,6  64,5 ± 1,6 

 192   20,2 ± 0,2  71,2 ± 1,0         

 198           36,7 ± 0,5  22,0 ± 1,3 

 199   19,8 ± 0,1  75,6 ± 0,5         

 219           32,3 ± 0,6  22,0 ± 1,1 

 220   20,6 ± 0,6  45,7 ± 1,4         

 240           31,4 ± 0,5  27,9 ± 1,1 

  241   20,9 ± 0,3   51,4 ± 0,9   32,2 ± 0,5   23,4 ± 1,7 

2007 185   16,4 ± 0,1  100,0 ± 0,0  25,6 ± 0,5  35,6 ± 0,6 

 200   10,2 ± 0,2  99,9 ± 0,2  20,6 ± 0,7  46,0 ± 3,7 

 213   14,6 ± 0,3  97,1 ± 0,6  24,0 ± 0,6  49,8 ± 1,8 

 225           23,1 ± 0,3  62,1 ± 2,0 

 226   10,7 ± 0,4  98,6 ± 0,2  26,5 ± 0,2  44,2 ± 3,1 

 239           30,6 ± 0,7  40,5 ± 3,5 

 240   16,2 ± 0,2  86,3 ± 0,3         

 241           21,7 ± 1,1  64,5 ± 6,6 

 253   14,9 ± 0,4  97,7 ± 0,3  25,4 ± 1,8  35,8 ± 3,3 

  255                   28,0 ± 0,8   34,3 ± 1,7 
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Quadro VI.2 – Equações de regressão entre os potenciais hídricos foliar de base (ψb)e mínimo (ψmin) e potencial 

mínimo do ramo (ψstem) medidos em plantas de todas as modalidades de rega cuja fracção de água disponível no solo 

até 160 cm de profundidade (FTSW160) é superior a 40% ou inferior a 20%; e o défice de pressão de vapor (DPV) e a 

temperatura (Ta) do ar registados no momento da medição. Coeficientes de determinação respectivo nível de 

significância. 

 

 

    V. Independentes 

Potencial  
(MPa) FTSW160 ANO n 

DPV (kPa) Ta (ºC) 

equação r 
2
 equação r 

2
 

Base(ψb) 

>40% 

2004 e 2005 83 y=-0,061-0,097 x  0,78 *** y=-0,401+0,057 x -0,002 x
2
 0,72 *** 

2006 e 2007 52 y=-0,063-0,097 x  0,62 *** y=-0,337+0,042 x -0,002 x
2
 0,32 *** 

2004, 2005, 
2006 e 2007 135 y=-0,062-0,097 x  0,78 *** y=-0,331+0,045 x -0,002 x

2
 0,46 *** 

<20% 

2005 13 y=-0,123-0,378 x  0,66 ** y=-0,803+0,104 x -0,005 x
2
 0,53 *** 

2004; 2006 e 
2007 59 y=-0,107-0,201 x  0,86 *** y=-0,488+0,061 x -0,003 x

2
 0,69 *** 

Mínimo(ψmin) 

>40% 

2004 e 2005 77 y=-0,667-0,158 x  0,63 *** y=-0,039-0,039 x  0,63 *** 

2006 e 2007 54 y=-0,550-0,190 x  0,62 *** y=-0,135-0,042 x  0,77 *** 

2004, 2005, 
2006 e 2007 131 y=-0,598-0,177 x  0,68 *** y=-0,108-0,043 x  0,68 *** 

<20% 

2004 e 2005 40 y=-1,032-0,081 x  0,28 *** y=-0,560-0,026 x  0,36 *** 

2006 e 2007 37 y=-1,343+0,025 x 0,04 ns y=-1,440+0,006 x 0,02 ns 

Stem(ψstem) 

>40% 2006 e 2007 23 y=-0,262-0,076 x 0,29 ** y=-0,050-0,014 x 0,16 * 

<20% 2007 e 2007 55 y=-0,558-0,090 x  0,36 ** y=-0,218-0,021 x  0,27 ** 

Nota: ns  não significativo; * significativo com p<0,05 ;** significativo com p<0,01 ;*** significativo com p<0,001 
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Figura VI.1 – Coeficientes de determinação resultantes do ajustamento da função inversa aos valores de b e os 

valores FTSW correspondentes a várias espessuras de solo para as 4 modalidades de rega na parcela 1-A no ano de 

2006 (a) e 2007 (b). 
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Figura VI.2 – Relação entre a b e a FSTW130 por modalidades relativas aos anos 2004 e 2005. 
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Anexo VII 
 

Quadro VII.1 – Analise de variância dos valores de condutância estomática registada em 3 períodos dos dia (10-11 

h; 14-15h e 17-18h) de folhas exteriores do lado da sebe exposto à radiação solar, por modalidade de rega, nos anos 

de 2004, 2005, 2006 e 2007. 

