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… 

O uso de conjecturas não fundamentadas em previsão é muitas vezes desastroso. A 

este respeito, há um provérbio cheio de sabedoria, que em Português perderia algum sabor: 

“To guess is cheap, to guess cheaply may be ruinous”; dizem que é um provérbio chinês, o 

que não admira, pois o povo considera-se o mais sábio do Mundo: inventou a pólvora, e 

usou-a para fazer fogo de artifício. 

… 

 E já que estamos a elogiar a sabedoria chinesa, é irresistível recordar a profunda 

sabedoria do aforismo de Lao-Tsé, “a maior das viagens começa com um passo”, que deve 

servir de encorajamento em todas as situações em que seja necessário forçar a nossa vontade, 

como acontece tantas vezes quando precisamos de aprender. 

Extraído de Pestana & Velosa (2002) 
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RESUMO 

O trabalho experimental sobre o uso da água em pereira (Pyrus communis L. cv. 

‘Rocha’) teve lugar num pomar plantado em 1999, na zona Oeste de Portugal (lat. 39º 28’ N, 

long. 9º 7’ O), durante os períodos vegetativos de 2004 e 2007. 

Em 2004 (12 dias em Agosto) e 2007 (43 dias de Junho a Setembro) mediram-se os 

fluxos de calor sensível e de calor latente (evapotranspiração - ETec), recorrendo ao método 

das flutuações instantâneas, e as restantes componentes do balanço de energia. Em 2007, 

mediu-se ainda o fluxo de seiva utilizando o método de Granier (Maio a Setembro) e, 

pontualmente, o perfil radial da velocidade do fluxo de seiva, pelo método dos impulsos de 

calor (utilizando uma técnica de compensação). Construíram-se sensores do tipo Granier com 

melhorias técnicas inovadoras no sentido de medir os gradientes naturais em tempo real e em 

simultâneo com a medição do fluxo de seiva. 

Com base na transpiração (calculada por diferença ente a ETec e a evaporação do solo 

medida com lisímetros) e nas medições do fluxo de seiva foi possível calibrar o método de 

Granier, obtendo-se a seguinte função 958.1
1

510154
+

−

××= ii Ku , onde ui é a densidade de 

fluxo de seiva [m3.m-2.s-1] e Ki+1 o índice de fluxo. 

 Em resultado da calibração efectuada, obteve-se a variação sazonal da transpiração 

cujo valor médio foi em 2007 de 1,1 mm.dia-1, correspondendo a um coeficiente cultural basal 

médio de 0,32, sendo mínimo em Maio (0,25) e máximo em Agosto (0,37). Considerando a 

componente evaporação do solo e sub-coberto obtém-se o coeficiente cultural médio 

observado que foi de 0,6 em 2004 e 0,7 em 2007, claramente inferior aos valores tabelados. 
 

Palavras-chave: evapotranspiração, programação da rega, fluxo de seiva, Pyrus communis L. 

cv. ‘Rocha’, balanço energético, coberto esparso 



 
 

 

ABSTRACT 

The experimental work, on the water use of a pear orchard (Pyrus communis cv. 

‘Rocha’), took place in the region of Oeste, Portugal (lat. 39º 28’ N, long. 9º 7’ W), during the 

growth periods of 2004 and 2007. 

Measurements of sensible and latent heat (evapotranspiration - ETec), obtained with 

the eddy covariance technique, and other energy balance components, took place in 2004 (12 

days in August) and in 2007 (43 days from June to September). In 2007, sap flux was also 

measured, using the Granier method (from May to September), as well as the radial profile of 

sap flux velocity, using a heat pulse method (compensation technique). The Granier sensors 

have been built with innovative technical improvements, aiming at the measurement of 

temperature natural gradients in real time, simultaneously with sap flow measurements. 

Using transpiration results (calculated as the difference between ETec and soil 

evaporation obtained with lysimeters) and sap flow measurements it was possible to calibrate 

the Granier method. The following function was obtained: 958.1
1

510154
+

−

××= ii Ku , where ui 

is the sap flux density [m3.m-2.s-1] and Ki+1 is the flux index. 

As a result of the calibration performed, a seasonal variation of transpiration could be 

obtained, with a mean value of 1,1 mm.day-1 in 2007, corresponding to an average basal crop 

coefficient of 0.32, with a minimum in May (0.25) and a maximum in August (0.37). 

Considering the soil evaporation component and the understorey transpiration, a crop 

coefficient of 0.6 was obtained in 2004 and 0.7 in 2007, clearly below the tabled values. 

Key-words: evapotranspiration, irrigation scheduling, sap flow, Pyrus communis L. cv. 

‘Rocha’, energy balance, sparse vegetation 
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