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I 

RESUMO 

 

Os diferentes cenários de alteração climática projectam para Portugal um aumento da 

temperatura do ar, associado a uma diminuição da precipitação, o que deverá implicar uma 

redução na produção das culturas e um aumento da procura de água para a rega. Neste 

trabalho criou-se uma metodologia, baseada no desenvolvimento de ferramentas 

informáticas, com o objectivo de avaliar os impactes das alterações climáticas sobre o 

regadio. A metodologia proposta consiste na utilização combinada de um modelo de 

simulação do balanço hídrico (IrrigRotation), de sistemas de informação geográfica e bases 

de dados (IScenarios), de um programa de interpolação espacial (Interpolador) e de um 

modelo de projecto e avaliação de sistemas de rega com canhão (Enrolador). Esta 

metodologia foi aplicada experimentalmente a dois casos de estudo na região do Alentejo. 

Os resultados obtidos para os cenários de alterações climáticas (2071-2100) apontam para 

um aumento das necessidades de rega entre 13% a 70% e para um aumento das 

necessidades de rega relativas ao período de ponta de 12% a 21%. Verificou-se também um 

aumento do risco para as culturas de sequeiro, com o valor do deficit hídrico a variar entre 

32% a 59%. A rotação de culturas foi identificada como uma importante ferramenta de 

adaptação. 

 

 

Palavras-chave:  Alterações climáticas, Rega, Cenários climáticos, Modelos climáticos 

regionais, Análise espacial, Modelos de simulação, Balanço hídrico do solo, Necessidades 

hídricas das culturas, Rotação de culturas, Sistemas de rega. 



 

II 

METHODOLOGIES FOR THE ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IMPACTS 

ON IRRIGATED AGRICULTURE AND IRRIGATION SYSTEMS. 

 

 

ABSTRACT 

 

The different climate change scenarios forecast for Portugal an increase in air temperature 

associated with a reduction of the precipitation, which should implies a reduction in crop 

yields and a rise of water demand for irrigation. In this work a methodology was created, 

based on the development of software tools, with the objective of evaluating the impacts of 

climate change on irrigated agriculture. The proposed methodology consists in the combined 

use of a soil water balance model (IrrigRotation), geographic information systems and 

databases (IScenarios), spatial interpolation program (Interpolador) and a travelling gun 

irrigation systems design and evaluation model (Enrolador). This methodology was applied 

experimentally to two case studies in the Alentejo region. The results obtained for the climate 

change scenarios (2071-2100) showed an increase in seasonal irrigation requirements 

between 13% to 70% and an increase in peak irrigation requirements from 12% to 21%. It 

was also found an increase in the risk of crop failure for rainfed crops, with the value of water 

deficit ranging between 32% to 59%. The crops rotation was identified as an important 

adaptation tool. 

 

 

Key-words:  Climate change, Irrigation, Climate scenarios, Regional climate models, Spatial 

analysis, Simulation models, Soil water balance, Crop water requirements, Crops rotation, 

Irrigation systems. 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação do problema 

A agricultura é muito dependente do clima o que a torna bastante vulnerável às alterações 

climáticas. A agricultura de regadio é responsável por uma fatia muito importante da 

quantidade total de alimentos produzidos e é um dos maiores utilizadores de água. Em 

Portugal estima-se que o consumo de água para rega represente, segundo o INAG (2001), 

cerca de 74% do total da água consumida no país, o que lhe atribui uma relevância especial 

ao nível da gestão dos recursos hídricos e da conservação do ambiente.  

Actualmente a comunidade científica refere que existem evidências de que estão a ocorrer 

alterações climáticas (IPCC, 2007c). Os diferentes cenários de alteração climática 

disponíveis para Portugal projectam um aumento da temperatura do ar e uma redução na 

precipitação média anual, com uma maior concentração desta durante o Inverno e um 

declínio em todas as outras estações do ano, particularmente expressivo durante a 

Primavera (Miranda et al., 2006, Alcamo et al., 2007; Christensen et al., 2007). Kundzewicz 

et al., 2007, também referem uma considerável redução na disponibilidade de água para o 

sul da Europa, com uma maior frequência e severidade das secas. Um aumento na 

temperatura associado com uma redução na precipitação pode levar a uma redução na 

produção das culturas e a um aumento da procura de água por parte da agricultura. Este 

facto poderá originar uma redução na quantidade de alimentos produzidos constituindo um 

risco importante ao nível da segurança alimentar. O aumento da procura de água para a 

rega, como forma de contrariar os efeitos das alterações climáticas, associado com a 

redução de precipitação irá aumentar a pressão sobre os recursos hídricos, o que poderá ter 

implicações ao nível do ambiente e dos recursos naturais (Turral e Faurés, 2010). 

De modo a permitir o ajustamento da agricultura de regadio a uma realidade caracterizada 

pela incerteza climática é necessário desenvolver estudos e metodologias que permitam a 

gestão dos riscos, que decorrem dum clima em mudança, sobre os sistemas agrícolas. 

Assim, é necessário criar ferramentas que permitam a avaliação dos impactes das 

alterações climáticas e a definição de medidas de adaptação, de modo a sustentar a 

decisão agronómica num contexto de incerteza. Com o objectivo de avaliar os impactes na 

agricultura e no regadio e definir medidas de adaptação têm sido desenvolvidos diversos 

estudos baseados na utilização de cenários de alteração climática, sob a forma de dados de 

entrada em modelos de crescimento das culturas e de simulação do balanço hídrico do solo 

(Rosenberg et al., 2003; Brandão, 2006; Pinto et al., 2006; Easterling et al., 2007 Rodriguez 

Díaz et al., 2007; Daccache et al., 2010; Lovelli et al., 2010; Xiong et al., 2010; De Lorenzi et 

al., 2012). 
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A problemática da incerteza é um ponto central em qualquer estudo de impacte das 

alterações climáticas sobre a agricultura e o regadio uma vez que estes estudos são 

realizados através da utilização de modelos de simulação das culturas, ou do balanço 

hídrico do solo, que utilizam dados climáticos produzidos por modelos climáticos tendo por 

base um determinado cenário de emissões de gases com efeito de estufa. Assim, à 

incerteza do processo de modelação das culturas, ou do balanço hídrico, junta-se a 

incerteza das simulações dos modelos climáticos e a incerteza dos cenários de emissões. 

Acresce, ainda, o facto de que actualmente não existe conhecimento suficiente sobre a 

influência que uma concentração crescente de CO2 na atmosfera, associada com um 

aumento das temperaturas, terá no desenvolvimento das culturas e, em particular, no que 

toca às suas necessidades hídricas e à eficiência na utilização da água.  

É necessário que a avaliação dos impactes e a definição das medidas de adaptação tenham 

em conta esta problemática da incerteza, pois pretende-se realizar uma adaptação 

antecipada e planeada da agricultura às condições futuras do clima. A implementação de 

medidas que visem o aumento exagerado da resiliência dos sistemas agrícolas, com o 

objectivo de reduzir os riscos climáticos, pode resultar em quebras importantes da 

rentabilidade das explorações agrícolas e numa diminuição da quantidade de alimentos 

produzidos. A definição das medidas de adaptação e a gestão dos riscos deve ser efectuada 

com base num equilíbrio entre a necessidade de reduzir os riscos climáticos e de assegurar 

a sustentabilidade económica, social e ambiental da actividade agrícola (Baethgen e Terra, 

2010). 

É de realçar que, hoje em dia, o processo de decisão na agricultura e no regadio se efectua 

num contexto de elevada incerteza, não só a nível climático como ao nível dos mercados, 

devido às perspectivas do elevado crescimento da população mundial com impactes ao 

nível da procura de alimentos e com efeitos nos níveis de segurança alimentar. É por isso 

pertinente o desenvolvimento de metodologias e de estudos que contribuam para apoiar a 

tomada de decisão neste contexto de incerteza. 

No presente, os sistemas de rega são projectados com base em séries climáticas históricas, 

utilizando tipicamente séries com 30 anos, assumindo que os parâmetros estatísticos que 

caracterizam o clima se mantém constantes ao longo do tempo. Uma vez que o clima irá 

mudar nas próximas décadas, esta premissa deixa de ser válida. Assim, no projecto de 

rega, para além dos dados climáticos observados, também se deverão considerar séries 

climáticas futuras, produzidas por modelos climáticos. Uma vez que as infra-estruturas de 

regadio são planeadas para horizontes temporais bastante alargados é necessária a 

avaliação dos impactes e a definição de margens de segurança para o período em que 

estarão a funcionar. Neste contexto, têm surgido recentemente diversos trabalhos que 
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demonstram a necessidade da adopção de séries climáticas futuras, correspondentes aos 

cenários de alteração climática, para efeitos de planeamento e gestão da água para rega e 

para a gestão dos recursos hídricos (Turral e Faurés, 2010). 

As projecções de alteração do clima são produzidas por modelos climáticos que utilizam 

cenários de emissões de CO2, definidos pelo IPCC (Intergovernmental Panel for Climate 

Change) (IPCC, 2007a; IPCC-TGICA, 2007). Os modelos climáticos podem ser classificados 

em função da dimensão da área considerada nas simulações e em função da resolução 

espacial do cálculo. No primeiro grupo estão os modelos de circulação global (GCM) que 

simulam o clima a uma escala global, com uma grelha de aproximadamente 300 km de lado 

e no segundo estão os modelos climáticos regionais (RCM) que simulam as condições 

climáticas numa escala regional, utilizando uma grelha com a resolução espacial de 

aproximadamente 50 km (Cunha et al., 2006; Miranda et al., 2006, Santos, 2006; IPCC, 

2007a). Os modelos climáticos consideram estimativas de futuras emissões de gases com 

efeito de estufa para diferentes níveis de desenvolvimento social e tecnológico. Estes 

cenários, desenvolvidos pelo IPCC, são conhecidos como SRES (Special Report on 

Emission Scenarios) (Nakicenovic et al., 2000; Parry et al., 2007; IPCC, 2007a,b).  

Os estudos efectuados para a avaliação dos impactes das alterações climáticas na 

agricultura, e mais especificamente sobre o regadio, baseiam-se geralmente na utilização de 

modelos de culturas, ou de simulação do balanço hídrico, em conjunto com dados de 

cenários de alteração climática, produzidos por modelos climáticos (GCM e/ou RCM). Esta 

abordagem é bastante indicada, uma vez que não é possível replicar experimentalmente as 

futuras condições do clima e os seus impactes sobre a produção agrícola, sendo necessário 

recorrer a modelos para se obter uma estimativa dos impactes (Braga e Pinto, 2009). Os 

resultados das simulações permitem projectar os impactes prováveis e definir e testar 

medidas de adaptação (Jones, 2000; Döll, 2002; Brandão, 2006; Pinto et al., 2006; 

Rodriguez Díaz et al., 2007; Daccache et al., 2010; Lovelli et al., 2010; Xiong et al., 2010; 

Hunink e Droogers, 2011; De Lorenzi et al., 2012).  

O desenvolvimento de modelos de simulação da rega tem constituído uma importante área 

de investigação nos últimos anos (Bastiaanssen, et al., 2007). Estes estudos, nos domínios 

da agricultura e do ambiente, têm evoluído através da integração de vários modelos de 

simulação entre si, com SIG e com sistemas de apoio à decisão (Denzer, 2005; Tarjuelo et 

al., 2005). No contexto da rega têm sido desenvolvidos um conjunto de ferramentas e de 

sistemas de informação compostos por programas e bases de dados, de que são exemplos 

os modelos de simulação do balanço hídrico ISAREG (Teixeira e Pereira, 1992), CROPWAT 

(Smith, 1998), SIMDualKc (Rolim et al., 2007) e mais recentemente o modelo IrrigRotation 

(Rolim e Teixeira, 2008) que permite a simulação do balanço hídrico para rotações de 
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culturas e o modelo AQUACROP (Raes et al., 2009). A integração de modelos de simulação 

do balanço hídrico com modelos de simulação dos sistemas de rega encontra-se descrita no 

trabalho de Granier et al. (2003). Estes modelos podem simular diferentes alternativas de 

projecto e gestão com o objectivo de melhorar a gestão da água para rega e a eficiência dos 

sistemas de rega. 

 

1.2. Objectivos 

Identificação dos objectivos 

O objectivo desta tese é o desenvolvimento de uma metodologia que permita avaliar os 

impactes das alterações climáticas sobre a agricultura de regadio, nomeadamente sobre o 

projecto de rega. A metodologia a desenvolver deverá contemplar todas as etapas do 

projecto de rega, iniciando-se na recolha dos dados edafo-climáticos e terminando no 

dimensionamento dos sistemas de rega. O desenvolvimento de um conjunto de ferramentas 

informáticas permite incorporar a incerteza climática decorrente das alterações climáticas na 

engenharia de rega, que inclui o projecto dos sistemas de rega e a gestão da água para 

rega.  

 

Para a concretização do objectivo geral anteriormente referido foram definidos os seguintes 

objectivos específicos: 

i) Seleccionar as séries de dados climáticos relativas aos cenários de alteração 

climática produzidas por modelos climáticos regionais; 

ii) Desenvolver um sistema de informação (IScenarios), baseado em SIG, que permita a 

manipulação dos dados de saída de vários modelos climáticos regionais e a 

construção das séries climáticas futuras; 

iii) Desenvolver um programa (Interpolador) que realize a interpolação espacial das 

variáveis agrometeorológicas utilizadas pelo modelo do balanço hídrico do solo; 

iv) Desenvolver um modelo de simulação do balanço hídrico do solo, contínuo no 

tempo, que permita determinar as necessidades de rega para as rotações de 

culturas (IrrigRotation); 

v) Desenvolver uma aplicação informática (Enrolador) que permita o dimensionamento 

e a avaliação do desempenho de sistemas de rega de canhão com enrolador; 

vi) Realizar a aplicação experimental da metodologia desenvolvida a dois casos de 

estudo na região do Alentejo, com o objectivo de a testar e de se avaliarem os 
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impactes das alterações climáticas nas necessidades de rega das rotações de 

culturas de regadio, nos caudais de ponta e no dimensionamento dos canhões de 

rega. 