ano Modalidade Dia  

2004  167 168 190 209 

 NI 206,0 ± 56,8   158,0 ± 50,4   200,0 ± 40,0   87,1 ± 46,8 a 

 FI 222,0 ± 30,6   204,3 ± 36,2   246,7 ± 45,0   197,5 ± 39,6 b 

 DI30 223,3 ± 29,2   147,5 ± 25,9   155,0 ± 75,3   37,5 ± 32,3 a 

 DI50 208,3 ± 46,3   195,0 ± 60,2   140,0 ± 20,0   70,0 ± 20,0 a 

 Sig ns ns ns *** 

   Dia  

  211 226 227 259 

 NI 72,0 ± 47,5 a 81,7 ± 37,6   102,9 ± 42,0   33,3 ± 20,5   

 FI 248,6 ± 44,5 c 154,3 ± 78,7   177,5 ± 72,8   90,0 ± 55,1   

 DI30 163,3 ± 32,5 b 148,0 ± 24,0   118,6 ± 41,6   96,0 ± 29,4   

 DI50 102,9 ± 35,7 ab 131,7 ± 55,8   151,4 ± 50,0   111,7 ± 52,4   

 Sig *** ns ns ns 

   Dia  

  260 273 274     

 NI 85,0 ± 42,7   57,1 ± 25,5 a 44,0 ± 20,6 a     

 FI 114,0 ± 13,6   170,0 ± 32,2 b 130,0 ± 11,5 b     

 DI30 93,3 ± 44,6   56,0 ± 25,8 a 104,3 ± 40,3 ab     

 DI50 77,5 ± 46,6   80,0 ± 19,0 a 92,5 ± 22,8 ab     

  Sig ns   *** ***         

  Dia  

2005  168 171 186 187 

 NI 174,0 ± 54,1   188,3 ± 83,3   160,0 ± 80,4   140,0 ± 36,5   

 FI 150,0 ± 14,1   156,0 ± 40,4   190,0 ± 28,3   173,3 ± 52,0   

 DI30 194,0 ± 54,1   150,0 ± 55,2   135,0 ± 17,3   154,0 ± 68,0   

 DI50 130,0 ± 28,3   170,0 ± 42,9   134,0 ± 89,1   182,5 ± 68,0   

 Sig ns ns ns ns 

   Dia  

  215 228 256     

 NI 55,0 ± 21,2 a 40,0 ± 19,4 a 40,5 ± 20,0 a     

 FI 128,0 ± 14,8 b 165,0 ± 50,7 b 105,0 ± 35,4 b     

 DI30 40,0 ± 26,5 a 80,0 ± 23,7 a 47,5 ± 9,6 a     

 DI50 106,0 ± 32,9 ab 98,0 ± 53,6 a 92,5 ± 31,0 ab     

  Sig ** * *         

  Dia  

2006  185 220 242 262 

 NI 144,0 ± 51,3   70,0 ± 20,0   81,3 ± 23,6 a 95,0 ± 61,2   

 FI 120,0 ± 42,4   86,9 ± 12,5   112,0 ± 25,7 b 133,8 ± 62,1   

 DI30 130,0 ± 49,7   78,2 ± 19,4   87,5 ± 22,5 ab 86,7 ± 20,0   

 DI50 111,7 ± 32,5   75,6 ± 7,3   65,6 ± 13,3 a 98,0 ± 57,3   

  Sig ns ns ** ns 

  Dia  

2007  220 229 246     

 NI 95,5 ± 36,4   124,5 ± 62,2 a 96,3 ± 30,2 a     

 FI 128,2 ± 28,9   182,0 ± 28,6 b 163,3 ± 54,3 b     

 DI30 108,5 ± 30,0   136,7 ± 26,0 ab 143,8 ± 35,8 ab     

 DI50 118,3 ± 31,0   135,0 ± 34,4 ab 103,3 ± 35,4 a     

  Sig ns * **         

Nota: ns diferenças não significativas; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey 

HSD para p=0,05. 
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Quadro VII.2 – Valores máximo de condutância estomática (gm) e intervalo de valores registados da radiação 

fotossinteticamente activa (PAR), temperatura (Ta) e défice de pressão de vapor da atmosfera (DPV) e fracção de 

água disponível no solo até 130 cm de profundidade (FTSW130)  

 

 gm  PAR Ta (ºC) DPV (kPa) FTSW130 (%) 

  (µmol.m
-2
s

-1
)   (μmol.m

-2
s

-1
) (ºC) (kPa) (%) 

2004 

0,32 

Máximo 2276 31,9 3,79 70,4 

Mínimo 50 13,2 0,39 4,9 

2005 

0,29 

Máximo 2312 35,4 4,91 79,4 

Mínimo 41 18,7 0,20 4,5 

2006 

0,2 

Máximo 2220 32,8 3,81 45,9 

Mínimo 68 18,6 0,71 7,6 

2007 

0,23 

Máximo 1912 32,7 3,81 51,1 

Mínimo 56 17,4 0,90 13,6 
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Figura VII.1 – Relação entre a temperatura e o défice de pressão de vapor do ar medidas na estação meteorológica e 

