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Resumo 
 

Com o objectivo de estudar em pereira ‘Rocha’, as respostas fisiológicas e o efeito na 

produção e calibres de três regimes hídricos, monitorizaram-se durante a campanha de 2009 

parâmetros fisiológicos e climáticos. 

 Foram aplicadas as dotações de rega de 0; 98 e 265 mm, respectivamente nas 

modalidades Sequeiro, Rega deficitária (Rd) e Disponibilidade Hídrica Máxima (Dhm). A rega foi 

diária na modalidade Dhm e pontual na modalidade Rd, quando o ΨBASE atingia um limiar pré-

estabelecido, dependendo da fase do ciclo vegetativo (-0,5 a -0,8 MPa). 

 Os resultados demonstram um aumento da produção unitária com a dotação de rega 

(Seq.= 25,4 kg.árvore-1; Rd.= 29,68 kg.árvore-1; Dhm=31,48 kg.árvore-1). A modalidade Rd 

apresentou uma maior proporção de calibres superiores a 65 mm e um TSS que superou em 

10% a modalidade Dhm, sendo a produção melhor remunerada. 

 A rega da modalidade Dhm gerou um benefício económico de 2,73 €/m3, enquanto a 

modalidade Rd gerou 7,51€/m3. 

 Com base nos resultados deste ensaio é proposto um novo modelo de condução da 

rega, baseado no potencial hídrico foliar e nas implicações que o estado hídrico em que as 

plantas foram mantidas teve no crescimento e no TSS dos frutos. 
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Abstract 
 

Economic assessment and trickle-irrigation optimization in ‘Rocha’ pear (Pyrus 

communis L.). Water potential and fruit growth as irrigation management indicators. 
 

Aiming to study the physiological responses and the effect on yield and final fruit size of 

three irrigation treatments in a ‘Rocha’ pear orchard, climatic and crop status indicators were 

monitored. 

 Irrigation amounts of 0, 98 and 265 mm were applied in the Dry, Deficit irrigation (DI) and 

Maximum water availability (MWA) treatments, respectively. In the MWA treatment daily 

irrigation was applied, while in DI the irrigation was only applied when the pre-dawn leaf water 

potential (ΨPD) reached a pre-established threshold depending on the development stage of the 

crop (-0.5 to -0.8 MPa). 

The results showed an increase in tree yield with the irrigation applied. (Dry= 25.4 

kg.tree-1; DI= 29.68 kg.tree-1; MWA= 31.48 kg.tree-1) without statistically significant differences 

between the two irrigated treatments. DI showed a superior ratio of fruits above 65 mm diameter 

and a SSC 10% greater when compared with MWA, and the best economic result. 

 MWA irrigation caused an economic benefit of 2.73 € per m3 of applied water, while this 

value was 7.51€ per m3 in DI. 

 It is proposed a new management model, based on leaf water potential, having in mind 

the impact of plant water status in fruit growth and its final SSC. 

 

 

 

 

 

Keywords: Deficit Irrigation; ‘Rocha’ pear, leaf water potential, water productivity, sugar 

content, economic evaluation; 
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Extended Abstract 
 
Economic assessment and trickle-irrigation optimization in ‘Rocha’ pear (Pyrus 

communis L.). Water potential and fruit growth as irrigation management indicators. 

 
Agriculture is the activity with the most water consumption, being estimated that 

consumes 2/3 of total water diverted for human use (Ferreres & Evans, 2006). The reduction of 

its availability will lead, sooner or later, to an increasing competition between agricultural, 

industrial or municipal, developing methods that maximize irrigation water use efficiency is of the 

outmost importance.  

 In fruit production, Deficit irrigation allows, by imposition of water stress in some stages 

of crop development, some kind of economic benefit (Behboudian & Mills, 1997). It may optimize 

water productivity, without diminishing productivity and increasing the fruit quality (Leib et al., 

2006). It can even, in some situations, increase the yield (Lampinen et al., 2001). 

 Irrigation management based on the  physiological response of a plant is, probably, the 

most precise method to achieve a pre-established goal, whether being based on yield, on fruit 

quality (fruit size and soluble solids content (SSC)) or in water use efficiency (Azevedo, 2007). 

 With the purpose of studying the physiological responses and the effect on yield and final 

fruit size of three irrigation treatments in ‘Rocha’ pear (Pyrus communis L.), it was monitored the 

pre-dawn leaf water potential (ΨPD), the stem water potential (ΨSTEM), the soil moisture, the fruit 

growth, SSC and the evapotranspiration. 

 The amount of water applied was 0, 98 and 265mm, in the Dry, Deficit irrigation (DI) and 

Maximum water availability (MWA) treatments, respectively. In the MWA treatment daily 

irrigation was applied, while in DI the irrigation was only applied when the Ψleaf reached a pre-

established threshold depending on the development stage of the crop (-0.5 to -0.8 MPa). 

The results showed an increase in tree yield with the irrigation applied. (Dry= 25.4 

kg.tree-1; DI= 29.68 kg.tree-1; MWA= 31.48 kg.tree-1) without statistically significant differences 

between the two irrigated treatments. DI showed a superior ratio of fruits above 65 mm diameter 

and a SSC 10% greater when compared with MWA, and the best economic result. 

 During the annual the crop cycle, the fruit growth of the DI treatment was superior to the 

others, whether expressed as daily weight gain or daily diameter growth. 

 Final sugar content (SSC) was 12.07, 13.30 and 15.48 [ºBrix] in MWA, DI and Dry 

treatments. 
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 Economic yield of the dry treatment was less than a half of MWA and DI. Although trees 

under the DI treatment yield less 3 tonnes.ha-1 than MWA, DI production value was 167€.ha-1 

superior.  

Accounting the expenses with pumping, maintenance and the production income, 

differences among DI and MWA treatments favor the first one in 385.8 €.ha-1. MWA irrigation 

caused an economic benefit of 2.73 € per m3 of applied water, while this value was 7.51€ per m3 

in DI. 

 It is proposed a new management model, based on leaf water potential, having in mind 

the impact of plant water status in fruit growth and its final SSC. 

 It is concluded that it was possible, in the environmental context of this study, with an 

irrigation water amount of less than 1000 m3.ha-1, both to reduce the irrigation water needs in 

63% and to produce over 40 tonnes.ha-1.There was a positive influence of low frequency 

irrigation applying higher amounts of water on the final fruit size of ‘Rocha’ pear, maintaining 

SSC over 13ºBrix. 

 It is necessary to carry on further work on studying the continued effect of the DI 

strategies on yield quantity and quality of ‘Rocha’ pear and evaluating additional items like the 

nutritional value or the storage capacity. It is also recommended to adapt the current 

management models for the use of real-time plant water indicators, like the dendrometry 

techniques. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

A agricultura é a actividade com maior peso no consumo de água, sendo-lhe atribuídos 

2/3 do total de água desviada para uso humano. A área regada ao nível global corresponde a 

17% da área cultivada, produzindo 40% dos alimentos e fibras (Ferreres & Evans, 2006). 

Segundo Xiloyannis et al., (2007), o valor médio do consumo de água destinado à rega 

de culturas é de 27% na Europa, sendo este valor de 83% na Grécia, 68% em Espanha,  57% 

em Itália e 52% em Portugal  

 A rega das culturas permanentes visa não só proteger um investimento geralmente 

avultado, mas também aumentar e estabilizar a produção e está muitas vezes associada, desde 

que correctamente gerida, a uma melhoria da qualidade da mesma (Ferreres & Evans, 2006).  

 

 A redução da água doce disponível levará, mais tarde ou mais cedo, a uma competição 

entre os sectores agrícolas, industriais, municipais e para as actividades de recreio, sendo de 

esperar também uma regulação judicial sobre o uso da água em agricultura. Importa desta 

forma desenvolver estratégias no sentido de maximizar a eficiência do seu uso.  

 

A grande evolução que se tem sentido nos últimos anos ao nível da produtividade por 

unidade de área, tem levado ao “esquecimento” de outro indicador de não menos importância: a 

produtividade por unidade de água consumida (Produtividade da água). A maximização deste 

parâmetro pode ser obtida pela melhoria do potencial genético, por várias práticas culturais e 

por melhorias na condução da rega (Naor et al, 2008). É desta forma necessário trabalhar no 

sentido de conhecer as respostas fisiológicas da pereira ‘Rocha’ ao stress hídrico, estudando 

alternativas à condução da rega tal como ela é feita, na maioria dos pomares de pereira ‘Rocha’ 

da região: de forma empírica e baseada em parâmetros qualitativos, muitas vezes dependentes 

da sensibilidade do agricultor.  

 A gestão baseada na avaliação de respostas fisiológicas de uma planta é, porventura, o 

método mais fidedigno para a condução da rega e para atingir o objectivo definido à priori, quer 

seja ao nível da produção ou da qualidade (teor de açúcar e calibre), quer ao nível da 

optimização da eficiência do uso da água (Azevedo, 2007). 

 

 A rega deficitária em fruticultura permite, pela imposição de períodos de défice hídrico, 

algum tipo de retorno económico. (Behboudian e Mills, 1997). Quando correctamente gerida, 

permite optimizar a produtividade da água em várias culturas, com reduções no seu consumo, 
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sem diminuição da produtividade e com aumento da qualidade da produção (Leib et al., 2006). 

Pode, em certas situações, incrementar a produção (Lampinen et al., 2001) 

 

 O presente trabalho teve como objectivo conhecer o comportamento fisiológico da 

pereira ‘Rocha’ quando sujeita a três regimes hídricos diferentes. Foram monitorizados 

parâmetros ambientais como a evapotranspiração e a humidade do solo, assim como 

parâmetros fisiológicos, como o potencial hídrico foliar base e potencial hídrico do ramo. 

Acompanhou-se o crescimento dos frutos e a evolução da sua dureza, a acumulação de 

matéria seca e o teor de sólidos solúveis. No final foi avaliada, em cada modalidade, o número 

e peso médio de frutos e a produção unitária. 

 Com a monitorização feita pretende-se calcular a produtividade da água, os resultados 

económicos de cada uma das modalidades testadas e a influência de cada uma das 

modalidades na qualidade da produção, de forma a contribuir para um melhor conhecimento da 

resposta da pereira ‘Rocha’ à rega optimizando o uso da água, o recurso natural que será 

possivelmente, o “reagente limitante” da agricultura do século XXI. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A água no solo 
 As características físicas do solo são o factor determinante na capacidade de retenção 

de água e no modo como esta é disponibilizada às plantas (Tromp, 2005).  

 Não se pretende entrar em grande detalhe, dado existirem compêndios de referência na 

área de pedologia e das técnicas de regadio, onde este assunto é analisado ao pormenor. 

Todavia, será fácil perceber que entre os dois extremos a nível textural, os solos arenosos e os 

solos argilosos existirá, entre outros, uma grande diferença na superfície específica e na 

porosidade, o que origina comportamentos diferentes à medida que o estado hídrico do solo 

progride da condição da capacidade de campo para o ponto de emurchecimento permanente. À 

medida que a força extractiva é aplicada, os poros vão esvaziando, começando pelos de 

maiores dimensões e continuando gradualmente para os de menores dimensões, que requerem 

uma maior força para perderem a água que têm retida no seu interior.  

 Um solo arenoso, por apresentar partículas (e poros, consequentemente) de maiores 

dimensões, verá perdida uma porção significativa da água armazenada no seu perfil, com a 

aplicação de forças extractivas moderadas, sendo que para forças elevadas já não restará, 

praticamente, água no seu interior. 

 Por outro lado, um solo argiloso apresenta poros de dimensão bastante reduzida, o que 

se traduz na retenção de água a tensões superiores. A força extractiva moderada, referida no 

exemplo anterior, fará com que se tenha perdido uma muito menor quantidade de água 

armazenada, do que no caso anterior. Para a força extractiva elevada restará ainda bastante 

água no solo, o que significa que, para este tipo de solo, exista sempre uma quantidade 

razoável de água que não pode ser utilizada pela cultura. 

 

 A avaliação do estado hídrico do solo pode ser feita por uma grande diversidade de 

métodos, que se podem dividir em dois grandes grupos: i) os que avaliam a sua quantidade e ii) 

os que avaliam o seu estado energético (Jones, 2007). Dentro destes grupos, pode ainda 

subdividir-se em directos, nomeadamente a gravimetria, e os indirectos, nos quais uma 

qualquer propriedade do solo é medida, obtendo-se por correlação, o estado hídrico do mesmo. 

A correlação é feita com recurso a uma recta de calibração, obtida através de ensaio onde se 

compararam valores do parâmetro medido com a medição do teor de água por gravimetria. 
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 Os parâmetros indirectos mais frequentemente avaliados são o Potencial Mátrico do 

solo e o teor de água no solo. Se no primeiro caso, a utilização de tensiómetros e sensores de 

matriz granular de vários tipos está muito difundida, no segundo existe uma grande diversidade 

de sistemas, baseando-se a maioria deles na alteração da constante dieléctrica do solo. Sabe-

se que a capacitância de um solo aumenta consideravelmente com o aumento do número de 

moléculas de água nele presentes. Esta é medida indirectamente pela resposta dos seus 

dipolos eléctricos à inversão do campo eléctrico pelos sensores da sonda e posteriormente 

correlacionada com a quantidade de água no solo, por intermédio de uma recta de calibração 

pré-estabelecida (Sentek Pty, 2009). 