 

Justificação dos objectivos 

O conjunto de ferramentas informáticas a desenvolver deverá permitir que o projecto e a 

gestão da rega se efectuem com base tanto em séries de dados observados, provenientes 

de estações meteorológicas, como em cenários de alteração climática produzidos pelos 

modelos climáticos. Deste modo, será possível formular novas estratégias de projecto e de 

gestão que permitam a adaptação dos sistemas de regadio aos efeitos das alterações 

climáticas. Pretende-se que, com base em modelos computacionais, bases de dados e 

sistemas de informação geográfica (SIG), seja possível apoiar os decisores no planeamento 

e gestão dos sistemas de rega, num contexto de incerteza climática. 

 

O sistema de informação IScenarios foi desenvolvido com o objectivo de efectuar o 

processamento dos dados produzidos pelos modelos climáticos, de modo a produzir as 

séries climáticas futuras relativas aos cenários de alteração climática. Os dados dos 

cenários de alteração climática, produzidos pelos modelos climáticos, são espacialmente 

distribuídos e são disponibilizados num formato de difícil utilização, o que leva a que seja 

necessária a utilização de ferramentas informáticas e a realização de diversos passos para 

se converterem os dados no formato normalmente utilizado pelos modelos de simulação do 

balanço hídrico do solo. O formato e o volume de dados constituem um obstáculo à sua 

utilização em estudos no domínio da agricultura e do regadio. 

O desenvolvimento do programa Interpolador (Rolim et al., 2011) teve como objectivo 

permitir combinar para um dado ponto do terreno séries de dados meteorológicos com 

diferentes distribuições espaciais. Permite, assim, que seja possível interpolar as anomalias 

dos cenários de alteração climática para os pontos das estações meteorológicas, de modo a 

se construírem as séries climáticas futuras. Outro dos objectivos deste programa é o de 

aumentar a qualidade dos dados de entrada do modelo de balanço hídrico do solo, através 

da realização da interpolação espacial dos dados meteorológicos de entrada do modelo, o 

que permite a redução da incerteza associada à variabilidade espacial das variáveis 

agrometeorológicas. 

O modelo de simulação do balanço hídrico, IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008), foi 

desenvolvido com o objectivo de realizar a simulação do balanço hídrico do solo, de forma 
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contínua no tempo, de modo a permitir a determinação das necessidades de rega ao nível 

das rotações de culturas, que são a técnica base da agricultura sustentável.  

O programa Enrolador é utilizado, na metodologia desenvolvida no sentido de exemplificar o 

cálculo dos impactes das alterações climáticas sobre o dimensionamento dos sistemas de 

rega. Os sistemas de rega com canhão são particularmente interessantes para a definição 

de medidas de adaptação às alterações climáticas na agricultura pois são indicados para 

regas de complemento ou de socorro em climas semi-áridos (Raposo, 1996; Tarjuelo, 1999). 

Os canhões de rega pela sua mobilidade enquadram-se bem na rega das rotações de 

culturas, uma vez que é necessário ter um equipamento que se possa deslocar de uma 

folha da rotação para outra. 

Por último pretende-se efectuar a aplicação experimental da metodologia desenvolvida a 

dois casos de estudo na região do Alentejo, com o objectivo de avaliar o seu desempenho e 

de realizar o levantamento de futuras necessidades de investigação. Os resultados desta 

aplicação deverão produzir para cada cenário climático as necessidades hídricas e de rega 

das culturas, os valores do deficit hídrico das culturas de sequeiro, assim como os caudais 

de ponta e os equipamentos de rega seleccionados. Nesta aplicação experimental, 

pretende-se, também, avaliar o comportamento das rotações de culturas do ponto de vista 

da gestão da água do solo e qual o seu efeito nas necessidades de rega das culturas para 

diferentes cenários climáticos. 

 

1.3. Organização da dissertação 

A dissertação está organizada em oito capítulos. No capítulo 2 faz-se a revisão bibliográfica 

sobre o tema das alterações climáticas, focando a definição do clima, a sua variabilidade e 

as causas das alterações climáticas. Descrevem-se os modelos climáticos, os cenários de 

emissões de gases com efeito de estufa e as projecções de alterações climáticas 

actualmente disponíveis. Enunciam-se as principais fontes de incerteza e realiza-se a 

revisão dos métodos de estudo a ser utilizados em estudos sectoriais na agricultura de 

regadio. Apresentam-se os principais impactes das alterações climáticas nos sistemas 

agrícolas de regadio descritos na literatura, com especial enfoque nas necessidades 

hídricas e de rega das culturas e na gestão da água para rega. No capítulo 3 descreve-se o 

estado de arte relativamente à utilização de sistemas de informação na engenharia da rega. 

Os métodos de cálculo das necessidades de rega são apresentados no capítulo 4, 

juntamente com a caracterização dos modelos do balanço hídrico do solo e com a descrição 

das rotações de culturas de um ponto de vista de gestão da água no solo. No capítulo 5 

apresentam-se as principais características dos canhões de rega com enrolador 
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descrevendo-se o processo do seu dimensionamento, assim como as principais regulações 

e critérios de funcionamento. 

A metodologia de análise dos impactes das alterações climáticas e as ferramentas 

computacionais, desenvolvidas ao longo deste trabalho, são apresentadas no capítulo 6. 

Neste capítulo apresenta-se o sistema de informação IScenarios, o software Interpolador, o 

modelo de balanço hídrico do solo IrrigRotation e o programa Enrolador. Para cada uma 

destas ferramentas descreve-se o seu processo de desenvolvimento, as suas 

características e o seu modo de operação.  

No capítulo 7 aborda-se a aplicação experimental da metodologia desenvolvida a dois casos 

de estudo na região do Alentejo, descrevendo-se os dados de entrada utilizados e a forma 

como se aplicou a metodologia. Realiza-se uma análise dos dados climáticos observados, 

dos dados produzidos pelos modelos RCM, das anomalias climáticas e das séries climáticas 

perturbadas, produzidas com base na perturbação dos dados das estações meteorológicas 

considerando as anomalias calculadas para cada cenário climático. Apresentam-se os 

resultados obtidos para as necessidades hídricas das culturas e para as necessidades de 

rega afectadas das respectivas probabilidades de não excedência. Também se apresentam 

os resultados obtidos para o deficit hídrico das culturas de sequeiro. Os sistemas de rega 

com canhão foram dimensionados com base nos caudais de ponta calculados para cada um 

dos cenários climáticos considerados, apresentando-se os equipamentos seleccionados. Os 

impactes identificados são analisados e discutidos. 

Finalmente, no capítulo 8, apresentam-se as conclusões dos trabalhos desenvolvidos, 

identificam-se algumas medidas de adaptação e formulam-se as perspectivas de 

desenvolvimentos futuros. 
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2. Alterações climáticas 

2.1. Considerações gerais 

O clima é definido como a média das condições meteorológicas, ou de uma forma mais 

rigorosa, como a descrição estatística de variáveis relevantes (e.g. a temperatura, 

precipitação, humidade, vento, etc.) ao longo de um período de tempo que tipicamente 

corresponde a 30 anos, de acordo com o definido pela Organização Meteorológica Mundial 

(WMO) (IPCC, 2007a). O clima corresponde, assim, às propriedades estatísticas de um 

conjunto de estados da atmosfera e que incluem os valores médios, as medianas, as 

variâncias, as covariâncias e as probabilidades de ocorrência de valores extremos das 

variáveis climatológicas (Peixoto, 1987). O clima e o tempo atmosférico são duas formas 

complementares de descrever o mesmo sistema mas referindo-se a escalas de tempo 

diferente. O tempo refere-se à evolução diária do estado da atmosfera, enquanto o clima 

corresponde às características médias da atmosfera num dado local e numa dada estação 

do ano, permitindo a sua comparação com outros locais ou estações (Miranda, 2001).  

O sistema climático (Fig. 2.1) é complexo, sendo constituído por cinco componentes 

principais que interagem entre si: a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a superfície terrestre 

e a biosfera, sendo a componente atmosférica a que caracteriza o clima (IPCC, 2007a). Os 

diversos componentes estabelecem um conjunto de interacções complexas, entre si, que 

envolvem processos físicos, químicos e biológicos, sendo o conhecimento actual relativo a 

estas interacções ainda muito diminuto (Miranda, 2001; Mollion, 2010). O sistema climático 

evolui ao longo do tempo devido à sua dinâmica interna e devido a forçamentos externos 

tais como as erupções vulcânicas, as variações na actividade solar ou os forçamentos de 

origem antropogénica, dos quais se destacam a alteração da composição da atmosfera e do 

uso do solo (IPCC, 2007a). 

O sol fornece a energia ao sistema climático na forma de radiação de curto comprimento de 

onda. Cerca de um terço da energia solar que atinge o topo da atmosfera é reflectido 

directamente para o espaço. Os restantes dois terços são absorvidos pela superfície 

terrestre e numa menor extensão pela atmosfera (IPCC, 2007a). O equilíbrio do clima global 

depende basicamente do equilíbrio radiativo do sistema terra-atmosfera-oceano. Assim, o 

fluxo de radiação solar, ou radiação de curto comprimento de onda, que entra no sistema 

climático deve ser igual ao fluxo de radiação de longo comprimento de onda, radiação 

infravermelha térmica, que é emitida pela superfície terrestre e atmosfera e que sai do 

sistema para o espaço exterior (Mollion, 2010). 

Existem fundamentalmente três formas de alterar o balanço de radiação do planeta: i) 

alterando a radiação solar que entra no sistema climático devido a alterações na órbita da 
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terra ou na quantidade de radiação emitida pelo Sol; ii) alterações na fracção de radiação 

solar que é reflectida (albedo) devidas a alterações na cobertura de nuvens, na 

concentração de aerossóis na atmosfera e na vegetação e usos do solo; iii) através da 

alteração da quantidade de radiação de longo comprimento de onda que é emitida da Terra 

para o espaço causada pela alteração da concentração de gases com efeito de estufa 

(IPCC, 2007a).  

Alterações 
na radiação 

solar

Atmosfera
Nuvens

Biosfera

Aerossóis

Precipitação
Evaporação

Actividade vulcânica

ia

Alterações no 
ciclo hidrológico

Alterações na atmosfera:
Composição, circulação

Superfície terrestre

Gelo

Gelo

Interacção  
Atmosfera-Biosfera

Interacção  
Atmosfera-Gelo
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Trocas de

calor

Radiação 
terrestre
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Terra-

Atmosfera

Interacção  
Solo-Biosfera

Influência humana

Hidrosfera:
oceano

Hidrosfera: 
rios e lagos

Alterações na Crioesfera: neve, gelo,  glaciares 

Alterações na superfície terrestre: orografia,  
uso do solo, vegetação, ecossistemas

Alterações no oceano: circulação, 
nível do mar, biogeoquímica

Acoplamento
oceano-gelo

 
Figura 2.1 – Representação esquemática dos componentes do sistema climático, os seus processos 

e interacções (adaptado de IPCC, 2007a). 

 

A superfície terrestre, por ser muito mais fria do que o sol, emite radiação de longo 

comprimento de onda, principalmente na gama do infravermelho. Grande parte desta 

radiação térmica emitida pela terra e oceanos é absorvida pelos gases com efeito de estufa 

GEE (e.g. vapor de água, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) presentes na 

atmosfera e reemitida de volta para a superfície terrestre. A este fenómeno dá-se o nome de 

efeito de estufa. O efeito de estufa faz com que a atmosfera terrestre retenha uma parte 

apreciável da energia fornecida pelo sol, aquecendo a superfície da Terra. Sem a acção 

natural do efeito de estufa a temperatura média à superfície da terra rondaria os -18 ºC, em 

vez do seu valor médio global que é de cerca de 14ºC. A actividade humana, principalmente 

a queima de combustíveis fósseis e a desflorestação, intensificaram grandemente o efeito 
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de estufa natural, causando aquecimento global. (Duarte Santos, 2006; IPCC, 2007a,b; 

Melo-Abreu e Pereira, 2010). 

Os dois gases mais abundantes na atmosfera, azoto (78%) e oxigénio (21%), não exercem 

quase nenhum efeito de estufa. Os gases com efeito de estufa (GEE) mais importantes são 

em primeiro lugar o vapor de água e em segundo o dióxido de carbono (CO2). O metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozono (O3), os clorofluorcarbonetos (CFC), os 

hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) e vários outros gases presentes na atmosfera em 

pequenas quantidades, contribuem igualmente para o efeito de estufa (IPCC, 2007a,b).  

As emissões antropogénicas de GEE produzem um aumento da energia absorvida pela 

atmosfera, que aquece o clima da Terra, constituindo, assim, um forçamento radiativo 

positivo. (IPCC, 2007a,b). É de referir que a concentração de CO2 na atmosfera aumentou 

cerca de 35% durante a era industrial, e este aumento é devido às actividades humanas, 

principalmente à combustão de combustíveis fósseis e à desflorestação. Deste modo, a 

humanidade alterou a composição química da atmosfera global com implicações 

substanciais no clima. As alterações climáticas provocadas pelo homem resultaram 

principalmente de alterações nas concentrações dos GEE na atmosfera, mas também das 

alterações na quantidade de aerossóis na atmosfera, e das mudanças no uso do solo 

(IPCC, 2007a,b). Os aerossóis atmosféricos consistem em partículas sólidas ou líquidas, de 

diferentes tamanhos e composições, suspensas na atmosfera, que podem ser de origem 

natural ou antropogénica (Miranda, 2001; Solomon et al., 2007). 