à entrada da câmara foliar. *** nível de significância para p<0,001. 
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Anexo VIII - Curvas de coeficientes culturais 
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Figura VIII.1 - Evolução sazonal da relação Ec/ET0, precipitação e regas nas modalidades NI (a), DI30 (b), 

DI50(c) e FI(d) no ano de 2004. 
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Figura VIII.2 - Evolução sazonal da relação Ec/ET0, precipitação e regas nas modalidades NI (a), DI30 (b), 

DI50(c) e FI(d) no ano de 2005. 
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Figura VIII.3 - Evolução sazonal da relação Ec/ET0, precipitação e regas nas modalidades NI (a), DI30 (b), 

DI50 (c) e FI (d) no ano de 2006. 
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Figura VIII.4 - Evolução sazonal da relação Ec/ET0, precipitação e regas nas modalidades NI (a), DI30 (b), 

DI50 (c) e FI (d) no ano de 2007 
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Anexo IX – Caracterização da expressão vegetativa da videira. 

 
Quadro IX.1 – Evolução sazonal do índice de área foliar e seus componentes por modalidade de rega no ano de 

2004. Análise de variância. 

 

Data 
Dia do 

ano Mod 
Nº de Folhas 

Principais  
Nº de Folhas 

de netas 

Área Foliar 
Principal/ 
sarmento 

Área Foliar 
secundária/ 
sarmento 

Percentagem 
de área foliar 
secundária/ 
sarmento 

LAI 

(m
2
) (m

2
) (m

2
 m

-2
 ) 

08-06-04 160 

NI 15,9   23,4   0,1735   0,0874   31,3   1,3   

DI30 16,7  23,7  0,1953  0,0905  30,1  1,4  

DI50 16,6  24,0  0,1776  0,0947  31,5  1,4  

FI 17,2  27,8  0,1898  0,1052  35,6  1,5  

sig ns ns ns ns ns ns 

02-07-04 184(a) 

NI 24,6   49,4   0,3116   0,1973   38,4   2,6   

DI30 27,1  58,7  0,3458  0,2533  41,7  3,1  

DI50 23,9  56,3  0,2738  0,2554  40,6  2,7  

FI 26,2  63,1  0,3248  0,2744  45,2  3,0  

sig ns ns ns ns ns ns 

02-08-04 215(b) 

NI 13,9   43,3   0,2129   0,1819   45,1   2,0   

DI30 17,4  52,3  0,2261  0,2132  48,7  2,3  

DI50 15,2  50,3  0,1947  0,2459  48,5  2,3  

FI 19,3  69,3  0,2561  0,2816  50,2  2,8  

sig ns ns ns ns ns ns 

03-08-04 216(c) 

NI _   _   _   _   _   _   

DI30 _  _  _  _  _  _  

DI50 _  _  _  _  _  _  

FI 14,3  49,5  0,2044  0,2150  49,6  2,1  

sig             

19-08-04 232(d) 

NI 15,0   48,9   0,2369   0,2266   47,1   2,3   

DI30 17,6  52,6  0,2344  0,2356  49,8  2,4  

DI50 15,1  48,2  0,1836  0,2290  48,3  2,1  

FI 14,3  59,7  0,2042  0,2521  52,5  2,3  

sig ns ns ns ns ns ns 

24-08-04 237(e) 

NI 13,1   43,0   0,2174   0,2010   46,0   2,1   

DI30 15,3  47,9  0,2232  0,2091  48,2  2,2  

DI50 13,2  45,5  0,1853  0,2013  44,4  2,0  

FI 10,9  54,0  0,1749  0,2233  52,8  2,0  

sig ns ns ns ns ns ns 

07-09-04 251 

NI 13,0   43,0   0,2200   0,1836   43,8   2,0   

DI30 13,6  46,6  0,2001  0,2015  50,6  2,1  

DI50 12,9  40,2  0,1919  0,1909  42,3  2,0  

FI 11,4  49,4  0,1782  0,2218  52,7  2,0  

sig ns ns ns ns ns ns 

21-09-04 265 

NI 8,1   25,0   0,1261   0,1098   43,5   1,2  

DI30 9,3  23,9  0,1345  0,0887  41,3  1,2  

DI50 10,4  30,5  0,1229  0,1055  38,9  1,2  

FI 10,0  35,4  0,1341  0,1330  47,8  1,3  

sig ns ns ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com p<0,01 e *** 
diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD para p=0,05. (a) medição antes da 

desponta. (b) e (c) medições antes e após a segunda desponta na modalidade FI. (d) e (e) mediação antes e após desfolha  
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Quadro IX.2 – Evolução sazonal do índice de área foliar e seus componentes por modalidade de rega no ano de 

2005. Análise de variância. 

 