Para além deste método, a água no solo pode também ser estimada através de TDR (do 

inglês “time domain reflectometry”) (Thompson et al, 2007). O método neutrónico é mais outro 

modo de fazer esta avaliação, embora seja menos usado devido às complicações associadas 

ao perigo de se estar a utilizar material radioactivo e pelo facto da sua operação ser mais 

complexa. Oliveira (1993) fez uma revisão bastante aprofundada sobre este último método.  

 

 Para a maior parte das culturas e com vista à condução da rega com recurso à 

monitorização do estado hídrico do solo, já se encontram definidos os limiares de extracção 

sem provocar stress hídrico, em função da capacidade de campo. Estas tabelas podem ser 

encontradas em Allen et al. (1998). Todavia, Thompson et al. (2007) refere vários autores 

(Sadras e Milroy, 1996, Sinclair et al. 1998, Girona et al. 2002) que colocam dúvidas sobre uso 

de um valor fixo do conteúdo em água do solo como limiar na condução da rega, pois mesmo 

para uma mesma espécie, podem interferir factores externos, como o tipo de solo e as 

condições climáticas. 

Desta forma, é consensual que a avaliação da presença de stress hídrico ao nível do 

solo não é facilmente praticável, já que envolve a integração do comportamento hidráulico do 

solo, em conjunto com a distribuição de raízes (sumidouros). Frequentemente, o conteúdo em 

água do solo não é uniforme, mesmo dentro da rizoesfera de uma única planta (Naor et al., 

2008) 
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A água na planta 
Necessidades hídricas das culturas 

A determinação das necessidades hídricas das culturas é frequentemente feita 

recorrendo ao uso dos coeficientes culturais (kc) e ao cálculo da evapotranspiração de 

referência (ETo) (Paço, 2003), através da expressão: 

ETc = ETo x kc 

Onde: 

ETc = Evapotranspiração cultural 

ETo = Evapotranspiração de referência 

kc = coeficiente cultural 

 

 Segundo Pereira (2004), é necessário conhecer os parâmetros da superfície 

evaporante. Estes variam de cultura para cultura e para a mesma cultura são variáveis em 

função da fenologia. O coeficiente cultural (kc) visa modificar a evapotranspiração da superfície 

de referência (ETo) de forma a estimar a evapotranspiração de cada cultura (ETc). 

 

A maioria dos métodos de medição da evapotranspiração que se utilizam em cobertos 

de reduzida extensão vertical, não são facilmente aplicáveis em cobertos lenhosos (Paço, 

2003). O mesmo autor refere ainda que evapotranspiração poderá ser inferior à 

evapotranspiração máxima da cultura em grande parte do tempo, mesmo em culturas regadas e 

onde se pretenda a produtividade máxima da cultura. Esta abordagem é feita recorrendo à 

utilização de um coeficiente de stress (ks), passando a estimar-se a evapotranspiração pela 

expressão: 

ETc = ETo x kc x ks 

 

 Talvez seja por isso que se encontram na bibliografia alguns casos onde se estimam os 

coeficientes culturais e os resultados obtidos são inferiores aos valores referência da FAO, 

apresentados por Allen et al. (1998), como no caso do pessegueiro (Paço et al. 2006) e pereira 

‘Rocha’ (Conceição et al., 2008)  
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Potencial hídrico foliar 
O potencial hídrico reflecte a relação entre o potencial químico da água no interior dos 

tecidos e a água livre no estado puro, devendo-se fundamentalmente à acção de 3 factores: 

concentração em solutos, pressão e gravidade (Taiz e Zeiger, 2002). Desta forma é habitual 

decompor-se o potencial hídrico total numa soma das seguintes parcelas:  

  ΨT = ΨS + ΨP+ ΨG 

onde: 

ΨT - Potencial hídrico total 
ΨS - Potencial osmótico 
ΨP - Potencial de pressão 
ΨG - Potencial gravítico 

 

Uma maior concentração de solutos diminui a energia livre, sobretudo por aumentar a 

entropia do sistema, reduzindo desta forma a energia livre da água e consequentemente o seu 

potencial. O potencial osmótico é sempre negativo (Taiz e Zeiger, 2002). O potencial de 

pressão poderá ser positivo, caso se verifique uma pressão hidrostática positiva (meio 

intracelular, p. e.). Será negativo caso se verifique uma pressão hidrostática negativa, ou 

tensão, como acontece nos vasos xilémicos ou no meio intercelular (Taiz e Zeiger, 2002). No 

que diz respeito ao potencial gravítico, este é função da altura de água acima da superfície de 

referência (Taiz e Zeiger, 2002). De um modo geral, esta componente é desprezada quando se 

consideram árvores de fruto, por não ser significativo para árvores de altura inferior a 5m 

(Tromp, 2005). 

 

O estado de hidratação de uma árvore pode ser avaliado satisfatoriamente pela medição 

do seu potencial hídrico foliar. (Améglio et al. 1999; Tromp, 2005), embora este seja afectado 

pelas condições ambientais, como o défice de pressão de vapor (Faust, 1989). 

 

A programação da rega baseada nas respostas fisiológicas das plantas, em função do 

seu grau de hidratação é cada vez mais frequente. Este tipo de parâmetros é medido 

pontualmente e a comparação com limiares estabelecidos é necessária à sua interpretação 

(Paço, 2003). 

 

A avaliação do potencial hídrico em culturas permanentes é feita na maioria dos casos 

por medição nas folhas através de uma câmara de pressão. Desta forma obtém-se o Potencial 

hídrico foliar - FΨ . Este indicador pode ser medido em qualquer momento do dia, sendo que no 
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final da noite e imediatamente antes do nascer do sol, o gradiente no interior da planta é 

praticamente nulo, devido à inexistência de transpiração, sendo a medição neste momento a 

melhor representação do estado hídrico da cultura (Améglio et al., 1999). A medição neste 

momento constitui o potencial foliar base - ΨBASE 

Ao longo do dia o potencial hídrico foliar vai decrescendo, atingindo o mínimo ao 

princípio da tarde (ΨMIN), coincidindo com o momento em que a taxa de transpiração é mais 

elevada (Jones et al., 1985, cit. em Faust, 1989). 

 O potencial hídrico do ramo - ΨSTEM ou ΨRAMO - surge como alternativa à medição do 

potencial mínimo, feito de forma clássica, por se ter constatado que a variabilidade deste 

indicador não permitia, por vezes, concluir acerca do estado hídrico das cultura e distinguir 

modalidades mais ou menos regadas (Azevedo, 2006). Chaves e Oliveira (2004) atribuem a 

ausência de diferenças entre modalidades ao maior fecho estomático que ocorre nas plantas 

sob stress hídrico. 

 

 O ΨRAMO consiste na medição do potencial hídrico da folha, após esta ter sido envolvida 

numa película que impeça a sua transpiração (papel de alumínio, por exemplo), durante um 

período de tempo suficiente para que ocorra equilíbrio entre o potencial hídrico na folha e no 

ponto do ramo onde o pecíolo se insere (90 a 120 minutos). Desta forma a leitura na câmara 

reflecte o potencial hídrico do ramo (Paço, 2003). 

 

Vários estudos têm demonstrado que o potencial hídrico do ramo permite uma boa 

indicação do stress hídrico em fruteiras, sendo todavia bastante trabalhoso e apenas aplicável 

num período de 2 horas perto do meio dia (Naor et al., 2008). Num estudo efectuado em 

macieiras na região da Catalunha, Espanha, o potencial hídrico do ramo mostrou ter “a melhor 

resposta a stress moderado/variabilidade entre árvores (“relação sinal/ruído”), seguido de perto 

pelo potencial hídrico foliar base” (Doltra et al. 2007). McCutchen e Shackel (1992) (cit. em 

Paço, 2003) indicaram que este parâmetro é menos influenciado pelas condições ambientais e 

que se relaciona de forma mais clara com as disponibilidades hídricas do solo. Segundo Olivo 

et al. (2009), o ΨRAMO tem sido utilizado com sucesso como indicador de stress hídrico em 

ameixeira, amendoeira, vinha e pereira. 
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Implicações da disponibilidade hídrica 
 É sabido que os crescimentos vegetativos e reprodutivos nas plantas lenhosas perenes 

se correlacionam negativamente (Kozlowsky e Pallardy, 2002). 

 Marsal et al. (2002) referem que em agricultura, as condições que maximizam o 

crescimento da planta, geralmente optimizam a produtividade. Segundo os mesmos autores, 

este raciocínio é aplicável em culturas em que a produção comercializável é toda a sua 

biomassa. No caso de fruteiras, nas últimas duas décadas existem várias referências a 

situações de manutenção ou mesmo de incrementos de rendimento, em resposta a défices 

hídricos moderados. 

As respostas das plantas a uma menor ou maior disponibilidade hídrica poderão ser 

divididas, em função do processo/processos afectados. Assim, passa-se seguidamente a 

apresentar a influência do estado hídrico do solo e da planta nos processos fisiológicos 

associados ao crescimento vegetativo e reprodutivo. 

 

Componente vegetativa 

Os processos associados ao crescimento vegetativo são mais sensíveis à reduzida 

disponibilidade hídrica, pelo facto da expansão celular, assim como um sem número de 

processos bioquímicos, ser dependente da manutenção da turgidez celular ( PΨ ) acima de um 

limiar crítico (Faust, 1989). Desta forma, a gama de potencial hídrico em que o crescimento 

ocorre sem ser afectado é estreita (Tromp, 2005). 

Num estudo em pereira cv. ‘Wiliams’, Chalmers et al. (1986) verificaram a inibição dos 

crescimentos vegetativos quando o ΨBASE se aproximou de -0,5 MPa. 

 

A utilização da rega deficitária como forma de controlo do vigor nas culturas 

permanentes apresenta grandes vantagens, dada a redução verificada no número de 

reguladores de crescimento com utilização autorizada. A redução no crescimento vegetativo 

diminuirá a despesa com mão de obra na poda e permite a manutenção de um melhor estado 

fitossanitário do pomar, por promoção do arejamento no interior da copa 

A rega deficitária permite reduzir os crescimentos vegetativos. Tal foi relatado por 

Mitchell et al. (1986) que referem no seu trabalho o aumento linear no peso do material 

removido na poda em verde em pereira cv. ‘Williams’, com o aumento do nível de rega aplicada. 

 

Outra desvantagem reside no facto de os jovens lançamentos serem locais preferenciais 

para a postura de ovos de psila, cujas ninfas provocarão posteriormente intensa secreção de 
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melada sobre os frutos, originando o desenvolvimento de fumagina, o que provoca uma 

diminuição da produção comercializável. A condução da rega como método de controlo do 

crescimento vegetativo poderá ser uma estratégia para reduzir a susceptibilidade da pereira a 

este insecto. (Southwick et al, 2001). O mesmo raciocínio pode segundo o mesmo autor, ser 

aplicado ao fogo bacteriano, já que os lançamentos mais tenros são também mais susceptíveis 

à infecção desta doença. 

 Ainda segundo Southwick et al (2001), a redução do crescimento vegetativo origina 

também uma maior eficácia dos tratamentos, facilitando a distribuição e cobertura da calda 

pulverizada no interior da árvore, reduzindo assim a incidência de pragas e doenças. 

 

A manutenção da turgidez em situações onde a hidratação dos tecidos é mais reduzida 

é frequentemente atribuída ao ajuste osmótico. Ocorre uma redução do potencial osmótico 

intracelular, de modo a permitir a manutenção do potencial de pressão acima do limiar crítico 

(Wang e Stutte, 1992). Este ajuste ocorre quer passivamente pelo efeito de concentração num 

meio intracelular cada vez menos hidratado, quer activamente pela acumulação de solutos 

resultante de uma translocação de fotoassimilados inferior à sua produção (Faust, 1989).  

Vários autores procuraram saber qual a molécula utilizada pelas árvores das famílias 

das Rosáceas para este efeito, tendo Cui et al. (2003, 2004) demonstrado ser o sorbitol a 

molécula que se acumula em maior quantidade nas folhas de pessegueiro e nespereira sob 

stress hídrico, retornando gradualmente aos valores idênticos aos da modalidade regada, 

quando este se deixou de sentir. 

 Segundo, Kobashi et al (2000), o metabolismo do sorbitol é estimulado pelo ácido 

abcíssico (ABA), sintetizado pelas raízes em dessecação. O ABA está também implicado no 

mecanismo da resposta estomática ao stress hídrico (Tromp, 2005). 

 

Frutificação e desenvolvimento dos frutos 
 A produção comercializável é função do número de frutos, do seu tamanho e qualidade. 

Behboudian et al.(1997) refere que o efeito da rega deficitária, por reduzir os crescimentos 

favorece um adensamento da floração, facto que foi comprovado por Mitchell et al. (1986) em 

pereira ‘Williams’. 