As alterações climáticas são definidas pelo IPCC (2007c) como as alterações no estado do 

clima que podem ser identificadas por variações na média e/ou na variabilidade das suas 

propriedades, e que persistem por um longo período de tempo, tipicamente décadas ou 

períodos mais longos. As alterações climáticas podem ser consequência de processos 

naturais internos ou de forçamentos externos, ou devidas a mudanças antropogénicas 

persistentes na composição da atmosfera e no uso do solo. A United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) define as alterações climáticas apenas como a 

alteração no clima que é atribuída directa ou indirectamente à actividade humana, que altera 

a composição da atmosfera global e que se adiciona à variabilidade climática natural 

(UNFCCC, 1992). A UNFCCC distingue assim as alterações climáticas que resultam da 

alteração da composição da atmosfera devida à actividade humana, da variabilidade 

climática atribuída a causas naturais (IPCC, 2007c). 

Num estudo sobre a problemática das alterações climáticas são ainda importantes os 

conceitos de normal climatológica e de anomalia climática. A descrição quantitativa do clima 

é feita através de um conjunto de valores de grandezas meteorológicas observadas, tais 
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como a temperatura, a humidade, a precipitação, a nebulosidade, a radiação solar, etc. A 

normal climatológica consiste nas médias mensais de vários elementos meteorológicos, 

calculados para um período de 30 anos (e.g. 1961-90), sendo estes valores utilizados para 

definir o clima de um dado local ou região (IM, 2012a,b, Miranda, 2001). A designação de 

normais climatológicas deve-se ao facto de se considerar que, com um valor mínimo de 30 

anos, as variáveis meteorológicas seguem aproximadamente a distribuição normal ou 

gaussiana (IM, 2012b). A Organização Meteorológica Mundial (WMO) determina que as 

normais climatológicas começam no primeiro ano de cada década (sendo, as normais de 

1931-1960 e 1961-1990 consideradas as normais de referência) (IM, 2012a). Na utilização 

de um período de 30 anos para realizar a caracterização do clima de um dado local deve-se 

ter em conta que esse período não é, em muitos casos, suficiente para eliminar as 

flutuações interanuais do clima. Assim, para diferentes períodos de 30 anos, algumas 

variáveis meteorológicas poderão apresentar diferenças estatisticamente significativas 

(Miranda, 2001). O conceito de anomalia climática corresponde à diferença entre o clima 

médio de um longo período de tempo, como por exemplo a normal climatológica, e o clima 

de um dado período em análise (IM, 2012b). 

 

2.2. Variabilidade climática 

Para a correcta compreensão dos impactes das alterações climáticas é necessário ter em 

conta a variabilidade climática natural, mesmo na ausência de alterações climáticas. 

Segundo o IPCC (2007a) a variabilidade climática refere-se a variações do estado médio e 

de outras estatísticas do clima (tais como o desvio padrão ou a ocorrência de extremos, etc.) 

em todas as escalas espaciais e temporais que vão para além dos acontecimentos 

climáticos individuais.  

A variabilidade climática pode resultar de processos naturais internos ao sistema climático 

(variabilidade de origem interna), ou de variações no forçamento externo, naturais ou 

antropogénicas, (variabilidade de origem externa) (Miranda, 2001; IPCC, 2007b; Mollion, 

2010). Assim, o sistema climático é considerado como um sistema forçado e a variabilidade 

resulta directamente das alterações do nível de forçamento (Miranda, 2001). O forçamento 

radiativo é uma medida da influência de um dado factor na alteração do balanço de energia 

que entre e sai do sistema climático, sendo que os forçamento positivos tendem a aumentar 

a temperatura da superfície terrestre enquanto forçamento negativos tendem a causar 

arrefecimento (IPCC, 2007b). 

Os factores de variabilidade de origem externa explicam as oscilações observadas como 

resultado de alterações nas condições exteriores ao sistema climático, em particular as 
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alterações periódicas ou esporádicas do input solar, ou as alterações da composição 

atmosférica devidas a factores “externos” (vulcões, impactos cósmicos, etc.). Assim, os 

factores de variabilidade externa, ou forçamentos externos, são (Miranda, 2001): ciclos de 

Milankovitch; impactos cósmicos; actividade solar; vulcões; tectónica global e deriva dos 

continentes. 

Em paralelo com os mecanismos de forçamento externo, a interacção não linear entre os 

diferentes componentes do sistema climático dá origem a variabilidade interna (Miranda, 

2001). Os forçamentos internos são os processos inerentes ao sistema terra-atmosfera-

oceano e que estão submetidos a mecanismos de compensação ou realimentação do 

sistema (feedbacks). Os mecanismos de feedback podem ser negativos quando se opõem a 

uma dada perturbação climática e tendem a restabelecer o estado de equilíbrio original. São 

positivos quando amplificam a perturbação climática levando o clima a um novo estado de 

equilíbrio diferente do inicial. Os principais forçamentos internos são (Mollion, 2010): efeito 

de estufa, albedo planetário, cobertura das nuvens, circulação geral da atmosfera e 

circulações oceânicas. A importância das oscilações internas, nas variações a longo prazo 

do clima é bastante especulativa dada a incerteza dos modelos climáticos (Miranda, 2001). 

 

2.3. Identificação das alterações climáticas 

2.3.1. Observações de alterações no clima 

O IPCC (2007c) afirma que o aquecimento do sistema climático é inequívoco, sendo 

evidente, a partir dos dados observados, um aumento global das temperaturas médias do ar 

e dos oceanos, a fusão generalizada da neve e gelo e a subida global do nível médio do mar 

(fig.2.2).  

Desde que existem registos instrumentais da temperatura verifica-se que onze dos doze 

anos entre 1995 e 2006 estão entre os 12 anos mais quentes de que há registo. A tendência 

global de aumento da temperatura do ar ao longo de 100 anos, entre 1906-2005, foi de 0.74 

ºC (Fig. 2.2). Este aumento é generalizado em todo o globo sendo mais acentuado nas 

latitudes mais elevadas a Norte. Os continentes apresentam um aquecimento mais rápido 

do que os oceanos (IPCC, 2007b,c). 
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a) Temperatura média global

b) Média global do nível do mar

c) Cobertura de neve do Hemisfério Norte
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Figura 2.2 – Evolução dos desvios relativamente ao período de 1961-1990 da: temperatura média 
global; da média global do nível do mar; e da cobertura de neve do hemisfério Norte (adaptado de 

IPCC, 2007c). 

 

A subida do nível do mar é consistente com o aquecimento global. A taxa média global de 

subida do nível do mar, desde de 1993 é de 3.1 mm/ano, com as contribuições da expansão 

térmica e da fusão dos glaciares, das calotas de gelo e dos mantos de gelo polares (fig.2.2). 

Têm sido igualmente observadas globalmente diminuições nas extensões da superfície 

terrestre cobertas por neve e gelo (fig.2.2), (IPCC, 2007b,c). 

A precipitação global anual parece não ter variado, mas o padrão da sua distribuição 

alterou-se tornando-se mais intensa nas zonas com os valores mais elevados de 

precipitação e mais escassa nas regiões que apresentam os valores mais baixos. As 

chuvadas tendem a tornar-se menos frequentes mas de maior intensidade, verificando-se 

um aumento das cheias e inundações. (IPCC, 2007c; Melo-Abreu e Pereira, 2010). Entre 

1900 e 2005 a precipitação aumentou em regiões do Leste da América do Norte e do Sul, na 

Europa do Norte e na Ásia central e do Norte, mas diminuiu no Sahel, no Mediterrâneo, no 

Sul de África e em regiões do Sul da Ásia. A precipitação é muito variável espacial e 
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temporalmente, sendo os dados em muitas regiões limitados. Secas mais intensas e 

prolongadas têm sido observados sobre muitas regiões desde os anos 1970s, 

particularmente nos trópicos e regiões subtropicais. Em certas regiões um aumento da 

temperatura global em paralelo com uma diminuição da precipitação tem contribuído para 

agravar a frequência e a intensidade das secas. (IPCC, 2007a,b). 

Nos últimos 50 anos, os dados observados mostram que à medida que o clima muda a 

probabilidade de ocorrência dos eventos climáticos é afectada. A frequência e intensidade 

de eventos extremos, tais como as vagas de frio e as geadas, têm diminuído, enquanto que 

as ondas de calor, as secas, e os episódios de precipitações fortes e cheias têm aumentado 

em muitas partes do mundo. O aumento da frequência de precipitações fortes é consistente 

com o aquecimento global, uma vez que este conduz aos aumentos observados no vapor de 

água atmosférico (IPCC, 2007b). 

Tem sido observado que muitos sistemas naturais estão a ser afectados pelas alterações 

climáticas sentidas ao nível regional (IPCC, 2007c). Em algumas regiões os sistemas 

hidrológicos têm sido afectados através de um aumento do escoamento e da antecipação do 

caudal de ponta na primavera, em muitos rios alimentados pelo degelo dos glaciares e da 

neve acumulada nas montanhas. Nos ecossistemas terrestres tem-se observado uma 

antecipação dos eventos fenológicos da primavera, e a uma deslocação da distribuição 

espacial das espécies, vegetais e animais, em direcção aos pólos. Outros efeitos das 

alterações climáticas incluem os efeitos regionais do aumento da temperatura e da redução 

da precipitação na agricultura e florestas, com uma antecipação das culturas de primavera 

no hemisfério Norte. No Sul da Europa verifica-se uma redução das produções das culturas 

devido ao stress hídrico ou térmico, assistindo-se também a um aumento da erosão do solo 

e dos fogos florestais (IPCC, 2007c). 

 

2.3.2. Causas das alterações climáticas 

Segundo o IPCC (2007c) a maior parte do aumento da temperatura média global, verificado 

desde meados do século XX, é muito provavelmente devido aos aumentos observados na 

concentração dos GEE de origem antropogénica. O IPCC (2007b) refere ainda que os 

padrões de aquecimento global apenas são simulados pelos modelos climáticos que 

incluam forçamentos antropogénicos. No entanto, subsistem dificuldades em simular as 

alterações climáticas a escalas mais pequenas do que a escala continental. 

Mudanças nas concentrações dos gases com efeito de estufa (GEE) e aerossóis na 

atmosfera, assim como na cobertura da superfície terrestre e na radiação solar recebida 

alteram o balanço de energia do sistema climático. As concentrações atmosféricas globais 
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de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) aumentaram 

marcadamente desde o período pré-industrial (1750) como resultado das actividades 

humanas, excedendo largamente os valores pré-industriais (fig.2.3). Estas alterações nas 

concentrações dos GEE na atmosfera provocam forçamentos radiativos, que têm levado ao 

aquecimento global (IPCC, 2007b,c). 
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Figura 2.3 – Concentrações atmosféricas dos gases com efeito de estufa mais importantes ao longo 

dos últimos 2000 anos (adaptado de IPCC, 2007a). 

 

O dióxido de carbono (CO2) é o GEE antropogénico mais importante. As suas emissões 

anuais cresceram cerca de 80% entre 1970 e 2004. A concentração global atmosférica de 

CO2 aumentou de um valor pré-industrial de 280 ppm para 379 ppm em 2005. A 

concentração atmosférica de CO2 em 2005 excedeu de longe a variação natural ao longo 

dos últimos 650.000 anos (180 ppm a 300 ppm) de acordo com o valor determinado através 

dos cilindros de gelo. O aumento global nas concentrações de CO2 na atmosfera é devido 

principalmente à utilização de combustíveis fósseis, com as alterações do uso do solo a 

fornecerem também uma contribuição importante, apesar de mais reduzida (IPCC, 2007b). 

A concentração atmosférica global de metano (CH4) tem aumentado de um valor pré-

industrial de cerca de 715 ppb para 1774 ppb em 2005. O valor da concentração atmosférica 

em 2005 excede a variação natural nos últimos 650.000 anos (320 ppb a 790 ppb) tal como 

determinado pelos cilindros de gelo. Os aumentos observados nas concentrações de CH4 

são devidos principalmente às actividades antropogénicas, predominantemente à agricultura 

e à utilização dos combustíveis fósseis (IPCC, 2007b). 
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A concentração atmosférica de óxido nitroso (N2O) aumentou de um valor pré-industrial de 

cerca de 270 ppb para 319 ppb em 2005. Mais de um terço de todas as emissões deste gás 

são antropogénicas, principalmente devidas à agricultura (IPCC, 2007b). 

As contribuições antropogénicas para o forçamento radiativo provêm de várias outras fontes. 

O aumento da concentração de aerossóis na atmosfera tende a produzir um efeito de 

arrefecimento produzindo um forçamento negativo, embora haja um elevado nível de 

incerteza relativamente ao forçamento produzido. As alterações na concentração do ozono 

troposférico e de halocarbonetos produzem um forçamento radiativo positivo. Alterações no 

albedo da superfície terrestre, devido a mudanças na cobertura do solo, tendem a produzir 

um pequeno forçamento negativo (IPCC, 2007b). 

 

2.3.3. Projecções de futuras alterações no clima 

2.3.3.1. Cenários de emissões 

O relatório SRES (Special Report on Emissions Scenarios) do IPCC (Nakicenovec et al., 

2001) define um conjunto de cenários de emissões de GEE, que são utilizados pelos 

modelos de clima para produzir projecções para o clima futuro. Neste relatório os cenários 

são padronizados de modo a garantir uma maior consistência na comparação entre 

resultados de diferentes modelos climáticos e cenários. O conjunto de cenários SRES 

contém 40 cenários de emissões tendo por base perfis plausíveis de emissões de GEE 

resultantes de pressupostos contrastantes de desenvolvimento económico e crescimento 

populacional durante o período 2000-2100 (Nakicenovic et al., 2001; Solomon, et al., 2007; 

Turral e Faurés, 2011). 

As emissões futuras de GEE são o produto de sistemas muito complexos e dinâmicos, 

sendo determinadas por vários factores, em que se destacam o desenvolvimento 

demográfico, o desenvolvimento sócio-económico, e a mudança tecnológica, cuja evolução 

futura é muito incerta. Os cenários são imagens alternativas da forma como o futuro poderá 

evoluir. Eles são uma ferramenta com a qual se pode analisar o modo como os vários 

factores poderão influenciar as emissões futuras e também as incertezas associadas 

(Nakicenovic et al., 2001). 