Data 
Dia do 

ano Mod 
Nº de Folhas 

Principais  
Nº de Folhas 

de netas 

Área Foliar 
Principal/ 
sarmento 

Área Foliar 
secundária/ 
sarmento 

Percentagem 
de área foliar 
secundária/ 
sarmento 

LAI 

(m
2
) (m

2
) (m

2
 m

-2
 ) 

15-06-2005 166 

NI 17,8 a 32,1 ab 0,2030   0,1367   38,18   1,72   

DI30 18,3 a 29,9 a 0,2035  0,1204  36,07  1,73  

DI50 20,7 ab 42,1 ab 0,2526  0,1778  40,96  2,21  

FI 21,7 b 47,0 b 0,2336  0,2020  44,77  2,27  

sig *** ** ns ns ns ns 

08-07-2005 189(a) 

NI 27,2   60,4   0,3434   0,2528   40,38   3,01   

DI30 25,3  54,6  0,3111  0,2309  42,66  2,89  

DI50 24,8  55,3  0,3439  0,2728  43,27  3,14  

FI 25,1  74,8  0,3072  0,3524  51,66  3,36  

sig ns ns ns ns ns ns 

09-07-2005 190(b) 

NI 13,7   39,9   0,1759   0,1786   48,40   1,78   

DI30 14,3  44,5  0,1836  0,1814  49,54  1,95  

DI50 12,9  41,0  0,1699  0,1903  51,44  1,85  

FI 16,6  54,3  0,1921  0,2420  52,84  2,26  

sig ns ns ns ns ns ns 

28-07-2005 209 

NI 13,1   39,8   0,1793   0,1759   47,66   1,79   

DI30 13,1  42,0  0,1640  0,1790  51,73  1,84  

DI50 13,2  43,9  0,1735  0,1896  50,37  1,86  

FI 15,6  56,9  0,1794  0,2565  56,26  2,26  

sig ns ns ns ns ns ns 

24-08-2005 236 

NI 11,1   37,6   0,1792   0,1767   47,25   1,79   

DI30 12,6  43,1  0,1610  0,1680  51,31  1,76  

DI50 12,7  44,9  0,1795  0,1854  49,53  1,88  

FI 14,3  57,6  0,1765  0,2401  54,04  2,16  

sig ns ns ns ns ns ns 

20-09-2005 263 

NI 8,3 a 28,7 a 0,1272   0,1287   46,24   1,29   

DI30 11,7 ab 43,7 ab 0,1544  0,1797  54,45  1,78  

DI50 12,2 ab 41,2 ab 0,1551  0,1574  49,46  1,61  

FI 14,0 b 59,3 b 0,1701  0,2558  56,05  2,20  

sig ** ** ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com p<0,01 e *** 

diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD para p=0,05. (a) e (b) medições  
antes e após desponta, respectivamente. 
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Quadro IX.3 – Evolução sazonal do índice de área foliar e seus componentes por modalidade de rega no ano de 

2006. Análise de variância. 

 

Data 
Dia do 

ano Mod 
Nº de Folhas 

Principais  
Nº de Folhas 

de netas 

Área Foliar 
Principal/ 
sarmento 

Área Foliar 
secundária/ 
sarmento 

Percentagem 
de área foliar 
secundária/ 
sarmento 

LAI 

(m
2
) (m

2
) (m

2
 m

-2
 ) 

16-06-06 167 

NI 18,8   31,5   0,1826   0,1153   36,0   1,6   

DI30 18,9  31,3  0,1834  0,1092  35,3  1,4  

DI50 18,8  27,5  0,1845  0,0880  30,6  1,4  

FI 19,9  29,9  0,1958  0,1060  32,1  1,6  

Sig ns ns ns ns ns ns 

26-06-06 177(a) 

NI 20,5   36,0   0,1867   0,1359   39,2   1,7   

DI30 21,4  37,2  0,1928  0,1265  37,9  1,5  

DI50 21,1  35,9  0,2108  0,1207  34,5  1,7  

FI 22,8  39,9  0,2278  0,1309  33,7  1,9  

Sig ns ns ns ns ns ns 

27-06-06 178(b) 