 Marsal et al. (2002) demonstraram o aumento do número de flores nas modalidades 

sujeitas a défice hídrico. Estes autores sugerem que uma menor disponibilidade hídrica no 

momento da diferenciação floral poderá resultar num número mais elevado de gomos florais, 

em detrimento dos vegetativos. 
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Qualidade da produção 
A qualidade dos frutos engloba aspectos como a forma, tamanho, coloração, frescura, 

sabor, textura, presença/ausência de defeitos (motivados, por exemplo por pragas e doenças 

ou carências nutricionais) e o seu valor nutricional. Outra componente da qualidade, 

frequentemente menos avaliada, é a sua capacidade de conservação e a susceptibilidade a 

acidentes fisiológicos. 

Dado que a qualidade dos frutos é avaliada, para fins de remuneração ao produtor, 

apenas pelo seu tamanho, teor em sólidos solúveis (TSS), dureza da polpa e coloração, apenas 

se referirão os efeitos da disponibilidade hídrica ao longo do ciclo nestes parâmetros. 

  

Em pereira ’Wiliams’, o tratamento com défice hídrico no princípio do ciclo aumentou 

significativamente a dureza (Southwick, 2001). O mesmo sucedeu com macieira cv. ‘Fuji’, tendo 

nesta última aumentado também o TSS (Leib et al., 2006). 

 Os aspectos referentes à influência das disponibilidades hídricas no tamanho do fruto 

serão abordados mais adiante. 

  

Rega deficitária 
 A rega deficitária consiste na aplicação deliberada de dotações de rega inferiores às 

requeridas para satisfazer as necessidades das culturas, durante um certo período do ciclo 

cultural, com afectação da evapotranspiração e da produção, mas mantendo um balanço 

positivo. (English e Raja, 1996; Kang et al., 2000, cit. em Rodrigues e Pereira, 2009). Terá 

aparentemente tido o seu início na Austrália como forma de controlar o vigor em pomares de 

alta densidade, na fase de crescimento vegetativo rápido (Paço, 2003) 

 Os princípios fisiológicos da rega deficitária englobam, de acordo com Caspari (1993). 

cit. em Behboudian e Mills (1997): o equilíbrio funcional entre raízes e parte aérea; a separação 

entre o crescimento dos lançamentos e dos frutos e a capacidade do fruto recomeçar 

rapidamente o crescimento, quando a rega é reiniciada. Este facto foi provado por Chalmers et 

al. (1986), que demonstraram que o crescimento do fruto pós período de rega deficitária é tanto 

maior quanto maior o stress imposto nesse período. Estes autores sugerem que o facto de se 

suspenderem os crescimentos vegetativos leva a que haja mais fotossimilados disponíveis para 

o crescimento do fruto. Referem ainda que enquanto que o stress hídrico não for suficiente para 

inibir a fotossíntese e a translocação, a produtividade pode ser mantida à custa do desvio 

adicional de solutos para o fruto, mesmo que este não acumule água simultaneamente. 
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 O conhecimento do comportamento da cultura ao longo do ciclo, assim como a 

sensibilidade de cada uma das fases à carência hídrica é vital para definir fases menos 

sensíveis, em que se poderá permitir stress hídrico e fases onde se mantém a cultura em 

conforto hídrico, por estas apresentarem maior sensibilidade ao stress hídrico 

 

 Behboudian e Mills (1997) dividem a rega deficitária em quatro tipos principais: défice no 

princípio do ciclo, no final, e durante todo o ciclo. A rega deficitária pós-colheita, é o quarto tipo 

de rega deficitária apresentado por estes autores. 

 

 Muitos estudos têm sido feitos em maçã, pêra e pêssego, com aplicação de défice 

hídrico controlado na fase inicial de crescimento dos frutos. Nesta fase, o aumento de diâmetro 

do fruto ocorre fundamentalmente por divisão celular, processo menos sensível ao stress 

hídrico. Estes estudos, revelam de forma coerente, o pouco ou nenhum efeito do défice inicial 

no tamanho final ou na produção total (Tromp, 2005), dado que os frutos recuperam o 

crescimento a uma taxa superior à “normal”, quando o défice hídrico termina (Behboudian e 

Mills, 1997). Em pessegueiro, é ainda referido que o tamanho final dos frutos pode ser 

significativamente superior do que o controlo sem stress. Behboudian e Mills (1997) e Tromp 

(2005) sugerem que sujeitar a défice hídrico, culturas na fase final da estação onde o 

crescimento dos frutos ocorre com grande intensidade, resulta geralmente em redução do 

tamanho final. 

 

O défice ao longo de toda a campanha é difícil de concretizar, dado que as chuvas 

primaveris anulam a hipótese de testar ao ar livre o efeito da rega deficitária desde o 

abrolhamento até ao final do ciclo cultural. Mills et al. (1996) conseguiram testá-lo, tendo 

mostrado a redução do tamanho final dos frutos em macieiras ‘Braeburn’ em estufa. 

Behboudian e Mills (1997) referem não ser prudente recomendar a prática da rega 

deficitária durante todo o ciclo pelo facto dos resultados estarem fortemente dependentes das 

condições climáticas durante o mesmo.  

Num estudo conduzido por Pérez-Pastor (2009) em damasqueiro, a aplicação de 50% 

da Evapotranspiração Cultural (ETc) ao longo de todo o ciclo conduziu a menores produções e 

tamanho médio dos frutos comparativamente ao Controlo, de forma constante nos 4 anos do 

ensaio. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Campo experimental 
O ensaio foi desenvolvido num pomar de pereiras ‘Rocha’ (Pyrus communis L.), 

enxertado em marmeleiro (Cydonia oblonga L.) EMA., plantado num compasso de 4x1,5m e 

com a orientação Norte-Sul, 

propriedade da APAS1 e localizado na 

freguesia de Peral, Cadaval 

(39°15'32"N; 9° 3'46"O).  

O pomar situa-se numa várzea, 

foi plantado há 12 anos e é conduzido 

em eixo central revestido. O sistema de 

manutenção do solo é o enrelvamento 

permanente espontâneo, com controlo 

de infestantes na linha através da 

aplicação de herbicida. O corte da 

vegetação na entrelinha é feito 

periodicamente, de modo a manter a 

vegetação rasteira. 

 

O sistema de rega localizada é do tipo gota-a-gota, com uma rampa por linha de 

plantação, munida de gotejadores de caudal nominal 2,1 L/h dispostos a cada 0,75 m (2 

gotejadores por planta). Este é alimentado por um furo. A rega é controlada por um 

programador AGRONIC 4000 (Sistemes electrónics Progrés, Lleida, Espanha). 
As características da água utilizada para rega encontram-se referidas no Anexo III. Esta 

apresenta uma condutividade eléctrica elevada assim como elevados teores de Sódio, Cloreto, 

Bicarbonato e Nitrato. 

 

 A textura do solo do pomar é do tipo Franco (57% Areia; 20 % Limo; 23% Argila). A 

produtividade do pomar foi, na campanha de 2007/2008, aproximadamente 45 ton.ha-1. 

 

                                                 
1 APAS – Associação dos Produtores Agrícolas da Sobrena 

 
Figura 1 - Localização do Ensaio 
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A uniformidade de distribuição do sistema de rega foi determinada para as duas 

modalidade com rega, pelo método de Bralts e Kesner2, sendo de 98,7 e 98,1 na modalidade 

Disponibilidade hídrica Máxima e Rega Deficitária, respectivamente. 

 

Delineamento experimental 
O dispositivo experimental foi constituído por 3 conjuntos de 15 árvores, tendo sido 

aplicado uma modalidade a cada conjunto. Cada árvore foi tratada como uma repetição. As 

modalidades “Disponibilidade Hídrica Máxima” (Dhm) e “Sequeiro” (Seq) localizavam-se na 

mesma linha de plantação. A Modalidade “Rega deficitária” (Rd) localizava-se em linha 

adjacente, conforme se poderá observar na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Distribuição espacial das modalidades 

Legenda: 
Seq - Sequeiro 

Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 

 

 
Medições efectuadas 
Solo 

As medições ao nível do solo visaram monitorizar a evolução do seu teor de água. Para 

tal utilizou-se uma sonda Diviner 2000 (Sentek Pty Ltd, Kent Town, Austrália) que nos indica, 

para um dado instante, o conteúdo volumétrico em água de uma determinada camada de solo, 

relativamente à unidade de área (L.m-2 ou mm). As medições são feitas através de um tubo de 

acesso, que permite medir a quantidade de água ao longo de um perfil de 100 cm, em 

intervalos de 10 cm. 

 

                                                 
2 Referido em Vaysse et al (1990) 

N -> 
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O sensor desta sonda baseia as 

suas medições na constante dieléctrica do 

complexo solo/água/ar. Esta propriedade 

indica-nos a capacidade de um material 

não condutor, transmitir ondas ou 

impulsos electromagnéticos de alta-

frequência (Nunes, 2003). Um maior teor 

de humidade confere ao solo uma maior 

capacitância, o que reduz a frequência da 

onda emitida pela sonda, permitindo a 

extrapolação do valor de humidade. 

 Uma vez que a medição é 

indirecta, é necessária uma recta de 

calibração. Neste caso foi utilizada a 

calibração padrão fornecida pelo 

fabricante do equipamento. 

 
3314,02746,0 θ×=SF  

 θ = Teor de água no solo (%) 

SF = Escala de frequência, obtida pela expressão: 

 1)()( −−−= WASA FFFFSF  

  FA = Frequência de leitura obtida na calibração mínima (ar) 

  FS = Frequência de leitura obtida no solo (medição) 

FW = Frequência de leitura obtida na calibração máxima (água) 

 

 O teor de água no solo foi monitorizado ao longo de todo ensaio, as medições foram 

iniciadas a 15 de Março e mantidas até à colheita (14 Agosto). 

 

 
Figura 3 - Sonda para medição da humidade do solo 

“Diviner”, junto a tubo de acesso
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Planta 
Potencial hídrico foliar base 
 As medições do potencial hídrico foliar foram 

feitas antes do amanhecer (entre as 5 e as 6h), com 

recurso a uma câmara de pressão (PMS 600, PMS 

Instrument, Albany, Eua). A unidade de medição foi 

o bar, convertido posteriormente para MPa. 

 Foram realizadas 7 medições, a 23 de 

Junho, 2, 8, 15, 23 e 28 de Julho e 7 de Agosto. 

Nestas foram recolhidas 16 folhas por modalidade, 

duas em lados opostos da mesma árvore, num total 

de 8 árvores por modalidade. 

 

Potencial Hídrico do Ramo 
 O potencial hídrico do ramo é medido da mesma forma que o potencial hídrico foliar, 

com a particularidade de se isolar previamente a folha com um material que impeça que receba 

radiação solar e perca água por transpiração. Desta forma a leitura no manómetro da câmara 

reflecte o potencial hídrico no ponto do ramo onde o pecíolo se insere. 

 Foram feitas 4 medições ao longo do ciclo, a 23 de Junho, 2, 8 e 28 de Julho. As folhas 

foram isoladas com papel de alumínio comum, cerca de 2 horas antes da medição. A medição 

foi feita ao meio dia solar, ou seja, por volta das 13h30m. Seleccionaram-se 8 árvores por 

modalidade, sendo 4 delas as mesmas onde se tinha medido o potencial hídrico foliar base e 

outras quatro escolhidas aleatoriamente entre as restantes árvores da modalidade. 

 

Evolução dos parâmetros do fruto – Análises destrutivas 
A partir de 27 de Maio e até à colheita foram, em cada uma das modalidades, colhidos 

aleatoriamente 20 frutos, de modo a proceder à avaliação do calibre (mm), peso fresco e 

matéria seca (grama), dureza (Kg.0,5 cm-2), e Teor em Sólidos Solúveis (TSS) (ºBrix). 

O calibre foi avaliado por medição com um paquímetro digital (Mitutoyo, Japão), 

ajustado ao maior diâmetro equatorial do fruto. 

O peso fresco foi obtido em balança digital (PB 153, Mettler-Toledo, Suiça) após 

remoção do pedúnculo da pêra. 

 
Figura 4 - Câmara de pressão utilizada no 

ensaio 
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Para a determinação do peso seco os frutos foram fatiados e sujeitos a secagem 

durante 48 horas a uma temperatura de 65ºC em estufa, período ao fim do qual se pesou a 

matéria seca. 

A percentagem de matéria seca (%MS) foi calculada pela seguinte expressão: 

( ) %100%. sec x
P
PSecaMat

fresco

o=  

( )%. SecaMat - Percentagem de Matéria Seca 

oPsec - Massa fruto após a secagem 

frescoP - Massa fruto antes da secagem, após remoção do 
pedúnculo 

 

 As medições para avaliação da evolução do teor de açúcar do fruto e da dureza foram 

iniciadas a 23 de Junho, tendo continuado semanalmente até à colheita (14 Agosto). 