Os cenários SRES (Nakicenovic et al., 2001) foram desenvolvidos para representar a ampla 

gama dos principais factores e emissões descritas na literatura e de modo a reflectirem o 

conhecimento corrente acerca das incertezas subjacentes. Assim, foram criadas quatro 

linhas de evolução (storylines), representando diferentes padrões de evolução a nível 

demográfico, social, económico, tecnológico e ambiental. 
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Cada cenário representa uma interpretação quantitativa específica de cada uma das quatro 

linhas de evolução, sendo que todos os cenários baseados na mesma linha de evolução 

constituem uma família de cenários. No relatório SRES não é atribuída qualquer preferência 

por qualquer dos cenários, não lhes sendo atribuída nenhuma probabilidade de ocorrência 

(Nakicenovec et al., 2001). 

As quatro famílias de cenários SRES correspondentes às quatro linhas de evolução das 

emissões de GEE são (Nakicenovec et al., 2001; IPCC, 2007b): 

A1 – A família de cenários A1 descreve um mundo futuro de rápido crescimento económico, 

em que a população mundial atinge um pico máximo em meados do século XXI e entra em 

declínio a partir daí, e em que se observa uma rápida introdução de novas e mais eficientes 

tecnologias. Os principais temas subjacentes são a convergência entre regiões, e um 

aumento das interacções culturais e sociais, com uma redução substancial nas diferenças 

regionais de rendimento per capita. A família de cenários A1 é dividida em três grupos que 

descrevem direcções alternativas de mudança tecnológica dos sistemas de energia. Estes 

três grupos distinguem-se pelo seu ênfase tecnológico: uso intenso de combustíveis fósseis 

(A1F1), uso mínimo de combustíveis fósseis (A1T) ou equilíbrio entre todas as fontes de 

energia (A1B), entendendo-se por equilíbrio “não depender demasiado de uma fonte de 

energia em particular”. 

A2 – A família de cenários A2 descreve um mundo muito heterogéneo. O tema subjacente é 

a auto-suficiência e a preservação das identidades locais. Os padrões de fertilidade entre 

regiões convergem muito lentamente, o que resulta numa população em contínuo 

crescimento. O desenvolvimento económico é orientado principalmente ao nível regional e o 

crescimento económico per capita e as mudanças tecnológicas são mais fragmentadas e 

lentas do que para as outras linhas de evolução (storylines). 

B1 – A família de cenários B1 descreve um mundo convergente, tal como na família de 

cenários A1, com a mesma população mundial, que atinge um pico em meados do século 

XXI e entra em declínio depois dessa data, mas como uma mudança rápida nas estruturas 

económicas em direcção a uma economia de serviços e da informação, com reduções na 

intensidade de utilização de matérias-primas e a introdução de tecnologias limpas e 

eficientes ao nível dos recursos. A ênfase é dada em soluções globais para a 

sustentabilidade económica, social e ambiental, incluindo o aumento da equidade, mas sem 

iniciativas climáticas adicionais. 

B2 – A família de cenários B2 descreve um mundo em que e ênfase é dada a soluções 

locais para a sustentabilidade económica, social e ambiental. É um mundo em que a 

população mundial aumenta continuamente, a uma taxa mais baixa do que A2, com níveis 
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intermédios de desenvolvimento económico, e com uma evolução tecnológica mais lenta e 

desigual do que nas linha de evolução B1 e A1. Este cenário também é orientado para a 

protecção ambiental e equidade social, tal como o B1, mas centra-se nos níveis local e 

regional. 

A cenarização SRES pode ser esquematizada, de uma forma muito simplificada, com o 

recurso a duas variáveis mestras definidas por Aguiar (2006) como “tipo de governação” 

(regional vs. global) e “prevalência de valores” (economia vs. ambiente) conforme 

representado na Figura 2.4. Estes dois eixos permitem, assim, definir as quatro famílias de 

cenários A1, A2, B1 e B2. 

Regional

A1

B1

A2

B2

Global

E
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bi
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Figura 2.4 – Cenários SRES dominados pelo tipo de governação (eixo horizontal) e valores 
predominantes (eixo vertical) (fonte: Aguiar, 2006). 

 

2.3.3.2. Projecções climáticas futuras  

O Special Report on Emissions Scenarios, SRES, (Nakicenovic et al., 2001) do IPCC 

projecta um aumento das taxas de emissões dos GEE entre 25% a 90% entre 2000 e 2030 

(Fig. 2.5), com os combustíveis fósseis a continuarem a ser a principal fonte de emissões. A 

emissão contínua de GEE, às taxas actuais ou superiores, causará mais aquecimento e 

induzirá alterações no sistema climático durante o século XXI, maiores do que as 

observadas durante o século XX (Fig. 2.5). As simulações com modelos climáticos mostram 

que, mesmo que todos os agentes de forçamento radiativo se mantivessem constantes a 

níveis do ano 2000, ocorreria mais aquecimento nas próximas duas décadas a uma taxa de 

cerca de 0.1ºC por década, devido principalmente à lenta resposta dos oceanos. Se as 

emissões futuras de GEE estiverem dentro da gama de valores dos cenários SRES, o 

aumento projectado será o dobro, 0.2ºC por década. As emissões antropogénicas de CO2, 
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passadas e futuras, continuarão a contribuir para o aquecimento global e subida do nível do 

mar durante séculos, devido às escalas temporais associadas aos processos climáticos e 

feedbacks, necessários para remover estes gases da atmosfera (IPCC, 2007b,c). 

 

Figura 2.5 – Cenários de emissões de GEE desde 2000 até 2100, à esquerda, e projecções futuras 
do aquecimento global em função dos cenários de emissões, à direita (adaptado: IPCC, 2007b). 

 

No quarto relatório de avaliação do IPCC (Fourth Assessment Report - FAR) foram 

realizados avanços na modelação das alterações climáticas, que permitiram melhorar a 

estimativa para o aquecimento projectado para os diferentes cenários de emissão, e 

melhorar a avaliação da gama de variação da incerteza (IPCC, 2007b). As projecções para 

o clima futuro apresentadas no FAR dependem de um número maior de modelos climáticos, 

de complexidade e realismo crescentes, e consideram diferentes cenários de emissões 

SRES de modo a se obterem melhores estimativas e uma avaliação da sua probabilidade 

(IPCC. 2007a,b). 

Da observação da Figura 2.5 verifica-se que os cenários de emissões de GEE apresentam 

uma ampla gama de variações. Esta variação nos cenários SRES propaga-se às projecções 

da temperatura ao longo do século XXI, que apresentam resultados que variam entre um 

ligeiro (+1oC) até um considerável (+6oC) aumento da temperatura, consoante o cenário de 

emissões considerado. Verifica-se ainda uma considerável variação dentro de cada cenário 

SRES, como resultado da utilização de diferentes modelos climáticos. Apesar desta 

variação nas projecções do clima futuro, todos os modelos são consistentes com um 

aumento de temperatura. No caso da precipitação as projecções são muito menos 
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consistentes, com alguns modelos a preverem um aumento da precipitação enquanto outros 

predizem reduções, para um mesmo cenário (IPCC, 2007b,c; Turral e Faurés, 2011). 

No Quadro 2.1 apresentam-se as melhores estimativas e a gama de variações prováveis 

para o aquecimento médio global para seis cenários de emissões (IPCC, 2007c). A 

estimativa para o cenário de menores emissões, B1, é de +1.8 ºC (com uma variação entre 

+1.1 ºC e +2.9 ºC). A melhor estimativa para o cenário que apresenta o valor mais elevado 

de aquecimento (A1F1) é de +4.0 ºC (com uma variação de +2.4 ºC a +6.4 ºC). É esperado 

que o aquecimento seja maior sobre os continentes e nas latitudes mais a Norte, e menor 

sobre os oceanos do hemisfério Sul (IPCC, 2007b,c).  

 

Quadro 2.1 – Aquecimento médio global da superfície terrestre projectado para o final do século XXI 
(fonte: IPCC, 2007b). 

Cenário 

Alterações na temperatura 
(oC em 2090-2099 relativamente a 1980-1999) 

Melhor estimativa Variação provável 
Concentrações constantes ao 
nível do ano 2000 0.6 0.3-0.9 

Cenário B1 1.8 1.1-2.9 
Cenário A1T 2.4 1.4-3.8 
Cenário B2 2.4 1.4-3.8 
Cenário A1B 2.8 1.7-4.4 
Cenário A2 3.4 2.0-5.4 
Cenário AaF1 4.0 2.4-6.4 

 

Da observação da Figura 2.5 e do Quadro 2.1 verifica-se que existe um elevado grau de 

incerteza nas projecções climáticas que se propaga à avaliação dos impactes das 

alterações climáticas sobre um dado ecossistema ou sector de actividade humana. Assim, 

em estudos sobre os impactes das alterações climáti cas é necessário considerar um 

conjunto de simulações produzidas por vários modelo s climáticos e diferentes 

cenários de emissões (Cunha et al., 2006; Mourato, 2009; Turral e Faurés, 2011). 

A variabilidade climática provavelmente tenderá a aumentar mas é difícil de prever em que 

extensão e ao longo de quanto tempo. O efeito combinado de uma mudança no clima 

“médio” associado com um aumento da variabilidade do clima resultará em impactes 

negativos maiores e mais frequentes do que uma mudança em apenas um deles (média ou 

variância), tal como se ilustra na Figura 2.6 para a temperatura. (Folland et al., 2001; Turral 

e Faurés, 2011). 

Segundo o IPCC (2007b) é provável que ocorram aumentos de precipitação nas altas 

latitudes, sendo provável que ocorram diminuições na maioria das regiões terrestres 

subtropicais em continuação dos padrões e tendências observados atualmente. É bastante 
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provável que os extremos de temperatura e eventos de precipitação forte se tornem mais 

frequentes. Os impactes negativos das alterações climáticas incluirão um risco aumentado 

de cheias, assim como de ondas de calor e um aumento da frequência de secas e fogos 

florestais. As áreas montanhosas sofrerão um recuo dos glaciares e uma redução na 

cobertura de neve e gelo (IPCC, 2007b). 

Para meados do século XXI é projectado o aumento do escoamento anual dos rios e das 

disponibilidades hídricas para as altas latitudes, assim como para algumas regiões tropicais 

húmidas. Para algumas regiões nas latitudes médias e nos trópicos é projectada uma 

redução da precipitação. Em especial muitas das regiões semi-áridas (e.g. a bacia do 

Mediterrâneo, Oeste dos Estados Unidos, África do sul e Nordeste Brasileiro) sofrerão uma 

diminuição dos recursos hídricos disponíveis devido às alterações climáticas. Na Europa é 

expectável que as alterações climáticas possam ampliar as diferenças regionais. No Sul da 

Europa, as projecções das alterações climáticas apontam para um agravamento das 

condições (elevadas temperaturas e seca). No norte da Europa é projectado um aumento de 

precipitação, e um aumento da estação de crescimento das plantas devido ao aumento da 

temperatura. Alguns sistemas e sectores serão especialmente afectados pelas alterações 

climáticas, tendo interesse apontar a agricultura nas baixas latitudes, incluindo os 

ecossistemas do tipo Mediterrânico, que serão bastante afectados devido a uma acentuada 

redução na precipitação e a um aumento da temperatura e da evapotranspiração (IPCC, 

2007b). 
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Figura 2.6 – Representação esquemática do efeito nas temperatura extremas, para uma distribuição 
normal da temperatura, quando: (a) a temperatura média aumenta; (b) a variância aumenta; (c) existe 

um efeito combinado de aumento da média e da variância (adaptado de Folland et al., 2001). 

 

Projecções climáticas para Portugal 

Quanto à observação das alterações climáticas em Portugal, destaca-se o trabalho de 

Miranda et al. (2006), no projecto SIAM. As séries meteorológicas observadas em Portugal 

relativas ao período 1931-2000 indicam que o clima apresentou, ao longo do século XX, dois 

períodos de aquecimento (1910-1945; 1975-2002) intercalados por um período de 

arrefecimento (1945-1975) (vd. Fig. 2.7). A partir de 1970, a temperatura média do ar 

aumentou, em todas as regiões de Portugal, a uma taxa de cerca de 0.5 oC/década, que 

corresponde a mais do dobro da taxa de aquecimento média mundial observada. 

Verificaram ainda, uma subida mais intensa das temperaturas mínimas, o que resultou numa 

redução da amplitude térmica diária (Fig. 2.7). A confirmarem estes resultados, o IM (2010) 

refere na Análise Climatológica da Década 2000-2009 que as tendências climáticas 
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observadas nas últimas décadas em Portugal (1931-2009) apontam para um aquecimento 

associado a uma redução da precipitação, de acordo com as tendências observadas a nível 

global. Assistiu-se a um aumento da temperatura média desde 1970, a uma taxa de 0.35 

ºC/década (IM, 2010). Abreu et al. (2010) analisaram séries de 80 anos (de 1925 a 2006) de 

dados meteorológicos da estação meteorológica da Tapada da Ajuda. Neste estudo 

verificam a existência de um período de aquecimento até 1945/50 seguido de um período de 

arrefecimento entre 1950 até 1970, seguido de um período de aquecimento desde 1970 até 

2006. Segundo estes autores os valores médios das temperaturas máximas diárias têm 

aumentado a uma taxa de 0.36 oC/década e as mínimas a uma taxa de 0.42 oC/década. 

 

Figura 2.7 – Evolução temporal das médias das temperaturas máxima (curva de cima) e mínima 
(curva de baixo) em Portugal. São representados os valores das tendências (ºC/década) para os 

períodos de 1930-1945, 1946-1975 e 1976-2002 (fonte: Miranda et al., 2006). 