NI 15,2   35,2   0,1503   0,1206   41,5   1,5   

DI30 16,2  36,1  0,1676  0,1175  39,3  1,4  

DI50 16,1  31,5  0,1761  0,1023  34,6  1,4  

FI 15,5  32,8  0,1690  0,1146  36,7  1,5  

Sig ns ns ns ns ns ns 

19-07-06 200 

NI 15,3   39,0   0,1754   0,1555   42,3   1,8   

DI30 15,8  36,6  0,1804  0,1273  39,6  1,5  

DI50 15,7  39,5  0,1849  0,1230  38,4  1,5  

FI 14,7  37,5  0,1731  0,1364  39,7  1,7  

Sig ns ns ns ns ns ns 

08-08-06 220 

NI 14,2   41,8   0,1626   0,1592   45,5   1,7   

DI30 15,3  37,2  0,1724  0,1365  42,4  1,5  

DI50 15,5  41,7  0,1882  0,1310  38,7  1,6  

FI 14,5  41,1  0,1676  0,1460  42,2  1,7  

Sig ns ns ns ns ns ns 

30-08-06 242 

NI 14,0   38,8   0,1481   0,1483   45,8   1,6   

DI30 15,4  37,0  0,1723  0,1382  42,1  1,5  

DI50 14,5  40,9  0,1730  0,1306  39,8  1,5  

FI 14,3  40,1  0,1673  0,1357  40,6  1,6  

Sig ns ns ns ns ns ns 

18-09-06 261 

NI 13,2   35,9   0,1386   0,1335   44,4   1,5   

DI30 14,7  36,5  0,1556  0,1308  43,6  1,4  

DI50 14,2  41,1  0,1563  0,1329  42,1  1,5  

FI 14,3  42,3  0,1544  0,1372  43,0  1,6  

Sig ns ns ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com p<0,01 e *** 
diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD para p=0,05. (a) e (b) medições  

antes e após desponta, respectivamente. 

 



 266 

 
Quadro IX.4 – Evolução sazonal do índice de área foliar e seus componentes por modalidade de rega no ano de 

2007. Análise de variância. 

 

Data 
Dia do 

ano Mod 
Nº de Folhas 

Principais  
Nº de Folhas 

de netas 

Área Foliar 
Principal/ 
sarmento 

Área Foliar 
secundária/ 
sarmento 

Percentagem 
de área foliar 
secundária/ 
sarmento 

LAI 

(m
2
) (m

2
) (m

2
 m

-2
 ) 

11-06-2007 162 

NI 15,8   27,4   0,1647   0,1194   39,0   1,45   

DI30 17,3  30,3  0,1727  0,1196  38,1  1,55  

DI50 17,1  31,7  0,1609  0,1242  42,1  1,34  

FI 16,3  29,3  0,1542  0,1237  40,5  1,44  

sig ns ns ns ns ns ns 

03-07-2007 184(a) 

NI 21,6   51,7   0,2416   0,2458   46,7   2,47   

DI30 22,7  50,7  0,2444  0,2300  46,1  2,51  

DI50 21,9  53,3  0,2170  0,2419  50,4  2,14  

FI 21,1  52,0  0,2346  0,2441  47,2  2,47  

sig ns ns ns ns ns ns 

04-07-2007 185(b) 

NI 14,8   45,4   0,1886   0,2283   50,9   2,13   

DI30 15,1  46,8  0,1750  0,2247  54,4  2,11  

DI50 15,2  49,1  0,1953  0,2316  51,5  2,01  

FI 14,3  47,4  0,1824  0,2253  51,4  2,08  

sig ns ns ns ns ns ns 

30-07-2007 211 

NI 14,0   58,5   0,2006   0,2858   54,0   2,47   

DI30 14,9  58,8  0,2020  0,2740  56,1  2,51  

DI50 14,7  59,9  0,1992  0,2846  56,0  2,28  

FI 14,3  63,9  0,1967  0,3081  56,9  2,58  

sig ns ns ns ns ns ns 

20-08-2007 232(c) 

NI 12,8   59,7   0,1892   0,3133   57,8   2,57   

DI30 14,1  61,4  0,1963  0,3158  59,6  2,71  

DI50 14,3  59,5  0,2076  0,2965  56,1  2,37  

FI 13,4  69,3  0,2050  0,3708  59,8  2,97  

sig ns ns ns ns ns ns 

21-08-2007 233(d) 

NI                         

DI30             

DI50             

FI 13,1  63,5  0,2039  0,3483  58,7  2,84  

sig             

10-09-2007 253 

NI 11,8   57,7   0,1731   0,2845   59,1   2,33   

DI30 12,7  61,0  0,1790  0,2854  59,9  2,45  

DI50 13,7  59,1  0,1797  0,2861  58,7  2,20  

FI 12,1  61,7  0,1769  0,3183  59,0  2,55  

sig ns ns ns ns ns ns 

Nota ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com p<0,01 e *** 
diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD para p=0,05. (a) e (b) medições  

antes e após desponta, respectivamente. (c) e (d)  medições  antes e após a segunda desponta da modalidade FI, respectivamente. 
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Quadro IX.5 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da densidade da sebe na zona dos cachos, por 

modalidade de rega no ano de 2004. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade  
Nº de camadas de 

Folhas 
Percentagem de 
folhas interiores 

Percentagem de 
cachos expostos 

11-6-04 163 

NI 3,0   39,9   18,7   

DI30 3,0  40,3  27,6  

DI50 3,3  43,4  17,4  

FI 3,1  41,1  16,5  

sig ns ns ns 

5-7-04 187 (a) 

NI 3,6   44,5   2,3   

DI30 3,2  40,7  10,8  

DI50 2,9  37,4  15,4  

FI 3,2  39,5  10,3  

sig ns ns ns 

2-8-04 215 

NI 3,0   37,2   15,0   

DI30 2,7  39,2  29,4  

DI50 3,1  43,6  20,4  

FI 3,1  43,2  20,0  

sig ns ns ns 

19-8-04 232(b) 