 No que diz respeito ao TSS, foi feita uma medição em cada um dos 20 frutos, com 

recurso a um refractómetro digital de bancada (PR32, Atago, Japão). Quanto à dureza do fruto, 

as medições foram feitas em duas faces opostas do fruto, após remoção da epiderme, (total 20 

frutos), com um penetrómetro digital de bancada (TR, Itália), com ponteira de 0,5 cm2. 

 

Evolução do crescimento do fruto em diâmetro 
 De modo a determinar o crescimento do fruto, foram marcados 40 frutos em cada 

modalidade, cujo crescimento se acompanhou, por medição semanal do maior diâmetro 

equatorial de cada um, com recurso a um paquímetro (Mitutoyo, Japão). A primeira medição 

ocorreu no dia 20 de Maio. Os dados foram registados e calculados: o crescimento absoluto 

(mm) e o crescimento diário no período entre medições (mm.d-1). 

  

Evolução do crescimento do fruto em peso 
Com base na medição do diâmetro e pesagem de 600 frutos sem pedúnculo (um 

conjunto constituído por frutos de todas as modalidades e ao longo de toda a campanha), 

estabeleceu-se a relação entre estas duas grandezas (R2=0,98) que se apresenta no Anexo I. 

 Assim, os diâmetros podem ser transformados em massa pela equação: 

  78886,20013,0 dM =  
  Onde: 

  M: Massa do fruto (grama) 

  d: Diâmetro do fruto (milímetro) 
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 Procedeu-se ao cálculo da variação média diária da massa do conjunto de frutos 

marcados em cada modalidade. Estes valores (médias do período entre duas medições 

consecutivas) (n=40), foram obtidos para cada modalidade pela diferença da massa média do 

fruto, estimada ao longo das consecutivas medições do seu diâmetro, de acordo com a 

equação: 

  1−−=Δ jj MMM  

Onde: 

MΔ : Variação na massa do fruto no período entre a medição j-1 e a medição j 

  jM : Massa do fruto na medição j (grama) 

  1−jM : Massa do fruto na medição j-1 (grama) 

 

Produção unitária e Calibre 
 A colheita de cada uma das árvores, de cada uma das modalidades, foi feita 

separadamente para caixas que se identificaram. As caixas foram pesadas, com recurso a uma 

balança dinamométrica (Salter, Reino Unido), obtendo-se desta forma a produção unitária 

(Kg.árvore-1). As 126 caixas foram armazenadas em câmara frigorífica na COOPVAL - 

Cooperativa Agrícola dos Fruticultores do Cadaval, tendo sido posteriormente conduzidos ao 

calibrador industrial (Calibrafruta, Souto da Carpalhosa, Portugal). Desta forma, obtiveram-se as 

distribuições de calibres e as produções, de cada uma das árvores do ensaio. As classes de 

calibres consideradas foram: <50; 50/55; 55/60; 60/65; 65/70, 70-75 e >75 mm. 

 

Avaliação comparativa da eficiência de rega 
 Rodrigues e Pereira (2009) resumem no seu trabalho os principais indicadores utilizados 

para a análise do desempenho da água aplicada em agricultura. 

 Desta forma definem a Produtividade da água (PA), como a relação física entre a 

produção obtida e a água utilizada total.  

 

  3., −= mKg
totalutilizadaágua

obtidaproduçãoPA  

 

 A água utilizada total inclui a precipitação, variação no armazenamento do solo, 

ascensão capilar e a quantidade de água veiculada pela rega. Neste trabalho não será 

considerada a água fornecida por ascensão capilar.  
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 O mesmo raciocínio pode ser aplicado, mas utilizando apenas como denominador a 

dotação de rega aplicada. Esta relação é denominada produtividade da água de rega (PAR)  

 

Com uma pequena alteração, poderá passar a expressar-se a produtividade económica da 

água (PEA), dada pela expressão: 

 

  3€., −= m
totalutilizadaágua

obtidaproduçãopelageradareceitaPEA  

 

 Tendo em conta que os indicadores referidos apenas permitem calcular as 

produtividades conseguidas tendo como base toda a água consumida (Rega, Precipitação e 

Variação no armazenamento) ou, por outro lado, contabilizando apenas a água de rega, mas 

onde se ignora de forma “artificial” o efeito das restantes entradas de água, tentou-se calcular 

um indicador mais exacto do efeito económico/produtivo de cada uma das regas. 

 Se ao valor da produção obtida por uma estratégia de rega se subtrair a receita 

originada pelo sequeiro, no mesmo ano e condições, obtém-se o benefício real da estratégia de 

rega em causa. Desta forma já se está a eliminar a receita gerada no caso de não rega. O valor 

obtido é única e exclusivamente o resultado económico/produtivo da modalidade de rega em 

causa, dado que representa apenas o acréscimo (ou decréscimo) face à receita que é sempre 

garantida pelas condições de sequeiro. 

 

 Assim, o benefício económico/produtivo da estratégia de rega pode ser baseado no 

volume de água veiculado pela rega, sendo: 

 

)/(€)( 3m
regadotação

sequeiroreceitaestratégiadareceitavolumeBenefício −
=  

 Da mesma forma este benefício pode ser expresso em termos de despesa com a rega, 

constituindo: 

€)/(€)(
regacusto

sequeiroreceitaestratégiadareceitavalorBenefício −
=  

 

 Com este último indicador passa a ser imediato saber qual a taxa de rentabilidade para 

o montante “investido” na rega, podendo facilmente comparar as duas modalidades testadas. 
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Clima 
Junto ao Pomar existe uma estação meteorológica automática (EMA), propriedade da 

APAS, a partir da qual se monitorizaram as condições atmosféricas, nomeadamente a 

temperatura, humidade relativa, velocidade do vento e da precipitação, necessários para a 

análise das condições climáticas verificadas durante o trabalho. Os instrumentos utilizados 

foram: Datalogger CR10X (Campbell Scientific, Leiscestershire, Reino Unido); Termohigrómetro 

50Y (Campbell Scientific, Leiscestershire, Reino Unido); Pluviómetro de balancete Rain-o-Matic 

(Pronamics, Silkeborg, Dinamarca); anemómetro 05103 (R.M. Young, Traverse City, Estados 

Unidos). 

 
Evapotranspiração 
 A evapotranspiração de referência (ETo) foi obtida por cálculo segundo o método 

preconizado pela FAO, com recurso ao modelo EVAP56, fornecido no software WinISAREG, 

onde se efectuaram todos os cálculos 

necessários à determinação deste 

parâmetro. Por não se possuirem 

dados de insolação na EMA, esta foi 

estimada com o mesmo software, com 

base nas temperaturas máximas e 

mínimas, tendo sido utilizado um Kr 

de 0,17. 

 

 

 À ETo calculada aplicaram-se os coeficientes culturais empíricos apresentados pela 

FAO (Allen et al, 1998) e resumidos na Figura 5. 

 

 A evapotranspiração cultural (ETc) foi obtida pelo produto da ETo pelo kc para o período 

considerado. 

 

Gestão da rega 
 A gestão foi diferente nas duas modalidades regadas, quer no que diz respeito à decisão 

de rega, quer nas quantidades de água veiculadas por cada uma. 

 

0.8

1.2
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Figura 5 - Coeficiente Cultural (kc) utilizado no cálculo da ETc 
Fonte: Allen et al.(1998) 
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Na modalidade Disponibilidade Hídrica Máxima (Dhm), a rega foi feita diariamente e de 

modo a manter um elevado teor de humidade no solo (70 a 80%), de forma constante ao longo 

de todo o ciclo. 

 

O valor de 50% da capacidade de campo c foi o valor estipulado como mínimo 

admissível, e a partir do qual se deve iniciar a rega nesta modalidade. 

 

 Na modalidade 

“Rega Deficitária” (Rd), a 

decisão de rega é baseada 

na análise dos indicadores 

fisiológicos já referidos.  

Esta foi conduzida 

de modo a manter o 

potencial foliar acima de 

um valor referência, 

representado graficamente 

na Figura 6. 

 Este objectivo levou a que a se regasse quando se observaram potenciais hídricos 

foliares próximos do valor apresentado na figura, para a data em causa. À medida que se 

aproximou a data de colheita, submeteram-se as árvores um stress hídrico superior, com o 

objectivo de aumentar a acumulação de açúcares, como se pode comprovar pelo menor 

potencial hídrico permitido no final do ciclo. 

 As dotações aplicadas na modalidade Rd foram variáveis e visaram humedecer 

completamente a camada explorada pelas raízes, aproveitando em maior extensão a 

capacidade de armazenamento do solo. Sendo uma rega abundante, teve-se sempre o cuidado 

de evitar a percolação, facto pelo qual se monitorizou a humidade do solo durante o período de 

rega, a fim de verificar qual a profundidade atingida por cada uma 

 

 A fertirrega foi feita de acordo com o plano de fertilização resultante da análise de solo e 

folhas do pomar. Para reduzir as entradas de água por esta via, teve-se sempre o cuidado de 

aplicar os nutrientes na menor quantidade de água possível. 

 Uma vez que a modalidade Sequeiro, como o próprio nome indica, não recebeu 

qualquer tipo de rega (nem fertirrega), os fertilizantes aplicados nas restantes modalidades via 

ΨBASE Limite
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Figura 6 -  Potencial hídrico mínimo permitido na gestão da rega da modalidade 

“Rega Deficitária”
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fertirega foram, nesta modalidade, aplicados directamente ao solo. A aplicação foi feita por 

distribuição de quantidade de adubo equivalente às restantes modalidades, junto a cada árvore, 

com uma periodicidade quinzenal. 

 
Operações culturais 

Excluindo a rega, todas as operações culturais foram feitas da mesma forma e no 

mesmo momento, de acordo com as decisões técnicas tomadas para todo o pomar onde se 

localizou o ensaio. 

 

Análise estatística 
 

O tratamento estatístico dos dados recolhidos foi feito com recurso ao software SPSS 

11.5 (SPSS Ins., Chicago, EUA). Utilizaram-se a análises de variância, comparações entre 

médias One way ANOVA e o teste de Duncan, com p<0,05. 
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IV. RESULTADOS 
 

Evolução das condições climáticas ao longo do ciclo 
  Os dados da EMA Sobrena só começaram a ser recolhidos de forma contínua a partir 

de 2005. Por não se considerar que uma série de 4 anos constitui uma base de comparação 

sólida, tendo em conta que os últimos anos foram bastante atípicos relativamente à 

temperatura, optou-se por se utilizar a estação meteorológica de Alcobaça como comparação 

exclusiva dos valores de temperatura. 

 Embora para a precipitação se possa aplicar o mesmo raciocínio, é sabido que este 

parâmetro é mais variável que a temperatura, até para pequenas distâncias. Desta forma, para 

comparação dos valores de precipitação optou-se por utilizar apenas os valores de 2005 a 2008 

recolhidos de forma sistemática no local exacto de realização do ensaio. 

 

Analisando comparativamente os valores reunidos no Quadro 1, podemos constatar que 

no ano do ensaio, 2009, com excepção dos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril, todos os 

meses tiveram uma temperatura média superior à do período 1956-1985 embora ligeiramente 

em alguns casos. Exceptuando o mês de Fevereiro, a temperatura máxima foi também superior 

em todos os meses. 

 

 No que se refere ao somatório da precipitação entre Janeiro e Agosto, o ano de 2009 

teve valores bastante inferiores à média 1956-1985, embora superiores à média verificada para 

2005-2008. Este facto deveu-se ao mês de Janeiro ter sido bastante chuvoso, uma vez que nos 

meses seguintes ocorreu menor ou igual precipitação, comparativamente com a média 2005-

2008 para a mesma EMA. A precipitação ocorrida desde o início do ciclo vegetativo até à 

colheita (Março a Agosto) foi de cerca de 70% da média ocorrida no mesmo período do 

quadrénio anterior [(2005-2008): 238mm; (2009): 169mm] 
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Quadro 1 - Precipitação (mm) e Temperatura Média e Máxima (ºC) ocorrida em Alcobaça (1956.1985), Sobrena 
(2005-2008) e Sobrena (2009) 

  Fonte Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Tot. 

Alcobaça 
1956-1985 IM 138 121 98 79 74 34 6 10 559 

Sobrena 
2005-2008 Apas 55 73 68 83 39 33 5 9 366 

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

Sobrena 
2009 Apas 154 69 25 61 38 32 4 9 393 

Alcobaça 
1956-1985 IM 9,9 10,5 11,9 13,3 15,3 18,1 19,9 19,9 - 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
M

éd
ia

 

Sobrena 
2009 Apas 9,5 9,5 13,3 12,3 16,4 19,5 19,8 20,5 - 

Alcobaça 
1956-1985 IM 14,4 15,0 16,6 18,3 20,3 23,2 25,3 25,7 - 

Te
m

pe
ra

tu
ra

  
M

áx
im

a 

Sobrena 
2009 Apas 13,6 17,3 21,1 18,5 24,0 26,5 25,8 27,6 - 

 

Pela análise do termopluviograma na Figura 7, facilmente se constata a regular 

distribuição de precipitações abundantes em Maio e Junho. Estas precipitações levaram a que 

se tenha atrasado o início da rega na modalidade Dhm, por estas terem mantido a humidade do 

solo acima do valor apresentado como limite inferior para o início da rega, como se verá no 

ponto seguinte. 