 

Miranda et al. (2006) e (IM, 2010) referem que a evolução observada da precipitação 

apresentou uma elevada variabilidade durante o século XX não se verificando tendências 

significativas quanto ao seu valor médio anual (Fig. 2.8). Referem, no entanto, que 

observaram nas últimas três décadas do século XX, uma redução muito significativa da 

precipitação no fim do Inverno e início da Primavera em especial durante o mês de Março, 

acompanhada por aumentos muito ligeiros no Outono e Inverno (Fig. 2.9). No Inverno a 

variabilidade interanual da precipitação aumentou, alternando-se a ocorrência de Invernos 

mais secos com mais chuvosos (IM, 2010). Abreu et al. (2010) observaram igualmente uma 

diminuição sistemática da precipitação, registada na estação da Tapada da Ajuda, a partir 

de 1965, sendo a redução particularmente expressiva durante o mês de Março. 
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Figura 2.8 – Evolução temporal da precipitação sazonal média em Portugal. As linhas a tracejado 
representam a média no período 1961-1990 (fonte: Miranda et al., 2006). 

 

 

Figura 2.9 – Anomalia da precipitação média mensal em Portugal entre os períodos 1971-2000 e 
1941-1970 (fonte: Miranda et al., 2006). 

 

Relativamente aos fenómenos climáticos extremos tem-se observado, nas últimas três 

décadas, uma intensificação da frequência e intensidade das situações de seca em Portugal 

Continental. Foi também observado uma tendência significativa de aumento no número 

anual de noites tropicais (temperatura mínima do ar > 20°C), assim como do aumento de 

número anual de dias de Verão (temperatura máxima > 25 °C). Verifica-se também uma 

tendência de aumento do índice de duração das ondas de calor, principalmente no interior 

do país (Miranda et al., 2006; IM, 2010). No entanto, existem outros índices climáticos que 

apresentam tendências significativas de diminuição e de que são exemplos o índice anual 
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de dias e noites frias, o índice anual de temperaturas mínimas inferiores a 0 °C (frost days) e 

no índice de duração anual das ondas de frio (IM, 2010).  

Abreu et al. (2010) referem ainda que a evapotranspiração de referência, ETo, tem vindo a 

aumentar no Inverno, Primavera e Verão, apresentando uma ligeira tendência de redução 

durante o Outono. 

Quanto às projecções do clima futuro para Portugal durante o século XXI, Miranda et al. 

(2006) efetuaram o estudo das simulações produzidas por um conjunto de modelos 

climáticos (GCM e RCM) relativas a diferentes cenários de emissões. As diferenças entre os 

diferentes resultados dos diversos cenários e modelos considerados permitem avaliar a 

incerteza associada às projecções climáticas analisadas. Para todos os modelos e cenários, 

os resultados apontam para um aumento significativo da temperatura média durante o 

século XXI em todas as regiões de Portugal. Nas projecções relativas aos cenários SRES 

(Nakicenovic et al., 2001) é previsto um aumento da temperatura na Península Ibérica até 

2100 entre 2 °C e 8.6 °C, em relação ao período de controlo (1961-90). Recentemente o 

Instituto de Meteorologia (IM, 2012) desenvolveu projecções de cenários climáticos para 

Portugal continental, para o século XXI. Foram utilizados dois cenários económicos 

contrastantes, um menos gravoso em que se controla o aumento das emissões de GEE e 

outro, mais gravoso, em que as emissões crescem continuamente. Os resultados 

apresentados para a temperatura apontam para um aquecimento médio, que no final de 

século XXI, atingirá os valores de 2.5 °C e 4 °C, consoante os cenários. Os resultados 

mostram também um claro contraste entre o litoral e o interior, com o interior a apresentar os 

valores mais elevados de aquecimento. 

A incerteza relativa à futura evolução da precipitação é substancialmente maior do que para 

a temperatura. No entanto, quase todos os modelos projectam uma diminuição da 

precipitação média anual ao longo do século XXI, em todo o território, sendo de prever que 

as reduções variem entre 20% a 40% com as maiores perdas a verificarem-se na região Sul 

do país. Os modelos apontam também para uma redução da precipitação durante a 

Primavera, Verão e Outono, não existindo um sinal claro de evolução durante o Inverno 

(Miranda et al. 2006). O padrão espacial da evolução da precipitação dominante é o 

contraste Norte-sul, com uma forte redução percentual no sul de Portugal (IM, 2012). As 

projecções desenvolvidas pelo IM (2012) para o Sul do país e para o período de 2071-2100 

apontam para reduções da precipitação entre 15% a 30%. Convém ainda salientar que a 

distribuição espacial das alterações climáticas é desigual ao longo do território, com o 

interior a apresentar os valores mais elevados de aquecimento e o Sul as maiores reduções 

de precipitação, verificando-se a existência de uma orla costeira, onde as alterações serão 

menores (Miranda et al., 2006; IM, 2012). 
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No âmbito de estudos relativos à utilização de cenários climáticos em Portugal tem também 

interesse referir os trabalhos de Cunha et al. (2006) e de Mourato (2009). Cunha et al. 

(2006) utilizaram dados de vários modelos (GCM e RCM) e diferentes cenários de 

emissões, tendo verificado que os vários cenários estudados apontam para um aumento dos 

valores da temperatura em todo o país, com a temperatura no Sul de Portugal a apresentar 

aumentos entre 2.3 oC a 5.9 oC. As tendências de evolução da precipitação não são tão 

claras, com os modelos a apontarem para uma redução da precipitação nos meses de 

Primavera e Verão, mas existindo dúvidas relativamente ao sinal e à magnitude nas 

alterações da precipitação durante o Inverno. Os modelos projectam uma variação da 

precipitação média anual para o Sul de Portugal entre -42% e +6%.  

Mourato (2009) avaliou as projecções climáticas para a região do Alentejo, para as variáveis 

temperatura do ar e precipitação relativas ao período entre 2071 e 2100. Considerou um 

conjunto de modelos RCM e o cenário de emissões A2. Os resultados apontam para que as 

temperaturas médias anuais aumentem entre 3.3 oC a 5.3 oC, com os valores mais elevados 

de aumento a registarem-se no Verão. Relativamente à precipitação média anual verificou 

uma redução que oscila entre os valores de -30% a -19%. No Inverno as percentagens de 

redução variam entre -17% e +1.5%. 

 

2.4. Incerteza 

2.4.1 Definição 

A incerteza, segundo Funtowicz e Ravetz (1990), corresponde a uma situação de 

informação desadequada que pode ser devida à inexactidão, à falta de confiança, ou à falta 

de conhecimento. Walker et al. (2003) definem a incerteza como qualquer desvio do ideal 

inalcançável de um conhecimento completamente determinístico de um dado sistema. 

Segundo estes autores a incerteza nos sistemas de apoio à decisão baseados em modelos 

pode ser dividida em três dimensões: a localização  da incerteza dentro do processo de 

modelação; o nível  de incerteza desde um conhecimento totalmente determinístico até à 

ignorância total do processo ou sistema; e a natureza  da incerteza que pode ser devida ao 

conhecimento incompleto ou à variabilidade inerente ao fenómeno em estudo.  

A tipologia desenvolvida por Walker et al. (2003) para descrever a incerteza pode ser 

detalhada do seguinte modo: 

• A localização  da incerteza no processo de modelação: 

o Incerteza na especificação das fronteiras do sistema e das suas condições 

iniciais; 
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o Incerteza associada à estrutura do modelo, tanto ao nível da definição do 

modelo conceptual e algoritmo como da sua implementação computacional; 

o Incerteza nos dados de entrada do modelo; 

o Incerteza devido aos dados e métodos utilizados para calibrar os parâmetros 

dos modelos; 

o Incerteza na variável de saída do modelo, que acumula as incertezas 

anteriores. 

• O nível  de incerteza: 

o Certeza determinística, que corresponde à situação teórica inatingível em que 

se conhece o sistema de forma precisa e completa; 

o Incerteza estocástica, é a incerteza que pode ser tratada adequadamente em 

termos estatísticos, e corresponde aquilo que vulgarmente se chama de 

“incerteza” nas ciências naturais; 

o Incerteza dos cenários, é uma abordagem de análise que permite lidar com 

incertezas relacionadas com o ambiente externo a um sistema, geralmente 

relativo ao futuro, e aos seus efeitos no sistema. 

o Reconhecimento de falta de conhecimento dos mecanismos e relações do 

sistema em estudo. 

o Ignorância total, que corresponde a outra situação extrema teórica. 

• A natureza  da incerteza: 

o Incerteza epistémica devida ao conhecimento imperfeito dos sistemas, que 

poderá ser reduzida através de mais investigação; 

o Incerteza devida à variabilidade ou aleatoriedade inerente ao sistema. 

 

A modelação do sistema climático e da sua evolução futura está sujeita a uma incerteza 

elevada devido à complexidade do sistema. Esta incerteza inclui as incertezas nos dados de 

base, incertezas na descrição e no conhecimento dos processos de natureza física, química 

e biológica, que intervêm no sistema, e das incertezas que resultam das aproximações 

necessárias para simular o sistema climático através de modelos matemáticos (Duarte 

Santos, 2006). 

As fontes de incerteza em estudos do clima e dos cenários climáticos futuros são de acordo 

com Duarte Santos (2006): o conhecimento imperfeito do comportamento passado das 

variáveis que caracterizam o clima, devido principalmente ao número reduzido de estações 

meteorológicas e à sua distribuição desigual ao nível do globo, às mudanças na 

instrumentação utilizada e às modificações no ambiente circundante das estações; o 

insuficiente conhecimento dos fenómenos físicos, químicos, biológicos e geológicos que 
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ocorrem no sistema climático; a necessidade de recorrer a aproximações nos modelos 

climáticos para simular o comportamento e as interacções das várias componentes do 

sistema climático, sendo de destacar as parametrizações para representar fenómenos tais 

como a formação das nuvens, que ocorrem numa escala espacial de dimensão mais 

pequena do que a grelha dos modelos climáticos. As incertezas intrínsecas ao estudo do 

clima dificultam a quantificação do efeito das emissões de GEE de origem antropogénica 

nas alterações climáticas observadas ao longo das últimas décadas e são responsáveis por 

grande parte da incerteza inerente aos cenários de alteração climática projectados para o 

futuro (Duarte Santos, 2006). 

As projecções dos cenários climáticos futuros produzidas pelos modelos de clima contêm, 

adicionalmente, incertezas decorrentes das emissões globais futuras de GEE; da conversão 

dessas emissões em concentrações atmosféricas dos GEE e em forçamentos radiativos; da 

modelação da resposta dos sistemas climáticos aos forçamentos radiativos; e dos métodos 

de regionalização dos resultados do modelos GCM (Duarte Santos, 2006; Mourato, 2009). A 

incerteza relativa à evolução das emissões futuras de GEE é estimada através da utilização 

de uma gama de cenários de emissões construídos com base nos cenários 

socioeconómicos (cenários SRES) apresentados em Nakicenovic et al., (2001), que 

permitem avaliar o efeito sobre o sistema climático de diferentes taxas de emissões de GEE 

(Duarte Santos, 2006). 

 

2.4.2. A incerteza na agricultura de regadio e recu rsos hídricos 

A incerteza é um componente intrínseco do processo de tomada de decisão no regadio. Os 

sistemas agrícolas são sistemas complexos, não sendo possível ter um conhecimento 

perfeito de todas as variáveis e processos que neles ocorrem, estando além disso sujeitos à 

variabilidade dos processos meteorológicos, à incerteza dos mercados, etc. A estas 

incertezas junta-se a incerteza da evolução do clima em função das emissões de GEE. 

Assim, no processo de planeamento, projecto, gestão e exploração dos sistemas de regadio 

torna-se necessário a consideração da incerteza de um modo explícito. Segundo Mourato 

(2009) a incerteza associada às projecções futuras do clima produzidas pelos modelos 

climáticos pode ser avaliada através da consideração de uma gama de diferentes modelos 

climáticos e cenários de emissões de GEE. Quanto à evolução futura de outros factores que 

influenciam o projecto e a gestão dos sistemas de rega, apenas é possível estimar os seus 

valores. São exemplos destes factores o crescimento da procura de água para rega, o 

crescimento da população mundial, a evolução da procura alimentos, a competição entre os 

diversos sectores pela utilização do recurso água, os efeitos do aumento da temperatura do 
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ar e da concentração de CO2 na atmosfera nas necessidades de rega e na produtividade 

das culturas, etc. 

A metodologia correntemente utilizada para avaliar os efeitos das alterações climáticas na 

agricultura (Braga e Pinto, 2009) e sistemas de regadio consiste na utilização de modelos de 

simulação do crescimento das culturas (Brandão, 2006) ou do balanço hídrico do solo 

(Jones, 2000; Döll, 2002; Rodríguez Díaz et al., 200; Lovelli et al., 2010), na impossibilidade 

de se medirem diretamente os efeitos do aquecimento global sobre as culturas. Um modelo 

ao simular um processo introduz necessariamente incerteza. Resta referir que modelos mais 

complexos podem conduzir a melhores resultados para as suas condições de 

desenvolvimento e calibração. No entanto esta melhoria nos resultados poderá não 

compensar o aumento da incerteza introduzido pelo maior número de parâmetros utilizados 

(Mourato, 2009). Sendo a modelação imprescindível em estudos de impactes das alterações 

climáticas no regadio a avaliação da incerteza é muito importante para a identificação e 

estimativa do valor do erro associado aos resultados obtidos. 

De acordo com Duarte Santos (2006) a avaliação dos impactes das alterações climáticas 

sobre diversos sistemas (naturais e sociais) também contém a incerteza que resulta da 

incapacidade em separar os efeitos que provêm de transformações sociais, económicas, 

tecnológicas ou ambientais dos que resultam apenas das alterações climáticas. Assim, a 

mudança climática constitui apenas um factor de pressão negativa adicional sobre os 

sistemas agrícolas de regadio, o qual deverá ser identificado de modo a se desenvolverem 

as respectivas medidas de adaptação. 