NI 3,5 b 46,0   16,7   

DI30 2,3 a 29,2  30,6  

DI50 2,7 ab 37,2  26,1  

FI 3,2 ab 43,0  20,1  

sig * ns ns 

24-8-04 237(c) 

NI 0,8   7,6   91,3   

DI30 0,7  16,2  87,6  

DI50 0,7  20,9  85,3  

FI 1,0  20,4  79,2  

sig ns ns ns 

7-9-04 251 

NI 0,8   14,6 a 75,7   

DI30 1,0  19,1 b 78,2  

DI50 1,3  28,8 b 72,7  

FI 1,0  16,4 a 77,3  

sig ns ** ns 

22-9-04 266 

NI 0,7   12,1   83,2   

DI30 0,8  10,1  87,6  

DI50 1,0  19,3  76,9  

FI 0,9  13,9  77,5  

sig ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. (a) medição antes da desponta. (b) e (c) mediação antes e após desfolha, respectivamente  

 



 268 

Quadro IX.6 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da densidade da sebe na zona dos cachos, por 

modalidade de rega no ano de 2005. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade  
Nº de camadas de 

Folhas 
Percentagem de 
folhas interiores 

Percentagem de 
cachos expostos 

21-06-05 172 

NI 2,7 b 35,6 b 21,5   

DI30 1,9 a 21,6 a 43,4  

DI50 2,0 a 21,8 a 18,4  

FI 1,9 a 21,2 a 38,0  

sig ** ** ns 

11-07-05 192 

NI 2,7  39,3   24,7   

DI30 3,0  42,1  12,7   

DI50 2,6  36,4  13,4   

FI 2,6  39,8  22,7   

sig ns ns ns 

26-07-05 207 

NI 3,2  44,0   11,2   

DI30 3,4  46,8  13,1  

DI50 3,1  44,5  16,1  

FI 3,1  43,1  15,8  

sig ns ns ns 

25-08-05 237 

NI 2,8  36,7   20,2   

DI30 3,3  42,7  15,0  

DI50 2,6  34,5  17,7  

FI 3,0  40,9  19,8  

sig ns ns ns 

19-09-05 262 

NI 2,3   32,1   40,0   

DI30 3,1  43,6  24,0  

DI50 2,5  32,0  18,2  

FI 2,4  33,9  27,6  

sig ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 
p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. 

 



 269 

 
Quadro IX.7 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da densidade da sebe na zona dos cachos, por 

modalidade de rega no ano de 2006. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano MOD 
Nº de camadas de 

Folhas 
Percentagem de 
folhas interiores 

Percentagem de 
cachos expostos 

19-06-06 170 

NI 2,27   27,0   33,4   

DI30 2,30  27,1  31,4  

DI50 2,47  32,5  31,0  

FI 2,41  31,9  35,8  

sig ns ns ns 

19-07-06 200 

NI 2,28   26,1   25,2   

DI30 2,46  32,5  23,1  

DI50 2,28  29,7  30,6  

FI 2,55  34,6  23,0  

sig ns ns ns 

10-08-06 222 

NI 2,28   31,0   36,2   

DI30 2,23  28,2  31,7  

DI50 2,27  30,7  37,6  

FI 2,42  33,7  38,7  

sig ns ns ns 

30-08-06 242 

NI 2,36   34,0   34,8   

DI30 2,35  33,5  33,9  

DI50 2,33  31,0  26,3  

FI 2,50  39,2  32,6  

sig ns ns ns 

18-09-06 261 

NI 2,09 a 29,2 a 40,8   

DI30 2,15 ab 29,9 ab 36,5  

DI50 2,43 ab 35,7 ab 37,8  

FI 2,57 b 38,8 b 31,9  

sig * * ns 

Nota ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 
p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. 
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Quadro IX.8 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da densidade da sebe na zona dos cachos, por 

modalidade de rega no ano de 2007. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano MOD 
Nº de camadas de 

Folhas 
Percentagem de 
folhas interiores 

Percentagem de 
cachos expostos 

11-06-07 162 

NI 2,76  31,1  17,7   

DI30 2,68  30,7  22,1  

DI50 2,85  34,6  20,3  

FI 2,86  34,3  17,8  

sig ns ns ns 

05-07-07 186 

NI 2,63 ab 31,5   17,2 ab 

DI30 2,55 ab 32,0  26,4 b 

DI50 2,42 a 28,3  22,5 ab 

FI 2,80 b 34,8  15,9 a 

sig ** ns * 

30-07-07 211 

NI 2,84  35,9  21,3  

DI30 2,82  35,6  16,5  

DI50 2,98  39,5  22,2  

FI 3,25  42,4  15,5  

sig ns ns ns 

20-08-07 232 

NI 2,93 a 37,1 a 12,5   

DI30 3,10 a 40,8 a 14,0  

DI50 3,09 a 40,7 a 11,7  

FI 3,90 b 50,5 b 6,8  

sig ** ** ns 

10-09-07 253 

NI 2,25 a 28,7 a 35,5   

DI30 2,70 ab 36,0 ab 25,4  

DI50 2,67 ab 36,6 ab 29,2  

FI 3,21 b 44,2 b 21,3  

sig ** ** ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. 
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Quadro IX.9 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da dimensão da sebe, por modalidade de rega no 

ano de 2004. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade 
Altura da sebe 