 

A evapotranspiração cultural (ETc) teve o comportamento apresentado na Figura 8.  

 O valor máximo observado (8,46mm) ocorreu a 21 de Junho, ocorrendo também valores 

acima de 8 mm nos dias 28 e 31 de Maio. O valor mínimo verificado foi de 0,97 e ocorreu no dia 

6 de Março. O mês com maior ETc foi o mês de Junho, onde se verificou uma média de 5,35 

mm.dia-1.  

 Entre 1 de Março e 14 de Agosto a ETc somou 683 mm, o resulta num valor médio de 

4,09 mm.dia-1. 
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Figura 7 - Termopluviograma (Período de 1 Janeiro a 14-Agosto) 

Seq - Sequeiro 
Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 

Rd - Rega deficitária 
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Evolução da Evapotranspiração Cultural
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Figura 8 - Evolução da ETc (Período de 1 Março a 14-Agosto) 

 

Rega aplicada 
Modalidade Disponibilidade Hídrica Máxima (Dhm) 

A modalidade Dhm começou a ser regada no dia 19 de Junho, quando o conteúdo em 

água do solo no perfil [0-100cm] atingiu o valor de 173 mm, 63% da capacidade de campo.  

 

Rega e Precipitação acumulada
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Figura 9 - Rega e precipitação acumulada (Período de 1 Março a 14-Agosto) 
Seq - Sequeiro 

Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária
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Nesta data o teor de água no solo era ainda superior ao limiar para início de rega 

definido inicialmente (vd. Material e Métodos). Ainda assim, escolheu-se esta data para o início 

da rega nesta modalidade por existir previsão de temperaturas altas para os dias seguintes, o 

que de facto se veio a verificar, conforme se poderá observar no termopluvigrama (Figura 7).  

Até esta data, a modalidade apenas tinha sido fertirrigada desde o dia 15 de Abril, com a 

quantidade mínima de água necessária para veicular o adubo necessário. A dotação de 

fertirrega foi de 3,2 mm.mês-1, que se manteve até à colheita (19 semanas). 

A dotação de água de rega, como já foi referido no capítulo “Material e métodos” foi de 

4,4 mm.d-1 e totalizou à colheita o valor de 248 mm. 

A dotação total aplicada (água de rega e fertirrega) foi de 265 mm. 

 

Modalidade Rega Deficitária 
 Esta modalidade foi fertirrigada exactamente como a modalidade Dhm. 

 A rega desta modalidade foi pontual. A decisão de cada rega foi baseada na análise 

para cada situação, do potencial hídrico foliar, do teor de humidade do solo e das previsões 

meteorológicas. Prevaleceu sempre a análise do potencial foliar, de modo a fazer cumprir o 

potencial hídrico foliar base limite, definido no início do ensaio.  

 Em função das condições ambientais experimentadas ao longo do ciclo verificou-se a 

necessidade de fazer 5 regas, que somaram no seu conjunto, 84 mm. 

As dotações aplicadas variaram entre 8 e 25 mm. Tiveram o objectivo de humedecer o 

perfil no máximo até aos 60 cm, tendo o cuidado de evitar percolação abaixo desta camada. A 

análise da Figura 10 permite a constatação que tal não aconteceu. 

A dotação total aplicada (água de rega e fertirrega) foi de 99 mm. 
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Figura 10 - Humidade do solo no perfil [0-100cm] medido antes e depois da rega - Modalidade RD 
a) 1ª rega - 3 Julho - Dotação de 8 mm 
b) 2ª rega - 8 Julho - Dotação de 15 mm 
c) 3ª rega - 15 Julho - Dotação de 21 mm 
d) 4ª rega - 29 de Julho - Dotação de 15 mm 
e) 5ª rega - 7 de Agosto - Dotação de 25mm 
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 A Figura 10 permite avaliar o efeito em profundidade de cada uma das regas. Todas as 

regas com excepção da do dia 29 de Julho (Figura 10d) cumpriram o objectivo proposto e 

humedeceram totalmente o perfil até aos 50-60 cm. A dotação de rega aplicada foi tanto maior 

quanto menor era o estado hídrico destas camadas.  

O facto de mesmo com dotações elevadas (Figura 10e) não se ter ultrapassado a 

camada dos 60 cm, deixa presumir que no caso de um solo como aquele onde se localizou o 

ensaio, a rega dificilmente provocará percolação, possivelmente por existir um maior 

desenvolvimento lateral do bolbo de rega. 

 

 Na Figura 11 é apresentado o balanço hídrico acumulado entre as entradas (Rega e 

Precipitação) e saídas (Evapotranspiração) de água no solo, para as modalidades Rd e Dhm no 

período de 1 de Março a 14 de Agosto, realçando a precipitação ocorrida e as regas aplicadas. 

 Observam-se tendências decrescentes, apenas contrariadas pelas ocorrências de 

precipitação, até ao momento em que se iniciou a rega da modalidade Dhm, onde as duas 

curvas se separam. A modalidade Dhm apresentou a partir daí e até à colheita um 

comportamento aproximadamente linear, com pequenas variações em virtude da precipitação e 

da ocorrência de dias de menor ETc. À colheita esta modalidade apresentava o resultado de -

249mm. 

A modalidade Rd continuou a tendência decrescente, contrariada apenas pelas regas 

aplicadas e pela precipitação ocorrida, tendo chegado à colheita com um valor de -416mm. 
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Défice de Evapotranspiração
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Figura 11 - Défice de evapotranspiração [(Precipitação + Rega)-Etc], para as duas modalidades regadas 

(Período de 1 Março a 14-Agosto) 
Seq - Sequeiro 

Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 
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Humidade do solo 
O teor de água no solo variou de acordo com o apresentado na Figura 12. 

O valor mínimo para a modalidade Dhm ocorreu no dia 18 de Junho, imediatamente 

antes da tomada de decisão para início da rega nesta modalidade. O valor médio a partir deste 

momento tendeu a fixar-se em torno dos 75-80% da capacidade de campo. 

A modalidade Rd atingiu o seu valor mínimo, 42% da capacidade de campo, no dia 28 

de Julho, antes da 4ª rega desta modalidade. Apresentou variações entre os 42 e 62%, com 

comportamento aproximadamente ondulatório entre regas. 

 O sequeiro apresentou desde o inicio do ciclo uma constante tendência decrescente, 

tendo-se se verificado o valor mínimo no dia da colheita, 37% da capacidade de campo. 

 
Figura 12 -  Evolução da humidade do solo no perfil [0-100cm] nas 3 modalidades 

 (Período de 15-Abril a 14-Agosto). Setas e pontos indicam rega da modalidade Rd 
Seq - Sequeiro 

Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária

Solo - Evolução da humidade do solo
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Potencial Hídrico Foliar e do Ramo 
 No Quadro 2 são apresentados os resultados das medições do potencial hídrico foliar 

base (ΨBASE) e do Potencial hídrico do ramo (ΨRAMO). O ΨBASE apresentou diferenças 

significativas entre as várias modalidades em todas as medições feitas ao longo da campanha. 

Nas primeiras duas medições o ΨRAMO não evidenciou essas diferenças, embora tenha 

manifestado evolução no mesmo sentido que o ΨBASE. Desta forma, pode dizer-se que o ΨBASE 

permitiu, para estas duas situações, uma análise mais “robusta” e “fina” que o ΨRAMO. 

 
Quadro 2 - Potencial hídrico foliar base e potencial hídrico do ramo ao meio dia solar (MPa). 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=16, teste de Duncan, P<0,05) 

Data Modalidade Ψ BASE  Ψ RAMO  

Seq -0,54 ± 0,04 a -1,85 ± 0,11 a 
Dhm -0,28 ± 0,02 b -1,29 ± 0,03 b 23 Junho 
Rd -0,35 ± 0,02 c -1,47 ± 0,06 b 
Seq -0,69 ± 0,06 a -2,25 ± 0,12 a 
Dhm -0,29 ± 0,01 b -1,49 ± 0,04 b 2 Julho 
Rd -0,46 ± 0,03 c -1,64 ± 0,09 b 
Seq -0,92 ± 0,08 a -2,33 ± 0,13 a 
Dhm -0,34 ± 0,01 b -1,29 ± 0,03 b 8 Julho 
Rd -0,54 ± 0,04 c -1,76 ± 0,09 c 
Seq -0,96 ± 0,08 a    
Dhm -0,30 ± 0,01 b    15 Julho 
Rd -0,54 ± 0,06 c    
Seq -1,12 ± 0,08 a -2,74 ± 0,11 a 
Dhm -0,35 ± 0,02 b -1,38 ± 0,04 b 23 Julho 
Rd -0,51 ± 0,04 c -1,83 ± 0,09 c 
Seq -1,24 ± 0,11 a    
Dhm -0,35 ± 02 b    28 Julho 
Rd -0,64 ± 0,06 c    
Seq -1,64 ± 0,09 a    
Dhm -0,55 ± 0,02 b    7 Agosto 
Rd -0,75 ± 0,04 c    
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Estes dois indicadores encontram-se relacionados na Figura 13. A sua análise permite 

concluir que na pereira ‘Rocha’ existe uma grande relação entre o potencial hídrico foliar base e 

o potencial hídrico do ramo. 

 Desta forma, nos casos em que haja dificuldade na medição do potencial hídrico foliar 

base, medição que pelo momento em que tem de ser feita, apresenta algumas desvantagens, 

podemos recorrer ao potencial hídrico do ramo como indicador do estado hídrico da árvore, já 

que a relação entre as duas grandezas é agora conhecida. 

 

 

Crescimentos 
 O diâmetro equatorial médio medido ao longo do ciclo encontra-se representado na 

Figura 14. As modalidades Rd e Dhm apresentaram um comportamento linear durante todo o 

ciclo, tendo ambas chegado à colheita com um crescimento médio de 0,47 mm.dia-1, 

terminando com diâmetros estatisticamente semelhantes [Dhm: 62,6mm; Rd: 63,0mm]. 

O crescimento da modalidade Sequeiro diminui substancialmente no princípio de Julho. 

Esta modalidade terminou a campanha com um diâmetro significativamente mais pequeno, 

chegando à colheita com 55,5 mm, uma classe de calibre abaixo das restantes. 

 

Relação entre o potencial hídrico foliar base e o potencial hídrico do 
ramo para o conjunto das modalidades
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Figura 13 -  Relação entre o potencial hídrico foliar base (medido antes do nascer do sol) e o potencial hídrico 

do ramo, ao meio dia solar, para um conjunto das 3 modalidades (n=16) 
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 Considerando que as medições de diâmetros (Figura 14; Figura 15a) podem ser 

transformadas em peso, pode fazer-se a conversão com base na função apresentada no anexo 

I, construída com base em medições periódicas de diâmetros e pesos de frutos ao longo da 

campanha, totalizando no final 600 frutos. 

 

 Desta forma, apresenta-se na Figura 15b a evolução do ganho de peso diário para as 3 

modalidades em estudo, baseadas na referida regressão. 

 Verifica-se com facilidade que o maior ganho diário de peso da modalidade sequeiro 

ocorreu no dia 2 de Julho e teve o valor de 1,57 g.dia-1. A modalidade Rd apresentou no 

crescimento diário o valor máximo de 2,25 g.dia-1 a 14 de Julho. O máximo atingido pela 

modalidade Dhm foi 2,46 g.dia-1 no dia 13 de Agosto (1 dia antes da colheita). 

 

 A modalidade Rd apresentou sempre crescimentos superiores, com excepção dos 

períodos de 21 de Junho a 5 de Julho, 26 de Julho a 9 de Agosto e nos dias 12,13 e 14 de 

Agosto. 
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Figura 14 -  Evolução do diâmetro equatorial médio ao longo do ciclo, por modalidade 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=40, teste de Duncan, P<0,05) 
Seq - Sequeiro 
Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 

 



 
 

34 
 

 O Sequeiro teve sempre, com maior diferença desde o início de Julho, ganhos de peso 

muito inferiores. Com excepção do dia 8 de Julho, o ritmo de crescimento foi sempre 

estatisticamente semelhante entre as modalidades Rd e Dhm 

 

 
 

a)

b)

 
Figura 15 - Crescimento diário médio em diâmetro e massa, por modalidade 

a) Variação média diária no diâmetro 
b)  Variação média diária na massa 
(Valores médios no período entre duas medições consecutivas) 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=40, teste de Duncan, P<0,05)  
Seq - Sequeiro 
Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 
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 As modalidades Sequeiro e Rd apresentaram uma diminuição brusca no ganho de peso 

diário no período de 17 a 23 de Junho. Este fenómeno foi associado a elevadas temperaturas 

neste período, com máximas a ultrapassar os 35 ºC. Provavelmente, o crescimento foi reduzido 

pelo facto de estas modalidades não se encontrarem a ser regadas. Em contrapartida, na 

modalidade Dhm, que começou a ser regada neste período, o ganho de peso diário manteve-se 

aproximadamente constante. 