Os trabalhos de Cunha et al. (2006) e de Mourato (2009) destacam-se como exemplos de 

dois estudos realizados em Portugal, no domínio dos recursos hídricos, que efectuam a 

avaliação de incerteza através da consideração de diferentes modelos climáticos e que 

propagam essa incerteza aos resultados dos modelos hidrológicos, de modo a avaliar os 

impactes dos cenários de alterações climáticas. 

 

2.5. Modelos climáticos 

2.5.1. Considerações gerais 

Os modelos climáticos de circulação global, GCM (General Circulation Models), são 

representações matemáticas do sistema climático que são desenvolvidos a partir de 

equações que representam os processos físicos que ocorrem na atmosfera e nos oceanos, 

e as suas interacções com a litosfera, biosfera e criosfera. As equações são discretizadas 

no espaço e no tempo, através de uma grelha tridimensional que cobre todo o globo, com 

resoluções horizontais da ordem de cerca de 300 km e com 14 a 40 níveis verticais. Para 
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cada célula da grelha do modelo são calculados os valores das variáveis meteorológicas 

(e.g. temperatura, pressão, etc.), através da resolução de equações que descrevem a 

conservação da energia, do momento linear, e da massa (Duarte Santos, 2006; Miranda et 

al., 2006).  

Os fenómenos físicos que se processam a escalas inferiores ao espaçamento das grelhas, 

tais como a formação de nuvens, têm que ser representados através de parametrizações. A 

fiabilidade de um modelo GCM depende em grande medida da adequada parametrização 

destes fenómenos. (Duarte Santos, 2006; Miranda et al., 2006). 

Os modelos climáticos actualmente mais utilizados são os modelos de circulação geral 

acoplados atmosfera-oceano (AOGCM) e constituem presentemente a melhor forma de 

simular cenários de mudança climática. Os modelos climáticos, apesar de serem muito 

complexos, são obrigatoriamente incompletos, apresentando vários tipos de simplificações 

do sistema climático. (Duarte Santos, 2006; Miranda et al., 2006; IPCC, 2007a; Solomon et 

al., 2007).  

A confiança nos resultados dos modelos de circulação geral (GCM), tem vindo a aumentar 

uma vez que estes têm sido capazes de reproduzir satisfatoriamente o comportamento do 

clima durante os últimos 150 anos, período para o qual existem registos de medições 

directas de várias variáveis meteorológicas (Duarte Santos, 2006). Miranda et al. (2006) 

referem igualmente a capacidade dos modelos para reproduzir de forma satisfatória as 

principais características das tendências do clima passado, quando se tem em consideração 

as concentrações observadas de GEE, as emissões de aerossóis e a variabilidade solar. 

Apesar da confiança crescente nos cenários climáticos produzidos pelos modelos GCM, 

existem incertezas associadas às simulações dos modelos que provêm dos cenários de 

emissões de GEE e das diferenças nas formulações dos diversos modelos. Adicionalmente, 

alguns fenómenos tais como a formação de nuvens são extremamente difíceis de 

representar, sendo introduzidas incertezas através da sua parametrização. É ainda de 

salientar que a resolução espacial dos modelos GCM é demasiado pequena para 

representar com o detalhe necessário a orografia e as linhas de costa, assim como os 

próprios sistemas meteorológicos (Miranda et al., 2006).  

Os modelos climáticos são muito exigentes do ponto de vista da capacidade de cálculo, 

existindo por isso um número não muito elevado de simulações do clima futuro em função 

dos diferentes cenários de emissões, e até há relativamente pouco tempo os modelos 

climáticos produziam apenas simulações de equilíbrio nas quais as concentrações de CO2 

não variam no tempo. Actualmente os modelos consideram simulações transientes, em que 



Alterações climáticas 

32 

a concentração de CO2 varia ao longo do tempo, o que produz projecções futuras das 

alterações climáticas muito mais realistas (Cunha et al. 2006; Duarte Santos 2006). 

A baixa resolução espacial dos modelos GCM (tipicamente da ordem dos 300 km) permite 

observar tendências globais mas é demasiado grosseira para ser utilizada em estudos de 

impactes sectoriais das alterações climáticas, gerando dificuldades na utilização dos 

cenários climáticos futuros em estudos dos impactes das alterações climáticas. Estes 

estudos de impactes requerem informação de parâmetros meteorológicos com elevada 

resolução espaciotemporal, em particular no caso de sectores muito sensíveis aos efeitos 

climáticos locais resultantes da orografia ou do contraste térmico entre as regiões litorais e 

do interior, como é o caso dos recursos hídricos, agricultura, florestas, etc. (Cunha et al., 

2006; Duarte Santos, 2006; Miranda et al., 2006).  

Para resolver estes problemas foram desenvolvidas diversas técnicas que permitem 

produzir dados de cenários das alterações climáticas, a partir dos resultados dos modelos 

GCM, à escala necessária para realizar os estudos de impacte nos diversos sectores. Estas 

metodologias são designadas por técnicas de regionalização e podem genericamente ser 

divididas em duas classes: regionalização dinâmica e regionalização estatística (Duarte 

Santos, 2006; Miranda et al., 2006). 

 

Regionalização dinâmica 

A técnica da regionalização dinâmica baseia-se na utilização de modelos regionais 

climáticos, RCM (Regional Climate Models). Estes modelos simulam o clima para regiões 

limitadas da superfície terrestre apresentando uma resolução espacial que varia tipicamente 

entre os 25 e os 50 km. As condições de fronteira destes modelos são geradas pelos 

modelos GCM (Cunha et al., 2006; Duarte Santos, 2006; Miranda et al., 2006). Para além 

dos modelos RCM, existem também modelos globais em que a resolução pode ser 

aumentada em zonas limitadas (Miranda et al., 2006).  

A maior resolução espacial da grelha dos modelos RCM permite ter em consideração 

informação topográfica com uma maior definição, o que permite captar detalhes importantes 

da geomorfologia da região (e.g. linhas de costa e orografia). (Cunha et al., 2006; Miranda et 

al., 2006). 

A utilização de modelos regionais (RCM) tem a grande vantagem de permitir obter cenários 

com uma maior definição espacial, mas incorpora as incertezas provenientes do modelo 

GCM bem como as que resultam do próprio processo de regionalização dinâmica (Duarte 

Santos, 2006). 
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Regionalização estatística 

Nas metodologias de regionalização estatística identificam-se as relações existentes entre 

os padrões de circulação de larga escala e as variáveis climáticas observadas localmente. 

São utilizados modelos estatísticos que relacionam as variáveis climáticas de larga escala, 

os preditores, com as variáveis de nível regional ou local, os predicandos. Estas relações 

são posteriormente utilizadas nas saídas dos modelos GCM, relativas às alterações futuras 

da circulação geral, obtendo-se assim uma estimativa do clima futuro a nível regional ou 

local. (Duarte Santos 2006; Miranda et al., 2006). 

As técnicas de regionalização estatística têm sido aplicadas de uma forma generalizada 

devido à sua simplicidade e baixa exigência computacional, quando comparadas com os 

métodos dinâmicos. (Miranda et al., 2006). O maior inconveniente da sua utilização na 

construção de cenários climáticos prende-se com pressuposto de que as relações 

estatísticas encontradas no clima actual se mantêm inalteradas no clima futuro, mesmo com 

forçamentos diferentes dos que ocorrem actualmente, o que pode ser fisicamente 

inconsistente. (Duarte Santos, 2006; Miranda et al., 2006). 

 

Miranda et al. (2006) referem que a utilização de modelos regionais climáticos (RCM) é mais 

vantajosa do que a utilização de técnicas de regionalização estatísticas, sendo de referir que 

actualmente estes modelos se estão a tornar a principal forma de realizar estudos de 

impacte das alterações climáticas. Apesar das vantagens na utilização de modelos RCM 

face ao uso de modelos GCM ou de técnicas de regionalização estatística, estes modelos 

continuam a possuir importantes fontes de incerteza. A sua resolução espacial, de cerca de 

50km, não permite representar explicitamente os processos de formação de nuvens, para 

além de outros processos de pequena escala, que continuam a ter que ser parametrizados. 

As parametrizações dos processos relacionados com nuvens e precipitação necessitam 

ainda de ser aperfeiçoados e podem constituir uma fonte de erros para os modelos 

regionais, tal como acontece para os modelos GCM. Adicionalmente, as incertezas de larga 

escala associadas aos modelos globais propagam-se aos modelos regionais, uma vez que 

as suas condições de fronteira são foçadas pelos resultados dos modelos GCM. Deste 

modo erros sistemáticos propagam-se das maiores para as menores escalas. (Miranda et 

al., 2006). As vantagens e desvantagens dos dois métodos de regionalização são 

apresentadas de forma resumida no Quadro 2.2 (Wilby e Wigley, 1997 cit. in Mourato, 

2009).  
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Quadro 2.2 – Comparação das principais vantagens e desvantagens dos métodos de regionalização 
estatísticos e dinâmicos (fonte: Wilby e Wigley, 1997 cit. in Mourato, 2009). 

 Regiona lização estatística  Regionalização dinâmica  

Vantagens 

• Menos exigente do ponto de vista 
computacional; 

• Produz séries de variáveis climáticas para 
um dado ponto a partir das saídas dos 
GCM; 

• Permite obter variáveis não disponíveis 
nos RCM; 

• Facilmente transferível para outras 
regiões; 

• Baseada em procedimentos estatísticos 
padronizados; 

• Capaz de incorporar directamente no 
método os dados observados. 

• Produz resultados baseados na 
modelação de processos fisicamente 
consistentes; 

• Produz informação com maior 
resolução espacial. 

Desvantagens 

• Requer séries observadas muito extensas 
e confiáveis para a calibração; 

• Dependente da escolha das variáveis de 
previsão; 

• Não estacionariedade na relação entre o 
preditor e o predicando; 

• Não considera os mecanismos de 
feedback do sistema climático. 

• Exigente em termos de capacidade de 
computação; 

• Número limitado de cenários 
disponíveis; 

• Muito dependente das condições de 
fronteira dos GCM. 

 

2.5.2. Obtenção dos dados dos cenários de alteração  climática. Projecto 
PRUDENCE. 

Os dados dos cenários de alteração climática são disponibilizados através dos arquivos de 

dados do Data Distribution Centre do IPCC (IPCC, 2011) ou de projectos de investigação 

(IPCC-TGICA, 2007). Como exemplos de projectos que disponibilizam dados para a Europa 

podem-se referir os projectos PRUDENCE (Christensen, 2005), ENSEMBLES (Hewitt e 

Griggs, 2004) e mais recentemente o projecto CORDEX (Bøssing Christensen, 2012). No 

caso particular deste trabalho serão adoptados os dados disponibilizados pelo projecto 

PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN 

Climate change risks and Effects), uma vez que o IPCC-TGICA (2007) recomenda a sua 

utilização em estudos de sectoriais de avaliação dos impactes das alterações climáticas. É 

também de referir que Mourato (2009) utilizou dados deste projecto para região do Alentejo, 

o que permite ter um termo de comparação para as séries climáticas perturbadas que serão 

produzidas neste trabalho.  

O projecto PRUDENCE é um projecto à escala Europeia, que visa disponibilizar informação 

detalhada do clima futuro, com resoluções espaciais e temporais adequadas para permitir 

uma correcta avaliação dos impactes e dos riscos das alterações climáticas. As principais 

limitações em estudos anteriores eram a falta de uma resolução espacial apropriada, a falta 

de integração dos modelos no longo prazo e a falta de comparabilidade entre os resultados 

de diferentes modelos. Estas questões são resolvidas neste projecto, através da utilização 
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de um conjunto de modelos de alta resolução (RCM) e da avaliação e tratamento da 

incerteza nas projecções futuras do clima. A avaliação da incerteza devida à diferente 

formulação dos modelos, à variabilidade climática natural e aos cenários alternativos de 

emissões de GEE é realizada através da consideração de um conjunto de diferentes 

cenários climáticos (Christensen, 2005). 

O projecto PRUDENCE fornece, para a Europa, uma série de cenários de alteração 

climática de alta-resolução para o período de 2071-2100, assim como as respectivas 

simulações de controlo para o período 1961-90. São disponibilizados dados relativos a 18 

variáveis meteorológicas, com os passos de tempo diários, mensais e sazonais, e com 

resoluções espaciais que variam entre os 12 km e os 50 km. Os cenários de futuras 

emissões de GEE considerados foram os cenários SRES A2 e B2 (Nakicenovic et al., 2000). 

Os modelos climáticos RCM utilizados para a produção das projecções futuras de alteração 

climática foram: ARPEGE; CHRM; HadRM; HIRHAM; REMO; ICTP-RegCM; PROMES; 

CLM; RACMO; RCAO; MRI-20km-AGCM (Christensen, 2005). 

 

2.5.3. Correcção dos desvios dos modelos climáticos  

Tem sido verificada por diversos autores (Miranda et al., 2006; Cunha et al., 2006; Graham 

et al., 2007; Lenderink et al., 2007; Mourato, 2009) a existência de desvios consideráveis 

entre as séries de dados produzidas pelos modelos RCM, ou GCM, para o período de 

controlo (e.g. 1961-1990) e os dados das séries observadas nas estações meteorológicas 

para o mesmo período. Assim, é necessário realizar a correcção dos desvios dos modelos 

climáticos, em particular da variável precipitação que é de difícil modelação, tendo sido 

desenvolvidas diversas técnicas para correcção dos dados dos modelos climáticos 

(Mourato, 2009). No entanto, também existem autores que optam por não realizar a 

correcção dos desvios utilizando directamente os dados produzidos pelos modelos 

climáticos (Lovelli et al., 2010). 