(cm) 
Largura da base 

(cm) 

Largura na 
zona de 

frutificação 
(cm) 

Largura na 
altura média da 

sebe (cm) 

11-06-04 163 

NI 141,5 ab 49,2 b 60,5   44,4 c 

DI30 131,3 a 43,8 a 50,3  40,7 bc 

DI50 151,3 b 51,0 b 63,7  33,7 a 

FI 148,9 b 50,3 b 62,7  37,8 ab 

sig *** *** *** *** 

30-06-04 182(a) 

NI 137,5   50,3 b 60,4   50,0   

DI30 138,6  37,6 a 54,2  44,9  

DI50 142,0  37,5 a 57,8  48,5  

FI 140,5  39,3 a 59,6  48,9  

sig ns *** ns ns 

02-08-04 215 

NI 143,5   46,9 a 59,5   45,9 b 

DI30 139,0  49,6 a 57,0  35,9 a 

DI50 139,5  59,1 b 61,8  37,7 a 

FI 143,4  45,2 a 58,9  39,5 a 

sig ns *** ns *** 

16-08-04 229 

NI 140,3 a 49,3 a 61,2   49,0 b 

DI30 147,0 ab 53,9 a 61,3  41,7 a 

DI50 147,8 ab 65,1 b 67,5  44,3 ab 

FI 152,5 b 51,0 a 65,5  45,7 ab 

sig ** *** ns *** 

24-08-04 237 (b) 

NI 146,7   23,1 a 54,7 a 35,7 a 

DI30 144,5  29,2 b 61,6 b 47,1 b 

DI50 142,6  27,5 b 61,0 b 55,4 c 

FI 147,2  28,9 b 59,0 ab 48,2 b 

sig ns *** *** *** 

21-09-04 265 

NI 141,2   28,4   67,4   51,9   

DI30 140,2  31,2  63,7  50,3  

DI50 137,6  30,1  62,3  46,7  

FI 139,7  28,2  60,9  45,4  

sig ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 
para p=0,05. (a) medição antes da desponta. (b) mediação após desfolha 
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Quadro IX.10 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da dimensão da sebe, por modalidade de rega no 

ano de 2005. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade 
Altura da sebe 

(cm) 
Largura da base 

(cm) 

Largura na 
zona de 

frutificação 
(cm) 

Largura na 
altura média da 

sebe (cm) 

21-06-2005 172 

NI 163,0 ab 30,4 b 44,1   42,7 b 

DI30 145,7 a 24,6 a 40,5  34,1 a 

DI50 171,3 b 20,9 a 37,6  38,5 ab 

FI 160,0 ab 21,4 a 41,3  33,4 a 

sig ** *** ns *** 

08-07-2005 189(a) 

NI 156,9   29,1   35,9 a 37,8   

DI30 147,1  26,3  36,0 a 35,6  

DI50 166,0  24,4  44,9 b 35,6  

FI 157,1  26,7  39,8 ab 36,3  

sig ns ns ** ns 

09-07-2005 190(b) 

NI 127,5   29,2   35,9 a 37,8   

DI30 126,7  26,3  36,5 a 35,6  

DI50 136,9  24,4  44,7 b 35,6  

FI 134,4  24,1  39,0 ab 36,6  

sig ns ns ** ns 

29-07-2005 210 

NI 145,6   21,8   35,7   36,0   

DI30 131,2  22,6  40,3  34,8  

DI50 137,5  20,5  39,5  33,5  

FI 131,3  22,4  38,7  34,4  

sig ns ns ns ns 

22-08-2005 234 

NI 141,5   20,8   45,3   37,5   

DI30 131,9  20,9  40,7  35,0  

DI50 138,2  20,2  45,4  33,8  

FI 132,8  20,7  43,0  35,5  

sig ns ns ns ns 

20-09-2005 263 

NI 129,8   14,9   28,5   27,4 a 

DI30 130,0  20,9  38,2  38,0 b 

DI50 142,5  17,8  38,2  32,3 ab 

FI 127,1  18,9  33,4  33,2 ab 

sig ns ns ns * 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. (a) e (b) medições antes e após desponta, respectivamente. 
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Quadro IX.11 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da dimensão da sebe, por modalidade de rega no 

ano de 2006. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade 
Altura da sebe 

(cm) 
Largura da base 

(cm) 

Largura na 
zona de 

frutificação 
(cm) 

Largura na 
altura média da 

sebe (cm) 