 
Medições Destrutivas 
 As colheitas destrutivas tiveram como objectivo o acompanhamento da evolução das 

características mais importantes da qualidade. Os resultados são apresentados seguidamente, 

 

Teor de Sólidos Solúveis (TSS) 
 O TSS variou de acordo com o apresentado na Figura 16. Com excepção da primeira 

medição, existiram sempre diferenças significativas entre modalidades, sendo que a partir do 

dia 22 de Julho as três modalidades foram sempre estatisticamente diferentes. 

 A modalidade Sequeiro apresentou sempre valores superiores às restantes 

modalidades. Desde Julho a superioridade desta modalidade face às restantes foi de 1 a 1,5 

ºBrix no caso da modalidade Rd e de 2 a 3 ºBrix, no caso da Dhm. O valor à colheita foi de 

15,48 ºBrix. 

 A modalidade Dhm, como se pode constatar através da observação da Figura 16, teve 

sempre valores inferiores às restantes. Apresentou um notável aumento no período de 8 a 14 

de Julho, que não foi tão expressivo nas restantes modalidades. A modalidade Rd apresentou 

um comportamento intermédio.  

À colheita, os valores observados foram de 12,07 e de 13,30 ºBrix na modalidade Dhm e 

Rd, respectivamente. 
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Evolução do Teor em Açúcares
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Figura 16 - Evolução do teor em sólidos solúveis (ºBrix) , por modalidade 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=20, teste de Duncan, P<0,05) 
Seq - Sequeiro 
Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 

 

 

Dureza da polpa 
 O resultado das medições da dureza da polpa ao longo do trabalho é apresentado no 

Quadro 3. Entre modalidades, constata-se a quase inexistência de diferenças até ao final de 

Julho, possuindo os frutos no dia 29 durezas significativamente superiores nas modalidades 

regadas. Esta tendência manteve-se até colheita, onde a modalidade Dhm e Rd apresentaram 

ambas uma dureza de 5,8 Kg.0,5cm-2 enquanto que a sequeiro apresentou uma dureza média 

de 5,2 Kg.0,5cm-2. 

 

Matéria Seca 
 No Quadro 3 apresentam-se também o resultado das determinações da matéria seca do 

fruto (MS). Pode-se observar a tendência para uma maior quantidade de MS, de forma 

inversamente proporcional à quantidade de água aplicada, ou seja, tendência crescente da 

modalidade Dhm para a Rd e de ambas para a Sequeiro. 

 Os valores mais elevados deste parâmetro foram obtidos na primeira medição, onde não 

se observaram diferenças significativas entre modalidades. A partir do dia 14 de Julho a 

modalidade sequeiro distinguiu-se significativamente das restantes, mantendo os seus frutos 

uma maior quantidade de MS até à colheita, onde apresentaram em média, 18,0%. A 
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modalidade Dhm apresentou à mesma data 14,9% de MS, enquanto que a Rd contava com o 

valor intermédio de 16,1%. 

 
Quadro 3 - Dureza da polpa do fruto (Kg.0,5cm-2) e Matéria seca do fruto (% peso fresco) 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=20, teste de Duncan, P<0,05) 

Data Modalidade Dureza da Polpa 
(Kg.0,5cm-2) 

Matéria Seca  
(% peso fresco) 

Seq  -   23,0 ± 0,31a 
Dhm  -   22,2 ± 0,49a 27-Mai 
Rd  -   21,9 ± 0,32a 
Seq  -   20,4 ± 0,44a 
Dhm  -   19,7 ± 0,32a 15-Jun 
Rd  -   19,8 ± 1,04a 
Seq 17,70 ± 0,24a  19,9 ± 0,38a 
Dhm 17,30 ± 0,38a  19,3 ± 0,3a 23-Jun 
Rd 17,60 ± 0,4a  19,6 ± 0,4a 
Seq 14,40 ± 0,23a  18,3 ± 0,37a 
Dhm 15,00 ± 0,26a  17 ± 0,26b 01-Jul 
Rd 14,40 ± 0,24a  17,6 ± 0,28ab 
Seq 11,80 ± 0,24a  18,7 ± 0,56a 
Dhm 12,40 ± 0,22a  16,4 ± 0,25b 08-Jul 
Rd 11,90 ± 0,32a  17,2 ± 0,26b 
Seq 9,60 ± 0,18a  18,2 ± 0,39a 
Dhm 10,90 ± 0,2b  16,3 ± 0,21b 14-Jul 
Rd 9,90 ± 0,25a  18,1 ± 1,49ab 
Seq 8,50 ± 0,12a  19 ± 0,62a 
Dhm 8,40 ± 0,17a  17,1 ± 0,42b 22-Jul 
Rd 8,10 ± 0,14a  17,3 ± 0,16b 
Seq 6,40 ± 0,13a   -  
Dhm 7,00 ± 0,14b   -  29-Jul 
Rd 7,20 ± 0,16b   -  
Seq 6,10 ± 0,1a  18 ± 0,42a 
Dhm 6,20 ± 0,11a  14,9 ± 0,44b 07-Ago 
Rd 6,50 ± 0,1b  16,1 ± 0,33c 
Seq 5,20 ± 0,15a   -  
Dhm 5,80 ± 0,12b   -  13-Ago 
Rd 5,80 ± 0,14b   -  
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Produção Unitária e distribuição por classes de calibre 
 A produção unitária média, obtida nas 15 árvores de cada modalidade colhidas e 

calibradas isoladamente encontra-se discriminada no Quadro 4. 

 Evidencia-se a grande diferença na carga final entre as modalidades Seq e Dhm (334 e 

333 frutos/árvore) e a modalidade Rd (195 frutos/árvore).  

 Tendo em conta que todos as restantes intervenções foram idênticas nas 3 modalidades 

e que desde a sua plantação, estas árvores sempre foram submetidas às mesmas 

intervenções, não se encontraram motivos que possam ter causado este efeito. 
 

Quadro 4 - Produção unitária (Kg/árvore), Carga final (nº frutos/árvore) e Peso médio do fruto (g) 
Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=15, teste de Duncan, P<0,05) 

Modalidade Carga final 
(nº frutos/árvore) 

Produção Unitária 
(Kg/árvore) 

Peso Médio Fruto 
(g) 

Seq 334 ± 28 a 32,17 ± 2,94 a 96 
Dhm 333 ± 22 a 40,98 ± 2,68 b 123 
Rd 195 ± 11 b 23,12 ± 1,55 c 118 

 

 A produção unitária foi, contabilizando as 15 árvores de cada modalidade, máxima para 

a modalidade Dhm, produzindo em média cada árvore, 40,98 Kg. A menor produção foi obtida 

para modalidade Rd, com 23,12 Kg por árvore.  

  A distribuição média por classes de calibre encontra-se ilustrada na Figura 17, onde se 

observa a tendência para menores calibres da modalidade Sequeiro, com mais de 50% da 

produção situada nas classes [<50] e [50-55] mm. 
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Figura 17 - Distribuição média por classes de calibre (% produção unitária / classe) 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=15, teste de Duncan, P<0,05) 
Seq – Sequeiro; Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima; Rd - Rega deficitária 
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 A modalidade Rd apresenta significativamente mais frutos com calibre superior a 65 

mm, enquanto que a Dhm apresenta maior produção que esta, na classe [55-60]. Ambas têm 

maior percentagem da sua produção (mais de 40%) na classe [60-65] mm. 

 

 Na Figura 18 apresenta-se a relação entre a carga final e a produção unitária para cada 

modalidade. Verifica-se a boa correlação entre estas duas variáveis.  

 Face às diferenças encontradas entre modalidades no número de frutos por árvore, 

verifica-se não ser possível comparar os resultados (distribuição por classes de calibre e 

produção unitária) directamente. Pelo exposto e por se saber que quer um parâmetro, quer 

outro são influenciados directamente pelo número de frutos por árvore, seleccionaram-se 5 

árvores em cada modalidade com carga semelhante. 

 A carga final, produção unitária e distribuição por classes de calibre deste grupo de 

árvores é apresentada seguidamente. 

 

y = 0.1229x
R2 = 0.9855

y = 0.119x
R2 = 0.8914 y = 0.0969x

R2 = 0.9377

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400 500 600
Carga Final (Nº Frutos)

Pr
od

uç
ão

 U
ni

tá
ria

 (K
g)

dhm
rd
seq

 
Figura 18 - Relação entre a carga final (nº de frutos/árvore) e a produção unitária (Kg/árvore) 

[círculo indica gama de valores comparados] 
Seq - Sequeiro 
Dhm - Disponibilidade Hídrica Máxima 
Rd - Rega deficitária 
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Produção Unitária e distribuição por classes de calibre - Árvores de igual carga 
 A carga final e a produção unitária das árvores seleccionadas na mesma gama de 

número de frutos são apresentadas no  

Quadro 5. Verifica-se que a carga é estatisticamente semelhante e que a menor produção 

unitária ocorre na modalidade sequeiro, com o valor de 25,4 Kg/árvore. As modalidades Dhm e 

Rd não se distinguem significativamente, tendo uma produção unitária de 31,48 e 29,68 

Kg/árvore, respectivamente.  
 

Quadro 5 - Produção unitária (Kg/árvore), Carga final (nº frutos/árvore) e Peso médio do fruto (g) 
Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=5, teste de Duncan, P<0,05) 

Modalidade Carga final 
(nº frutos/árvore) 

Produção Unitária 
(Kg/árvore) 

Peso Médio 
Fruto (g) 

Seq 262 ± 16 a 25,40 ± 1,59 a 97 
Dhm 259 ± 9   a 31,48 ± 1,29 b 121 
Rd 243 ± 4   a 29,68 ± 0,46 b 122 

 

 Fazendo a extrapolação para as produtividades por hectare, obtêm-se os valores que 

constam da Figura 19, onde se verifica que todas as modalidades produziram acima das 40 

Mg.ha-1, obtendo a Dhm uma produtividade de 52 445 kg.ha-1, a Rd uma de 49 446 kg.ha-1 e 42 

316 Kg.ha-1 para o Sequeiro. 

 

 A distribuição média para por classes 

de calibre para este lote de árvores (Figura 

20) segue uma tendência semelhante à da 

avaliação para as 15 árvores. Todavia a 

diferença da modalidade Rd para as restantes 

é superior nas classes acima dos 65mm.  

 Quer Rd, quer Dhm apresentam mais 

de 50% da produção na classe 60-65mm, 

apresentando ainda a Rd 15,6% na classe 

[65-70] e 3,9% na [70-75]. Estes valores são significativamente superiores à modalidade Dhm e 

Sequeiro, que nas classes de calibre referidas não chegam a apresentar metade dos resultados 

da Rd. 

 

 Dhm apresentou a menor produção de peras de refugo (calibres inferiores a 50mm), 

sendo significativamente diferente das restantes. A modalidade com mais percentagem da 

produção nesta classe foi a Sequeiro, ocupando a Dhm uma posição intermédia. 
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Figura 19 -  Produtividade das várias modalidades 

(Kg.ha-1) 
Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com 

letra diferente (n=5, teste de Duncan, P<0,05) 
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Figura 20 - Distribuição média por classes de calibre (% produção unitária / classe) 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=5, teste de Duncan, P<0,05) 
 

 Cada modalidade, com a distribuição de calibres que lhe está associada, representa em 

termos de receita (€/árvore, ou €/ha) situações bastante diferentes. Com os preços médios 

praticados na região e constantes do anexo II, estimou-se a receita de cada modalidade, 

apresentando-se os resultados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Receita unitária e reportada ao hectare 

Diferenças significativas entre modalidades assinaladas com letra diferente (n=5, teste de Duncan, P<0,05) 

Modalidade Receita 
(€/árvore) 

Receita 
(€/ha) 

Receita Relativa 
(100%=Dhm) 

Seq 4,23 ± 0,34 a 7053,8 49% 
Dhm 8,59 ± 0,48 b 14307,6 100% 
Rd 8,69 ± 0,35 b 14474,2 101% 

  

 Verifica-se que a modalidade Rd conduziu a receitas (14 474,2 €/ha) que majoram em 

167 €/ha a modalidade mais regada (Dhm). A modalidade Seq, apresentou a prestação mais 

baixa de entre as modalidades estudadas, não chegando a atingir 50% da receita das 

restantes, com 7053,8 €/ha. A modalidade Dhm situa-se entre as duas já referidas, atingindo 

uma receita de 14 307,6 €/ha. 

 

 Um balanço mais pormenorizado entre as receitas e despesas variáveis de cada 

modalidade pode ser observado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Diferenças entre as receitas e os custos associados a cada modalidade 
(n=5) 

 

Modalidade Receita 
(Diferença p/ Dhm) 

Redução Custo 
Colheita 

(Diferença p/ Dhm) 
Poupança Rega1 
(Diferença p/ Dhm) 

Balanço 
(Diferença p/ Dhm) 

Seq -7253,8 443,2 139,7 -6670,9 
Dhm 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rd 166,6 131,2 88,0 385,8 

1-Inclui os custos energéticos e custos de manutenção. 