A correcção dos desvios dos dados relativos aos cenários de alteração climática é realizada 

através da utilização de coeficientes de correcção que são aplicados às series de dados 

produzidas pelos modelos climáticos. Os coeficientes de correcção são determinados 

através de relações estatísticas entre as séries observadas nas estações meteorológicas e 

as séries de dados produzidas pelos modelos climáticos, para um mesmo período (Mourato, 

2009). 

Mourato (2009) descreve três métodos de correcção dos desvios: Delta Change; Direct 

Forcing; e o método de Lenderink. Estes três métodos de correcção dos desvios são os 

mais utilizados em estudos sobre os impactes das alterações climáticas sobre os recursos 
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hídricos. De seguida, apresentam-se as equações de correcção dos desvios, para cada um 

dos três métodos, de acordo com a formulação descrita em Mourato (2009). 

 

2.5.3.1. Método Delta Change 

Para a correcção da variável precipitação diária utiliza-se a seguinte expressão: 

   
oRCMcontrol

RCMcenário
obscenário P

P
PP ×=    (2.1) 

onde:  

Pcenário – Precipitação diária corrigida relativa aos cenários de alteração climática [mm]; 

Pobs – Precipitação diária observada relativa ao período de controlo [mm]; 

P RCMcenário – Precipitação média mensal simulada pelo modelo RCM relativa aos cenários de 

alteração climática [mm]; 

P RCMcontrolo – Precipitação média mensal simulada pelo modelo RCM para o período de 

controlo [mm]; 

 

No caso da temperatura a série corrigida é obtida do seguinte modo: 

  ( )oRCMcontrolRCMcenárioobscenário TTTT −+=   (2.2) 

onde:  

Tcenário – Temperatura diária corrigida relativa aos cenários de alteração climática [oC]; 

Tobs – Temperatura diária observada relativa ao período de controlo [oC]; 

T RCMcenário – Temperatura média mensal simulada pelo modelo RCM relativa aos cenários 

de alteração climática [oC]; 

T RCMcontrolo – Temperatura média mensal simulada pelo modelo RCM para o período de 

controlo [oC]; 

 

2.5.3.2. Método Direct Forcing  

Neste método a precipitação diária corrigida é obtida de acordo com a seguinte expressão: 
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oRCMcontrol

obs
RCMcenáriocenário P

P
PP ×=    (2.3) 

onde: 

P obs – Precipitação média mensal observada relativa ao período de controlo [mm]; 

P RCMcenário – Precipitação diária simulada pelo modelo RCM relativa aos cenários de 

alteração climática [mm]; 

 

A correcção dos dados de temperatura realiza-se do seguinte modo: 

  ( )oRCMcontrolobsRCMcenáriocenário TTTT −+=   (2.4) 

onde: 

T obs – Temperatura média mensal observada relativa ao período de controlo [oC]; 

T RCMcenário – Temperatura diária simulada pelo modelo RCM relativa aos cenários de 

alteração climática [oC]; 

 

2.5.3.3. Método de Lenderink 

Neste método (Lenderink, et al., 2007) a precipitação diária é corrigida através da utilização 

em primeiro lugar da equação 2.5, aplicando-se ao resultado desta a equação 2.6: 

oRCMcontrol

obs
oRCMcontrolrrcontroloco P

P
PP ×=    (2.5) 

oRCMcontrol

RCMcenário
rrcontrolococenário P

P
PP ×=    (2.6) 

onde: 

Pcontrolocorr – Precipitação diária simulada pelo modelo RCM para o período de controlo 

corrigida [mm]; 

PRCMcontrolo – Precipitação diária simulada pelo modelo RCM para o período de controlo [mm]; 

Tal como para a precipitação a temperatura também é corrigida através da realização de 

dois passos, dados pelas seguintes expressões: 

( )oRCMcontrolobsoRCMcontrolrrcontroloco TTTT −+=   (2.7) 
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( )oRCMcontrolRCMcenáriorrcontrolococenário TTTT −+=   (2.8) 

onde: 

Tcontrolocorr – Temperatura diária simulada pelo modelo RCM para o período de controlo 

corrigida [oC]; 

TRCMcontrolo – Temperatura diária simulada pelo modelo RCM para o período de controlo [oC]. 

 

O método de correcção dos desvios dos modelos climáticos que tem sido mais utilizado é o 

Delta Change. Este método mantém a variância da temperatura e o coeficiente de variação 

da precipitação e não altera o número de dias de precipitação (Mourato, 2009). Os métodos 

Delta Change e Direct Forcing produzem a mesma resposta em termos de valores médios 

mas apresentam diferenças quanto aos valores extremos. O método Delta Change mantém 

a variabilidade observada no clima actual, enquanto que o método do Direct Forcing 

considera a variabilidade futura do clima, produzida pelos modelos climáticos (Graham et al., 

2007; Lenderink et al., 2007; Mourato, 2009). O método de Lenderink et al. (2007) consiste 

na combinação dos métodos Diretc Forcing e Delta Change. Neste método é efectuada em 

primeiro lugar a correcção da série de dados do modelo climático relativa ao período de 

controlo, tendo por base os dados observados para o mesmo período, através do método 

Direct Forcing. Em segundo lugar, à série de controlo corrigida é aplicado o método do Delta 

Change (Lenderink et al., 2007; Mourato, 2009).  

Os factores mensais de correcção dos desvios, utilizados nestes três métodos assumem a 

forma de factores multiplicativos para a precipitação e de factores aditivos para temperatura 

e demais variáveis meteorológicas. No caso da precipitação os factores são multiplicativos 

para se manter o número de dias com chuva num dado ano. Os factores correctivos 

utilizados nos três métodos são geralmente mensais embora possam ser calculados para 

outros passos de tempo (Cunha et al., 2006; Mourato, 2009). 

 

2.6. Impactes das alterações climáticas na agricult ura de regadio 

2.6.1. Introdução 

A agricultura é muito dependente das condições meteorológicas, sendo um dos sectores 

mais expostos aos efeitos das alterações climáticas. A nível global os principais impactes 

esperados são o efeito do aumento das temperaturas do ar na fenologia das culturas e o 

efeito do aumento da concentração atmosférica de CO2 na eficiência fotossintética das 

plantas (Braga e Pinto, 2009). No caso particular de Portugal para além destes dois efeitos 
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junta-se o efeito da redução da precipitação média anual, tendo como consequências um 

aumento das necessidades de rega das culturas de regadio e do deficit hídrico das culturas 

de sequeiro. De acordo com Melo-Abreu e Pereira (2010) os principais impactes das 

alterações climáticas projectados sobre a agricultura são: 

• Alteração das datas de ocorrência dos eventos fenológicos; 

• Modificações no crescimento e produção das culturas; 

• Uso da água e necessidades hídricas das culturas; 

• Necessidades de rega; 

• Competição de infestantes e eficiência dos herbicidas; 

• Taxa de erosão do solo 

• Incidência de pragas e doenças e eficiência dos produtos fitofarmacêuticos; 

 

Quanto aos impactes das alterações climáticas sobre o regadio e a gestão da água na 

agricultura na região Mediterrânica, antecipa-se que ocorra uma diminuição das 

disponibilidades de água (redução da precipitação, dos caudais dos cursos de água e da 

recarga dos aquíferos). Assim, prevê-se que a água se venha a tornar um recurso em 

declínio, tornando-se um factor crítico da produção agrícola. No entanto, o risco climático a 

longo prazo, associado à gestão da água na agricultura, está sujeito a uma elevada 

incerteza, uma vez que as projecções dos cenários futuros de alteração climática estão 

sujeitas a um elevado grau de incerteza, em especial a variável precipitação (vd. secção 

2.3.3.2). A avaliação dos impactes e o desenvolvimento de medidas de adaptação no 

regadio engloba a consideração das tecnologias e práticas que mantenham as plantas em 

conforto hídrico, desde as práticas de gestão de água no solo, tais como o mulching, até à 

total satisfação das necessidades hídricas das culturas através da rega, incluindo ainda as 

necessidades de drenagem e a defesa contra cheias (Turral e Faurés, 2011).  

No desenvolvimento das medidas de adaptação é necessário ter em conta que os sistemas 

agrícolas estão sujeitos a diversas condicionantes, sendo os impactes projectados das 

alterações climáticas apenas uma fonte de pressão adicional. Outra condicionante muito 

importante é o rápido crescimento da população mundial, em que se prevê que esta 

ultrapasse os 9 mil milhões de pessoas em 2050 (Turral e Faurés, 2011). Existe, assim, uma 

pressão no sentido do aumento da produção de alimentos de modo a satisfazer as 

necessidades alimentares da população mundial. No futuro, as estratégias de produção 

agrícola e de segurança alimentar serão mais complexas, uma vez que é necessário 

aumentar a produção agrícola num contexto de alterações climáticas que tenderão a reduzir 

a produtividade das culturas, em muitas regiões, aumentando as vulnerabilidades dos 
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sistemas de produção actuais. Assim, o sector agrícola tenderá, quando possível, a 

aumentar a sua área de produção e a intensificar a utilização dos recursos hídricos e do 

solo, tornando maiores os seus impactes sobre o ambiente (Turral e Faurés, 2011). 

 

2.6.2. Metodologias de avaliação dos impactes 

2.6.2.1. Considerações gerais 

Para se realizar uma adaptação planeada para as condições climáticas futuras é necessário 

dispor de metodologias de análise, que permitam projectar os possíveis impactes e 

desenvolver medidas de adaptação e mitigação. Actualmente existe um considerável 

número de estudos de impactes das alterações climáticas sobre a agricultura, mas o número 

de estudos no domínio do regadio ainda é pequeno quando comparado com o número de 

trabalhos relacionados com a avaliação dos impactes das alterações climáticas na produção 

das culturas. Os estudos existentes apresentam muitas vezes resultados contraditórios 

conforme as metodologias e as perspectivas utilizadas, sendo notória a necessidade de 

aprofundar a investigação relativa aos impactes das alterações climáticas no regadio e 

realizar uma sistematização das várias abordagens e metodologias utilizadas. (Fischer et al., 

2007; Melo-Abreu e Pereira, 2010; Turral e Faurés, 2011). Para realizar o estudo do impacte 

das alterações climáticas na agricultura têm sido desenvolvidas diversas metodologias que 

são enumeradas em Parry et al. (1998) e em Braga e Pinto (2009). 

 

2.6.2.2. Modelos de simulação das culturas 

Considerações gerais 

Os modelos são geralmente definidos como simplificações ou abstrações de um sistema 

real (Steduto et al., 2006). Os modelos de simulação das culturas descrevem o 

funcionamento de um dado sistema em função das variações dos fluxos e dos 

armazenamentos de massa, energia ou de outras grandezas físicas. Estes modelos são 

constituídos por um conjunto de relações matemáticas que representam as interacções que 

ocorrem no sistema solo-planta-atmosfera (Brandão, 2006).  

Nos sistemas biológicos, como as culturas, a realidade é composta por um grande número 

de componentes e processos que interagem em vários níveis de organização (Steduto et al., 

2006). Um modelo de cultura pode ser descrito como um método quantitativo, para prever o 

crescimento, desenvolvimento, e a produção de uma cultura, dado um conjunto de 

características da cultura e de variáveis meteorológicas relevantes (Steduto et al., 2006). As 
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simulações produzidas pelos modelos devem ser qualitativamente e quantitativamente 

idênticas às respostas observadas nos sistemas. (Melo-Abreu, 1994). 

O processo de modelação consiste nas seguintes fases: i) compreensão do sistema e das 

suas componentes; ii) construção de um modelo que permita simular o comportamento dos 

sistemas; iii) validação e calibração; iv) utilização do modelo para a definição e avaliação de 

práticas de gestão das culturas ou da rega (Brandão, 2006). 

Entre outras utilizações, os modelos podem ser utilizados como ferramentas de apoio à 

decisão, para a gestão e o planeamento dos sistemas agrícolas. Assim, os modelos podem 

ser utilizados para avaliar e definir práticas optimizadas de gestão das culturas, tais como as 

datas de plantação, a selecção de cultivares, a fertilização, a aplicação de pesticidas e a 

gestão da água, apoiando a decisão tanto em tempo real (curto prazo) como a nível de 

planeamento (longo prazo) (Steduto et al., 2006). Como exemplos de modelos de cultura 

podem-se referir os modelos CERES (Jones e Kiniry, 1986), EPIC (Williams et al., 1989), 

CropSyst (Stockle et al., 2003) e o sistema de apoio à decisão DSSAT (Jones et al., 2003). 

Na secção 3.1, apresentam-se os principais modelos utilizados na modelação da rega, 

incluindo modelos de simulação do balanço hídrico e de simulação dos sistemas de rega.  

Dependendo do objectivo do modelo, podem-se distinguir duas abordagens na modelação 

das culturas: a científica e a da engenharia. A abordagem científica visa melhorar o 

conhecimento do comportamento das culturas e da sua resposta a mudanças ambientais. A 

abordagem da engenharia tem como objectivos fornecer aconselhamento aos agricultores e 

apoiar o processo de tomada de decisão. A modelação científica tem um maior enfoque nas 

teorias e leis explicativas do funcionamento do sistema, enquanto que a modelação numa 

óptica da engenharia tende a ser mais funcional, baseada na combinação de teorias e de 

relações empíricas bem estabelecidas (Steduto et al., 2006).  

 

Utilização de modelos de simulação na avaliação dos impactes na agricultura 

A avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre a agricultura e o regadio é 

realizada na maioria dos estudos através da utilização de modelos de simulação em 

combinação com cenários climáticos futuros produzidos por modelos climáticos (GCM e 

RCM). Os modelos de crescimento das culturas podem ser utilizados para avaliar os efeitos 

nas culturas do aumento da concentração atmosférica de CO2, do aumento da temperatura 

do ar e das alterações nos padrões de precipitação, de acordo com as projecções climáticas 

futuras. Os efeitos são avaliados através da comparação da situação de referência com os 

diversos cenários de alteração climática (Parry et al., 1998; Brandão, 2006; Pinto et al., 
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2006; Droogers et al., 2008; Braga e Pinto, 2009; Melo-Abreu e Pereira, 2010; Turral e 

Faurés, 2011).  