19-06-06 170 

NI 105,1  20,5  34,0  33,4 ab 

DI30 113,5  20,1  35,9  34,4 ab 

DI50 114,9  20,5  32,2  30,4 a 

FI 105,1  21,2  34,2  36,1 b 

Sig ns ns * ** 

26-06-06 177(a) 

NI 121,9 a 18,1  27,5  26,5  

DI30 135,9 bc 18,2  32,0  28,2  

DI50 130,4 b 18,1  27,9  26,8  

FI 138,3 c 19,8  30,3  29,2  

Sig *** ns ns  

28-06-06 179(b) 

NI 111,2  16,5  27,9  31,5 ab 

DI30 112,5  16,8  28,5  34,2 c 

DI50 117,5  16,8  27,6  30,0 a 

FI 120,1  17,5  29,4  33,8 bc 

Sig ns ns ns *** 

21-07-06 202 

NI 130,1  15,8  27,8 a 30,1 ab 

DI30 134,5  17,4  31,5 b 31,9 ab 

DI50 126,9  16,6  29,4 ab 29,4 a 

FI 129,2  17,6  31,9 b 33,8 b 

Sig ns ns ** * 

08-08-06 220 

NI 126,9  18,4  30,1  31,3 a 

DI30 131,7  20,0  32,8  34,5 b 

DI50 130,7  18,2  30,1  30,8 a 

FI 135,3  19,7  31,1  35,3 b 

Sig ns ns ns *** 

30-08-06 242 

NI 132,0 a 14,9  22,6  32,5  

DI30 139,7 b 14,5  23,2  31,4  

DI50 134,0 ab 15,7  23,3  32,2  

FI 140,8 b 16,7  25,4  33,2  

Sig ** ns ns ns 

18-09-06 261 

NI 132,2  15,5  28,2  28,4  

DI30 133,2  16,3  30,1  29,0  

DI50 138,5  16,9  27,4  27,5  

FI 136,5  15,6  28,5  28,3  

Sig ns ns ns ns 

Nota: ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 

p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. (a) e (b) medições antes e após desponta, respectivamente. 
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Quadro IX.12 – Evolução sazonal dos parâmetros de caracterização da dimensão da sebe, por modalidade de rega no 

ano de 2007. Análise de variância. 

 

Data Dia do ano Modalidade 
Altura da sebe 

(cm) 
Largura da base 

(cm) 

Largura na 
zona de 

frutificação 
(cm) 

Largura na 
altura média da 

sebe (cm) 

11-06-2007 162 

NI 135,3 a 19,2   31,6   27,2   

DI30 139,7 ab 19,0  31,5  28,1  

DI50 140,6 ab 19,5  31,6  28,2  

FI 145,2 b 19,7  33,1  28,1  

sig * ns ns ns 

03-07-2007 184(a) 

NI 175,2   20,6   34,8   34,4   

DI30 179,9  20,2  35,8  33,2  

DI50 169,9  20,0  36,3  33,4  

FI 180,5  21,5  37,2  36,3  

sig ns ns ns ns 

06-07-2007 187(b) 

NI 134,2   16,8   32,5   30,7   

DI30 134,6  18,2  31,6  30,4  

DI50 136,8  17,8  32,7  32,3  

FI 138,8  18,7  32,7  32,5  

sig ns ns ns ns 

30-07-2007 211 

NI 141,7   14,6   35,2 a 37,9   

DI30 142,7  15,2  35,5 a 38,5  

DI50 142,7  13,8  36,3 ab 37,6  

FI 147,8  14,2  38,4 b 38,7  

sig ns ns * ns 

20-08-2007 232(c) 

NI 143,0   17,1 a 29,5 a 27,8 a 

DI30 145,0  17,2 a 29,6 a 28,2 a 

DI50 145,0  17,5 a 29,9 a 28,3 a 

FI 151,0  23,0 b 36,1 b 35,9 b 

sig ns *** * *** 

21-08-2007 233(d) 

NI 142,0   17,1   29,5   27,8 a 

DI30 145,2  17,2  29,6  28,2 a 

DI50 145,3  17,5  29,9  28,6 a 

FI 140,0  18,5  30,8  31,5 b 

sig ns ns ns ** 

10-09-2007 253 

NI 142,9   18,9 a 28,3 a 27,7 a 

DI30 143,4  18,4 a 28,7 a 28,2 a 

DI50 142,2  18,6 a 30,4 ab 29,0 a 

FI 138,9  21,5 b 32,0 b 31,8 b 

sig ns ** * *** 

Nota ns diferenças não significativas p>0,05; * diferenças significativas com p<0,05; ** diferenças significativas com 
p<0,01 e *** diferenças significativas com p<0,001. A separação da média foi realizada através do teste de Tukey HSD 

para p=0,05. (a) e (b) medições  antes e após desponta, respectivamente. (c) e (d)  medições  antes e após a segunda 

desponta da modalidade FI, respectivamente. 
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