  

 Verifica-se uma diferença de 166,6 euros por hectare, no que se refere à receita. Esta 

diferença é conseguida pela maior quantidade de produção nas classes de calibre superior, 

uma vez que estas são melhor remuneradas, o que permite compensar a menor produção 

desta modalidade na classe 60-65 (Figura 20). 

 As diferentes produtividades obtidas interferem também nos encargos com a mão-de-

obra necessária para a colheita, permitindo as modalidades menos produtivas uma redução de 

443,2 e 131,2 €.ha-1, respectivamente para a Sequeiro e a Rd. 

 Por não ser regado, o sequeiro poupa, face à modalidade Dhm, 139,7 €.ha-1 no que se 

refere aos custos energéticos com bombagem e a sua manutenção. A modalidade Rd 

apresenta o valor intermédio, poupando 88 euros relativamente à mesma modalidade.  

 

 Somando todas as diferenças de receitas e custos referidos, obtém-se, relativamente à 

modalidade Dhm, o resultado de -6670,9 €.ha-1 para a modalidade sequeiro e (+)385 €.ha-1 para 

a Rd. 

 

 Desta forma, pode-se concluir que a aplicação da modalidade Rd é economicamente 

vantajosa, superando em receita a modalidade mais regada e por apresentar menores custos. 

É ainda de referir que não foram contabilizadas os custos ambientais, nem a taxa de utilização 

de recursos hídricos, que contribuiriam para acentuar ainda mais as diferenças entre as duas 

modalidades regadas. 
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Indicadores de eficiência do uso da água 
Produtividade da água (PA), Produtividade da água de rega (PAR) e Produtividade 
económica da água (PEA) 
 

Quadro 8 - Indicadores de eficiência do uso da água 
(n=5) 

Modalidade PA 
(Kg.m-3) 

PAR 
(Kg.m-3) 

PEA 
(€.m-3) 

Seq 11.34 na 1.89 
Dhm 10.40 19.75 2.84 
Rd 10.53 50.07 3.08 

 

 Analisando o Quadro 8, verifica-se que produtividade da água (PA) foi máxima para a 

modalidade Sequeiro, onde se conseguiram produzir, em média, 11,34 Kg, por cada metro 

cúbico de água consumida. No que se refere à produtividade económica (PEA) esta modalidade 

encontra-se no outro extremo, apresentando o menor valor, gerando cada metro cúbico 

consumido uma receita de 1,89€. Este facto foi devido fundamentalmente ao menor valor da 

produção desta modalidade. A modalidade Rd supera as restantes, por apresentar a maior PA, 

resultante de ter produções pouco inferiores à Dhm e de as ter conseguido à custa de um 

consumo de água de rega muito inferior. Tal é reforçado pelo resultado da PAR, podendo 

observar que em média, cada metro cúbico de água de rega, aplicado na modalidade Rd, 

produziu aproximadamente mais 30 Kg de peras do que na Dhm [Dhm:19,75; Rd: 50,07]. Por 

outro lado esta modalidade tem também a maior PEA, pelo facto de a sua produção ser melhor 

remunerada. 
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Benefício económico/produtivo 
da estratégia de rega 
 O cálculo do benefício 

económico/produtivo da estratégia 

de rega permite, como já foi 

referido (vd. Material e métodos), 

uma aproximação próxima ao 

impacto real da estratégia de 

rega. Os resultados deste 

indicador podem ser encontrados 

na Figura 21. 

 

 Constata-se grande 

diferença entre as duas 

modalidades, gerando a 

modalidade Rd 7,51 € por cada 

metro cúbico de água aplicado na 

rega, contra os apenas 2,73 € da 

modalidade Dhm. (Figura 21a) 

 

 O benefício em valor, que 

nos indica a rentabilidade dada por cada modalidade ao montante dispendido na rega, revela a 

grande diferença entre as modalidades. Em média, cada euro aplicado na rega da modalidade 

Dhm, devolveria ao agricultor, sob a forma de acréscimo de receita, 51,9€, enquanto que no 

caso da Rd este valor ascenderia a 143,5€. (Figura 21b) 
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V. DISCUSSÃO 

 

Da avaliação das curvas crescimento do fruto (acumulado e diário) (Figura 14 e Figura 

15), evidenciam-se as condições bem distintas que vigoraram em cada modalidade deste 

trabalho.  

 

A modalidade sequeiro apresentou sempre crescimentos inferiores às duas modalidades 

regadas, mas as maiores diferenças começaram a surgir a partir do início de Julho, quandoa 

humidade do solo se encontrava próximo dos 45% da capacidade de campo e o potencial 

hídrico foliar [2 Julho: ΨBASE = -0,69; ΨRAMO= -2,25 ; 8 Julho: ΨBASE = -0,92; ΨRAMO= -2,33 

(Quadro 2)] atingia valores associados a stress hídrico  (Marsal et al., 2000). Ainda na mesma 

modalidade e desde essa data, o ganho de peso diário teve sempre tendência decrescente ou, 

no limite, de manutenção, como se verificou no período de 29 Julho  a 5 de Agosto, onde uma 

precipitação no dia 1 de Agosto, terá sido o suficiente para assegurar a manutenção do ganho 

de peso diário na ordem dos 1,25 g.dia-1, sem todavia aumentar o potencial hídrico foliar base, 

ou provocar alterações na humidade do solo (Figura 12). A mesma precipitação provocou em 

ambas as modalidades regadas um acréscimo aproximadamente 0,75 g.dia-1 no mesmo 

período. Esta ausência de resposta permite considerar que houve stress hídrico severo nesta 

modalidade na fase final do ciclo. 

 

No geral, a rega pontual e abundante praticada na modalidade Rd permitiu, embora não 

de forma estatisticamente significativa, a manutenção de ganhos médios de peso diários 

superiores à modalidade mais regada, Dhm. (Figura 15) 

De uma situação de inferioridade [2 Julho: Rd= 1,84 g.dia-1; Dhm= 1,96 g.dia-1] a 

modalidade Rd superou as restantes no que diz respeito aos crescimentos [8 Julho: Rd=1,92 

g.dia-1; Dhm= 1,67 g.dia-1]. Esta modalidade conseguiu-o à custa de duas regas, a 3 e 8 de 

Julho, de 8 e 15 mm, respectivamente (vd. Figura 10a) e b) [regas rd]). É de realçar que apesar 

de ter crescimentos superiores, o ΨBASE e o ΨRAMO foram neste período inferiores na modalidade 

Rd (2 Julho: ΨBASE = -0,46; ΨRAMO= -1,64 ; 8 Julho: ΨBASE = -0,54; ΨRAMO= -1,76 [MPa]), face à 

Dhm (2 Julho: ΨBASE = -0,29; ΨRAMO= -1,49 ; 8 Julho: ΨBASE = -0,34;ΨRAMO= -1,29 [MPa]) (Quadro 

2), o que permite concluir que os valores a que a modalidade Rd esteve sujeita nesta fase,  não 

provocaram constrangimentos ao crescimento do fruto, dado que o crescimento diário 

aumentou. 
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 Na medições de ΨBASE  e ΨRAMO seguintes, a 15 e 23 de Julho, ambas as modalidades 

(Rd, Dhm) se situaram na mesma gama de valores das medições anteriores (vd. Quadro 2). O 

ganho de peso diário continuou a ser ligeiramente superior na modalidade Rd, com o mesmo 

diferencial para a Dhm nas duas medições [0,1 g.dia-1 (Figura 15)]. A manutenção deste maior 

crescimento terá provavelmente como motivo a rega de 21 mm efectuada no dia 15 de Julho 

(Figura 10c). No dia 26 de Julho a Modalidade Dhm terá superado a Rd no que diz respeito ao 

ganho de peso diário, porque provavelmente já se faria sentir stress hídrico, tendo em conta 

que 3 dias antes, o ΨBASE já era significativamente superior (Dhm= -0,35; Rd= -0,51 [MPa]) e 

que esta diferença se acentuou 5 dias depois (Dhm= -0,35; Rd= -0,64 [MPa]) 

 

 Durante o período de tempo (3 a 26 de Julho), onde os frutos da modalidade Rd 

cresceram mais que os da Dhm, foram aplicados na rega, respectivamente 44 e 105 mm. 

 

Como já foi referido, a partir do dia 26 de Julho a situação alterou-se, apresentando a 

modalidade Dhm um maior ganho de peso diário que a Rd. Para este facto terá contribuído 

possivelmente o menor ΨBASE estipulado como limiar da rega nesta fase (Figura 6), que desta 

forma se verifica ser insuficiente para a manutenção de taxas de crescimento elevadas.  

 

A rega aplicada a 29 de Julho (resultante da medição da véspera, onde ΨBASE = -0,64 

MPa) de dotação 15 mm, foi insuficiente para humedecer o perfil do solo até à camada de 50 

cm (Figura 10d ), como o tinham feito as regas anteriores (Figura 10a,b,c ), tendo humedecido 

apenas até aos 30 cm. Esta poderá ter levado a que no período entre esta rega e o dia 5 de 

Agosto, os frutos da modalidade tenham acumulado 2,24 g.dia-1, menos 0,15 gramas diárias 

que a modalidade Dhm, apesar de ter ocorrido nesse período uma precipitação de 9 mm (1 

Agosto, Figura 7). 

 

A redução do ganho diário em peso do fruto no período de 5 a 11 de Agosto, poderá ter 

sido devida à elevada procura climática dos dias 10 e 11, com ETc de 5,9 e 7,1, 

respectivamente (Figura 8). 

 

A referida descida no ganho de peso diário foi, embora muito ligeiramente, menor na 

modalidade Rd que na Dhm (Rd de 2,24 g.dia-1 para 1,67 g.dia-1; Dhm 2, 39 g.dia-1 para 1,60 

g.dia-1 ), possivelmente por se ter aplicado uma rega no dia 7 de Agosto, com uma dotação de 

25mm. Esta rega elevou a humidade do solo de 46 para 56% (Figura 12). 
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Na observação da Figura 16, evolução do TSS ao longo do ciclo, destaca-se o grande 

aumento deste indicador para a modalidade Dhm no período de 8 a 14 de Julho (de TSS=9,51 

para TSS=10,81 [ºBrix]). Tal poderá ser explicado por se tratar de um período de temperaturas 

do ar amenas (Figura 7), de solo com bom abastecimento hídrico (75 a 80% da capacidade de 

campo) (Figura 12) e de ETc inferior ao resto do mês (Figura 8) que terá hipoteticamente 

permitido a manutenção das plantas desta modalidade numa condição hídrica confortável, o 

que se reflectiu na redução do seu ΨBASE [8 Julho: 0,34 MPa; 15 Julho: 0,30 MPa]. Esta situação 

poderá ter contribuído para a manutenção de uma taxa fotossintética mais elevada. 

 

No caso da modalidade Rd o aumento no TSS neste período não se terá provavelmente 

verificado, uma vez que coincidiu com a segunda rega, o que motivou um crescimento superior 

às restantes (Figura 15), tendo provavelmente ocorrido um efeito de diluição que ocultou o 

aumento de sólidos solúveis que se poderia verificar. 

 

A modalidade Sequeiro não terá apresentado este aumento súbito, pelo facto da 

disponibilidade hídrica do solo já ser neste período, inferior a 45% da capacidade de campo e 

de o ΨBASE neste período ter diminuído de -0,92 MPa (8 Julho) para -0,96 (15 Julho) (Quadro 2). 

Esta situação hídrica provavelmente terá conduzido a um maior fecho estomático, com 

afectação do aparelho fotossintético e consequentemente a acumulação de açúcares das 

árvores submetidas a esta modalidade. 

 

A aplicação de uma rega de dotação elevada (25mm) uma semana antes da colheita na 

modalidade Rd não provocou redução no TSS dos frutos, tendo a modalidade registado uma 

evolução do TSS (observe-se igual declive da curva entre 7 e 13 de Agosto, nas duas 

modalidades regadas, na Figura 16) semelhante à modalidade Dhm. 

 

A modalidade Dhm apresentava à colheita um TSS de 12,07 ºBrix. Se a este valor se 

subtrair o erro padrão da amostra, o resultado é de 11,92 ºBrix, já inferior ao TSS mínimo para 

produção em regime de qualidade “Pêra Rocha do Oeste - DOP” - 12 ºBrix (ANP, 1994). 

Embora haja alguma flexibilidade na fruta destinada ao mercado nacional, a que tem como 

destino a exportação terá obrigatoriamente de cumprir este parâmetro, por constar sempre nos 

cadernos de encargos. 
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A prática de pagamentos diferenciados em função do TSS não é ainda comum. Todavia 

há já relatos de rejeição de lotes de pêra, motivados por terem um TSS inferior a 12º Brix. Tais 

relatos reforçam a importância deste parâmetro, fundamental numa fruticultura de qualidade, 

pelo que terão de se avaliar sempre os impactos de qualquer estratégia de rega neste 

parâmetro.  

 

A rega da modalidade Dhm terá permitido a manutenção das plantas num estado de 

conforto hídrico, dado que de um modo geral esta repôs, em conjunto com a precipitação, toda 

a água consumida pela evapotranspiração, como se poderá concluir pela estabilização do 

balanço hídrico (Figura 11) a partir do momento em que se iniciou a rega nesta modalidade. Tal 

é comprovado pela manutenção da humidade do solo (Figura 12) em valores na gama de 75 a 

80% da capacidade de campo e pela pequena variação no ΨBASE ao longo de todo ciclo (-0,55 ≤ 

ΨBASE ≤ -0,28 [MPa] (Quadro 2)). 

 

Existe alguma variabilidade nos valores referência do ΨRAMO, para árvores bem regadas 

(situação de conforto hídrico). Marsal et al. (2000) referem o valor de mínimo de -0,95 MPa, em 

pereira ‘Williams’, indicando que para potenciais inferiores a -1,4 MPa já se fará sentir um stress 

hídrico moderado. Swaef et al. (2009) referem para macieira ‘Mutsu’ e ‘Cox Orange’ como limiar 

inferior o intervalo de -1,04 a -1,46 MPa. Estes autores compilam valores referência 

anteriormente estudados, onde referem o intervalo entre -0,5 a -1,5 MPa, obtidos para a 

macieira por Naor et al. (sem data). 

 

Os valores de ΨRAMO obtidos neste trabalho para a modalidade Dhm situam-se sempre 

abaixo dos valores referidos por Marsal et al (2000). (Quadro 2). Poderão existir diferenças nos 

valores referência para a pêra ‘Williams’ e a ‘Rocha’, mas seguindo os valores indicados por 

este autor terá possivelmente ocorrido um stress hídrico ligeiro desde o dia 23 de Junho a 28 de 

Julho, com excepção de alguns dias antes e depois de 2 de Julho, onde o stress já seria 

segundo o mesmo autor, moderado. 

 

Nos períodos onde não se efectuaram medições do ΨRAMO ao meio-dia solar, uma 

estimativa do valor provável pode ser obtida pela relação entre este indicador e o potencial 

hídrico foliar base, ilustrada na Figura 13. Sob esta análise, o ΨBASE  provável à colheita seria no 

caso da modalidade Dhm,  de aproximadamente -1,81 MPa. 
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 Tendo em conta que a modalidade Sequeiro apresenta 88% da sua produção abaixo 

dos 60 mm (Figura 20), que este parâmetro é inferior à das modalidades regadas e que Naor et 

al. (2001), referem que o calibre final da pêra é um indicador muito influenciado pela 

disponibilidade hídrica da pereira, constata-se que a modalidade sequeiro terá estado sujeita a 

stress hídrico de forma crescente ao longo do ciclo. Tal poderá também ter causado a menor 

produção unitária verificada nesta modalidade. 

 

A modalidade Rd teve uma melhor distribuição de calibres que a modalidade Dhm 

(Figura 20). A primeira apresenta maior percentagem de frutos nas classes [65-70] e [70-75], o 

que leva a que esta modalidade tenha conseguido superar em receita a modalidade Dhm 

(Quadro 6). Este facto motiva um melhor aproveitamento da água de rega, como é comprovado 

pelos indicadores apresentados no Quadro 8 e na Figura 21. 

 

Para além de ter conduzido a uma receita superior, a modalidade Rd tem menores 

custos de colheita e menores despesas com rega. Permite um acréscimo de rendimento de 

385,8€/ha, face à modalidade mais regada (Dhm) (Quadro 7). 

 

Analisando as produtividades por hectare (Figura 19) e as receitas de cada modalidade, 

reportadas à mesma unidade de área (Quadro 6), verifica-se que existe uma valorização de 

0,02€ por cada quilograma de peras produzido pela modalidade Rd, face às produzidas pela 

Dhm. 
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 Análise do modelo de gestão aplicado: 
 

 O crescimento diário em diâmetro foi maior na modalidade Rd que na Dhm, até ao dia 

21 de Junho (Figura 15). No dia 23 de Junho foram efectuadas medições de ΨBASE (Quadro 2), 

(ΨBASE: Dhm= -0,28; Rd= -0,35 [MPa]). Nesta mesma data a modalidade Sequeiro apresentava 

o menor crescimento diário e um ΨBASE de -0,54 MPa.  

 Esta posição relativa entre modalidades, no que diz respeito aos crescimentos, foi 

mantida até 5 de Julho. A 2 de Julho o ΨBASE da modalidade Rd era de -0,46 MPa e da Dhm era 

de -0,29 MPa. 

 

 O acima exposto indica que o ΨBASE mínimo admissível, proposto no início deste trabalho 

e de valor -0,5 MPa nesta fase inicial (Figura 6), proporcionou às plantas condições em que o 

crescimento do diâmetro equatorial dos frutos foi diminuído, mas onde se promoveu um 

aumento relativo no TSS (Figura 16). O diâmetro médio dos frutos era nesta altura (2 de Julho) 

de 45mm (Figura 14). A partir de 5 de Julho, a modalidade Rd superou a Dhm, o que se 

manteve até 26 de Julho. Durante todo este período o ΨBASE , medido a 8, 15 e 23 de Julho foi, 

na modalidade Rd inferior em cerca de 0,2 MPa. A diferença no TSS nestas duas modalidades, 

no final deste período, era já de aproximadamente 1º Brix (Figura 16). O diâmetro equatorial 

médio nesta data era de, aproximadamente, 55 mm (Figura 14). 

 A 29 de Julho, a modalidade Dhm era a que apresentava o maior crescimento diário, 

com 0,41 mm.dia-1, contra 0,38 da Rd. O ΨBASE  era de -0,64 e de -0,35 MPa, respectivamente 

na modalidade Rd e Dhm. 

 Entre o dia 22 e 29 de Julho foi, para a modalidade Rd, o período em que ocorreu o 

maior aumento no TSS (Figura 16). Desta forma neste período, embora o crescimento tenha 

sido ligeiramente afectado, as limitações hídricas terão possivelmente servido para aumentar o 

TSS da modalidade Rd, apresentando no final da mesma mais de 13,1 ºBrix, contra 11,7 da 

Dhm. 

  

 A rega aplicada na modalidade Rd no dia 29 de Julho terá sido, possivelmente, 

insuficiente para garantir um aumento das taxas de crescimento. A rega não conseguiu 

humedecer o perfil do solo para além da profundidade de 30 cm e tal terá ditado que no período 

entre esta rega e o dia 7 de Agosto, se tenham mantido as diferenças entre modalidades Dhm e 

Rd, no que diz respeito ao crescimento diário. Esta situação só foi alterada pela rega de dia 7 
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de Agosto, que terá presumivelmente causado o aumento da taxa de crescimento diário do 

diâmetro, que foi superior para a modalidade Rd, face à Dhm, no dia 11 de Agosto. 

 Assim e possivelmente pelo facto de poder ter existido stress hídrico na modalidade Rd, 

no período antes da rega de 7 de Agosto, constata-se que esta rega, de dotação 25 mm, não 

diminuiu o TSS dos seus frutos, tendo aumentado o seu crescimento. 

 

 Por tudo o exposto, apresenta-se na Figura 22 um novo modelo de gestão da rega em 

pereira cv ‘Rocha’, em função do ΨBASE, para iguais condições edafo-climáticas e culturais 

ensaiadas, dado se ter constatado que o modelo inicial poderia ser eventualmente melhorado. 

Salvaguarda-se o facto de apenas se recomendar a rega generosa na fase pré-colheita 

(diâmetros superiores a 60mm), se o TSS dos frutos já for igual ou superior ao objectivo 

comercial.  

 Este modelo deverá ser testado, deixando-se como sugestão para futuros trabalhos. 

Pensa-se que será um método que permitirá favorecer ainda mais os calibres dos frutos, 

salvaguardando a qualidade da produção no que diz respeito ao TSS. Desta forma poderá 

contribuir para aumentar o rendimento dos produtores, mantendo uma exploração racional dos 

recursos hídricos. 

 

 

 

ΨBASE Limite Proposto

40 mm

45 mm

55 mm

60 mm Colheita

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Crescimento do Fruto (mm)

Ψ
B

A
S

E
 (M

pa
)

 
Figura 22 - Proposta de novo modelo de gestão da rega para a pereira ‘Rocha’, em função do diâmetro equatorial 

médio dos frutos
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Embora a carga média de aproximadamente 250 frutos/árvore já tenha originado, nas 

condições em que decorreu este trabalho, produções consideradas satisfatórias, sugere-se 

também para futuros trabalhos, a análise deste modelo sob o efeito de cargas mais elevadas. 

 

O consumo de água da modalidade Rd foi de 37% da modalidade Dhm (Figura 9), o que 

significa que com a quantidade de água necessária para regar 1 ha com a estratégia de rega da 

primeira modalidade, se poderiam hipoteticamente regar 2,7ha se a rega fosse feita como na 

segunda. 

A redução do consumo de água é conseguida com aumento de rendimentos, como foi 

demonstrado neste trabalho (Quadro 6, Quadro 7). Desta forma conseguir-se-á produzir de uma 

forma ambientalmente mais sustentável e economicamente mais vantajosa. 

 

Sabendo que existem mais de 12 000 ha de pomares de pêra em Portugal (INE, 2009) e 

que a cultivar ‘Rocha’ representava, em 2002, 90,6% das variedades de pereira no nosso país 

(INE, 2002), poderá afirmar-se que qualquer estratégia de optimização da utilização da água de 

rega poderá, a nível global, reduzir em grande quantidade o consumo de água para este fim. 

 

Importa desenvolver novos métodos de gestão em tempo real e de fácil aplicação às 

condições de produção, tornando possível fazer uma gestão in loco da água de cada pomar, 

dadas as condições edafoclimáticas muito diferentes que se verificam na região Oeste 

(Azevedo, 2006). É de extrema importância a adopção destas novas técnicas por parte dos 

agricultores, sendo fundamental o papel dos técnicos na divulgação dos resultados deste tipo 

de trabalhos e no por em prática novas estratégias de rega, que contribuam para a o aumento 

da sustentabilidade da produção de pêra ‘Rocha’. 
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VI. CONCLUSÕES 
 

A evolução dos mercados obriga a um controlo cada vez maior dos custos de produção, 

sendo sempre necessária a optimização dos factores de produção empregues. Por outro lado, 

numa perspectiva de redução das disponibilidades de água para rega, importa cada vez mais 

aumentar a eficiência do seu uso, com vista à maximização da produtividade de um recurso 

finito. 

 

Com o presente trabalho e nestas condições edafo-climáticas, verificou-se que na 

produção de pêra ‘Rocha’: 

 

1. Foi possível reduzir em 63% as necessidades em água para rega, recorrendo a novos 

modelos de gestão, considerados uma evolução técnica. Esta optimização permitiu, nas 

condições ensaiadas, produzir acima das 40 ton.ha-1 com um consumo de água inferior 

a 1000 m3.ha-1; 

 

2. Existiu um efeito benéfico das regas pontuais e abundantes (modalidade Rd) na 

distribuição de calibres dos frutos da pereira ‘Rocha’, aumentando o valor da produção 

obtida; 

 

3. Se obtiveram TSS elevados, superiores a 13ºBrix, mesmo com produtividades 

superiores a 40 ton.ha-1. 

 

É necessário continuar a estudar o efeito que este tipo de estratégias de rega tem na 

quantidade e qualidade da produção de pêra ‘Rocha’, avaliando parâmetros adicionais de 

qualidade como, por exemplo, o valor nutricional e a capacidade de conservação dos frutos. 

Importa também adaptar os modelos de gestão existentes ao uso de novos indicadores 

do estado hídrico das plantas, que permitam a sua avaliação contínua e uma decisão em tempo 

real. Os sensores dendrométricos poderão ser uma ferramenta extremamente útil neste sentido, 

dada a sua precisão e por se relacionarem com o estado hídrico das plantas. Sugere-se que se 

teste a sua aplicabilidade na optimização da rega da pereira ‘Rocha’. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo I - Relação entre peso e diâmetro, obtida pela medição destes parâmetros  
 em 600 frutos, ao longo do ciclo. 
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Anexo II - Tabela de preços utilizada no cálculo da receita 
 

 

 

 

Preços (€/kg) para cada classe 
  <50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Cat I 0 0.153 0.153 0.437 0.437 0.522 0.522 
Cat II 0 0.153 0.153 0.301 0.301 0.38 0.38 

 

% Cat. I % Cat. 
II 

43% 57% 
 

 

 
(Fonte: Manual Técnico de Produção Integrada de Pêra Rocha –  

Aplicação experimental de técnicas de produção e conservação - 

Projecto Agro 1 (2005) APAS; INIAP/ENFVN-LQARS-DGPC) 
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Anexo III - Características da água de rega utilizada no ensaio 
 
 

 

 

 

 

pH 8,2 

Condutividade eléctrica 1,33 mS.cm-1 (25ºC) 

Razão Absorção Sódio Ajustada 3,59 

Aniões (mg.L-1) Catiões (mg.L-1) 

Cloreto 212,76 Nitrato 17,1 Cálcio 86,8   

Sulfato 42,8   Magnésio 42,8   

Bicarbonato 439,2   Sódio 132,0   