Segundo Droogers et al. (2008), o procedimento geralmente utilizado para avaliar os 

impactes das alterações climáticas no ciclo hidrológico ou na produção de culturas 

compreende os seguintes passos: i) selecção de um modelo numérico apropriado; ii) 

calibração e validação do modelo para a situação actual; iii) obtenção de dados 

regionalizados de projecções de alterações climáticas; iv) aplicação do modelo calibrado 

com os dados dos cenários de alteração climática; v) avaliação dos impactes das alterações 

climáticas (diferença entre a situação actual e os cenários futuros). Este procedimento 

poderá ser seguido pela definição e avaliação de medidas de adaptação. 

É de salientar que Paustian et al. (2000) referem que a utilização de modelos de culturas 

constitui uma importante fonte adicional de incerteza na quantificação dos impactes das 

alterações climáticas. Apesar dos resultados dos diferentes modelos serem, normalmente, 

consistentes quanto ao sinal dos impactes sobre as culturas, a gama de variação dos 

resultados é elevada. Droogers et al. (2008) referem igualmente a necessidade de se avaliar 

a incerteza introduzida pelos modelos de simulação do crescimento das culturas, em 

estudos de impacte das alterações climáticas. Segundo estes autores, os modelos de 

simulação numérica são frequentemente aplicados para avaliar os impactes das alterações 

climáticas na hidrologia ou na agricultura, existindo um elevado número de modelos, com 

diferentes formulações, que poderão dar origem a resultados bastante diversos para os 

mesmos cenários de alteração climática. Assim, a exactidão dos resultados dos modelos é 

um factor importante em estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas. 

Neste tipo de estudos, é comum assumir-se que os erros produzidos pelos modelos se 

reflectem de igual modo tanto na situação de referência, como no cenário de alteração 

climática, de modo que, quando se realiza a comparação dos resultados da referência com 

o cenário de mudança climática, os erros do modelo se anulam. No entanto, segundo 

Droogers et al. (2008), é necessário avaliar e quantificar a incerteza produzida pelos 

modelos de simulação das culturas ou do balanço hídrico do solo, e quais as suas 

implicações em estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas.  

A maioria dos estudos na agricultura, quer sejam através da utilização de modelos de 

crescimento das culturas ou do balanço hídrico do solo, geralmente apenas consideram os 

cenários produzidos por um modelo climático, e regra geral não consideram a análise de 

frequência dos resultados, realizando a avaliação dos impactes apenas para um ano 

“médio” que é considerado representativo. Os estudos no domínio dos recursos hídricos 

fazem um grande enfoque no tratamento estatístico de séries temporais e na consideração 

da incerteza através da utilização de diversos modelos climáticos (Cunha et al, 2006; 
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Graham et al., 2007; Mourato, 2009). Assim, em estudos sobre as alterações climáticas no 

domínio da agricultura e mais especificamente do regadio, é necessário considerar um 

conjunto alargado de cenários climáticos, incluindo dados observados e um conjunto de 

diferentes modelos RCM. O trabalho de Daccache et al. (2010) constitui um exemplo de um 

estudo em que é considerada a análise de frequência dos caudais de ponta para realizar o 

dimensionamento e a gestão de redes de rega.  

Turral e Faurés (2011) sublinham a necessidade de as metodologias de avaliação dos 

impactes das alterações climáticas considerarem séries temporais com um passo de tempo 

diário, uma vez que os impactes nas culturas são mais complexos do que os relacionados 

apenas com as alterações na precipitação e temperatura médias, sendo necessário 

considerar os efeitos da sazonalidade do clima, da variabilidade climática e da frequência de 

ocorrência de eventos extremos. O aumento da variabilidade do clima pode ter fortes 

impactes na produção, principalmente devido ao aumento dos períodos de temperatura 

elevada e à ocorrência de períodos secos mais prolongados entre os episódios de 

precipitação, durante o período de desenvolvimento das culturas. Mesmo mantendo a 

precipitação média anual inalterada podem-se verificar reduções na produção das culturas 

devido à ocorrência de stress hídrico durante curtos períodos em fases críticas do 

desenvolvimento das culturas. Assim, as análises baseadas em médias anuais ou sazonais 

não capturam esta variabilidade, sendo necessário que os modelos trabalhem com uma 

resolução temporal diária. A baixa resolução temporal e espacial utilizada em muitos 

estudos podem também originar erros importantes no balanço hídrico do solo, pois podem-

se estar a subestimar o escoamento superficial e a sobrestimar a infiltração (Turral e Faurés, 

2011). 

 

Utilização de modelos de simulação na avaliação de impactes no regadio 

Os estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas no regadio estão ainda 

numa fase inicial, sendo necessário melhorar e padronizar as metodologias para avaliação 

dos impactes. Os modelos de culturas, ou do balanço hídrico do solo, deverão realizar as 

simulações com base em dados regionalizados, e deverão ter em conta tanto as tendências 

de longo prazo, através da utilização de séries longas de dados meteorológicos (e.g. 30 

anos), como os efeitos que são sentidos à escala de poucos dias, sendo necessário por isso 

a utilização de dados meteorológicos regionalizados com passo de tempo diário. Para além 

de avaliar os impactes para as condições médias também tem grande importância a 

consideração do aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos, e um aumento 

da variabilidade climática. Os modelos de simulação também deverão tomar em 
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consideração em simultâneo os diversos efeitos das alterações climáticas sobre as culturas 

(Turral e Faurés, 2011). 

A UNFCCC (2009) no seu compêndio de métodos e ferramentas para avaliação dos 

impactes e vulnerabilidades, e definição de medidas de adaptação às alterações climáticas, 

recomenda a utilização do modelo AquaCrop (Raes et al., 2009). Este é um modelo de 

cultura que simula a produção das culturas em função das disponibilidades hídricas. Este 

modelo permite simular tanto as culturas de sequeiro como as de regadio. Assim, o modelo 

AquaCrop é uma ferramenta computacional que permite prever a produção das culturas sob 

diferentes condições de gestão da água (e.g. sequeiro, rega de complemento, rega 

deficitária e rega plena) e avaliar diferentes estratégias de gestão, para as condições actuais 

e para os cenários de alteração climática. O AquaCrop é particularmente adequado para 

estudos das alterações climáticas, uma vez que no cálculo da produção e da 

evapotranspiração das culturas considera a concentração atmosférica de CO2, e o 

ajustamento das fases do ciclo da cultura em função dos graus de crescimento dia (GDD – 

Growing Degree Days). 

Outro modelo igualmente referido pela UNFCCC (2009) é o CROPWAT (Smith, 1998) que é 

um modelo de simulação do balanço hídrico do solo, que permite estimar as necessidades 

hídricas e de rega das culturas. Este modelo permite o desenvolvimento de recomendações 

para a melhoria das práticas de rega, a calendarização da rega sob diferentes condições de 

disponibilidades de água para a rega, e a avaliação da produção sob condições de sequeiro 

ou de rega deficitária. Permite, assim, avaliar os impactes das alterações climáticas no 

regadio, e avaliar o desempenho de diferentes estratégias de rega para os cenários de 

alteração climática. No entanto, este modelo, ao contrário do AquaCrop, não permite simular 

os efeitos do aumento da concentração atmosférica de CO2 sobre o uso da água por parte 

das culturas. O modelo ISAREG (Teixeira e Pereira, 1992) é um modelo semelhante ao 

CROPWAT, podendo igualmente ser utilizado em estudos de avaliação dos impactes das 

alterações climáticas. 

Uma alternativa apresentada neste trabalho consiste na utilização do modelo de simulação 

do balanço hídrico do solo IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008) em estudos de avaliação 

dos impactes das alterações climáticas no regadio e na definição de medidas de adaptação. 

Este modelo foi desenvolvido com o objectivo de realizar a simulação do balanço hídrico do 

solo para rotações de culturas. As rotações de culturas são uma técnica central na 

agricultura sustentável, permitindo diminuir o risco dos sistemas de produção agrícola e 

apresentando vantagens na gestão da água do solo, sendo muito interessante, por isso, a 

sua consideração no desenvolvimento de medidas de adaptação. Na secção 6.2.3. 

descreve-se o modelo IrrigRotation de forma detalhada. 
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2.6.2.3. Outras metodologias 

Ensaios em câmaras de crescimento 

Os ensaios em câmaras de crescimento, incluindo estufas, avaliam os efeitos do aumento 

de concentração atmosférica de CO2 e da temperatura do ar no desenvolvimento das 

plantas. Nestes ensaios, a temperatura do ar, a concentração de CO2 e as disponibilidades 

hídricas das culturas são controladas, de modo a simularem as futuras condições climáticas 

que se pretendem estudar. Esta metodologia é muito exigente em tempo e recursos, não 

sendo exequível a sua utilização em estudos à escala nacional (Parry et al., 1998; Brandão, 

2006; Braga e Pinto, 2009). 

 

Analogias temporais e espaciais 

A analogia temporal  consiste em utilizar um período observado no passado como uma 

imagem representativa de um cenário futuro de alterações climáticas. Assim, pode-se 

avaliar o comportamento de uma cultura para um ano particularmente quente e/ou seco de 

modo a estimar os possíveis impactes futuros das alterações climáticas. A analogia 

espacial  consiste em considerar uma região que apresente no presente um clima 

semelhante ao cenário futuro de alterações climáticas projectado para a região que se 

pretende estudar. Contudo, é necessário ter em conta que as restantes características da 

região poderão ser bastante diferentes das da região em estudo, nomeadamente quanto aos 

solos, recursos hídricos, padrões de culturas, tecnologias utilizadas, etc. Os estudos 

baseados em analogias têm como vantagem o facto de avaliarem as respostas das culturas, 

que ocorreram na realidade, em função de condições meteorológicas observadas (Parry et 

al., 1998; Brandão, 2006; Braga e Pinto, 2009). 

 

Modelos estatísticos 

Os modelos estatísticos estabelecem uma relação, com o recurso a técnicas estatísticas, 

entre um conjunto de dados observados da produção das culturas e as variáveis 

meteorológicas. A análise de regressão múltipla é um exemplo dos métodos estatísticos que 

poderão ser utilizados. Estes modelos são definidos para uma dada condição climática não 

sendo válidos para condições diferentes daquelas para as quais foram definidos. Outra 

limitação prende-se com o facto de que as relações estatísticas estabelecidas nos modelos 

não têm em conta o funcionamento dos processos. A vantagem dos modelos estatísticos é a 

sua simplicidade de aplicação e o facto de serem menos exigentes do ponto de vista dos 



Alterações climáticas 

46 

dados de entrada do que os modelos de culturas, que são bastante mais complexos (Parry 

et al., 1998; Brandão, 2006; Braga e Pinto, 2009). 

 

2.6.3. Principais impactes das alterações climática s no regadio 

As variáveis agrometeorológicas mais importantes para o desenvolvimento das culturas e 

para a produção de biomassa vegetal, são segundo Abreu et al. (2010), a radiação solar, a 

temperatura, a precipitação e a evapotranspiração. Para Turral e Faurés (2011) as principais 

mudanças no clima que terão efeitos sobre o sector agrícola são: o aumento da temperatura 

do ar, as alterações nos padrões de precipitação, a alteração da frequência e magnitude de 

eventos extremos (cheias, secas, ondas de calor, etc.), a subida do nível do mar e o 

aumento da concentração de CO2. 

Do ponto de vista da engenharia da rega, os principais efeitos das alterações climáticas 

prendem-se com os impactes na produtividade das culturas de regadio, nas necessidades 

hídricas das culturas, na procura de água para rega, na revisão dos parâmetros de projecto 

(caudal de ponta e necessidades de rega anuais) com implicações no dimensionamento dos 

sistemas de rega e nas práticas de gestão da água de rega. Assim, segundo Turral e Faurés 

(2011) os principais impactes esperados no regadio são: 

• Redução na produtividade das culturas em regiões onde os aumentos de 

temperatura limitem o desenvolvimento das culturas. 

• Redução na disponibilidade de água em regiões afectadas pelo declínio da 

precipitação, de que é exemplo a região Mediterrânica. 

• Aumento da variabilidade climática em regiões em que esta actualmente já é 

elevada, de que resultará uma maior frequência de ocorrência de eventos extremos 

(secas, cheias, ondas de calor, etc.); 

• Aumento da evapotranspiração das culturas como resultado do aumento da 

temperatura. 

 

O aumento da temperatura do ar e da concentração atmosférica de CO2 produzem efeitos 

antagónicos sobre as culturas. O aumento da temperatura encurta a duração do ciclo das 

culturas e aumenta a taxa respiratória reduzindo a produtividade das culturas. O aumento da 

concentração do CO2 provoca um aumento da taxa fotossintética o que conduz a um 

aumento da produtividade das culturas. A combinação destes dois factores, para um dado 

cenário climático futuro, poderá resultar na quebra de produtividade das culturas ou no seu 

aumento consoante o efeito prevalecente. O resultado final do balanço entre estes dois 
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factores depende igualmente de outras variáveis, em especial do conforto hídrico da cultura 

(Braga e Pinto, 2009). Na avaliação dos impactes futuros, também é necessário ter em 

conta a evolução do padrão das culturas, tanto como resposta às alterações climáticas, 

como a outros factores tais como a evolução dos mercados, sendo incerto o seu impacte 

sobre a gestão da água na agricultura. 

 

2.6.3.1. O efeito do aumento do CO 2 na evapotranspiração cultural 

O aumento de concentração atmosférica de CO2 afecta directamente a fisiologia e 

consequentemente a produtividade das culturas. Os principais efeitos do aumento do CO2 

sobre as plantas são o aumento da sua taxa fotossintética, redução da fotorrespiração, 

redução da condutância estomática e um aumento da eficiência no uso da água (Lovelli et 

al., 2010). 

A eficiência do uso da água (kg/m3) (WUE – Water use efficiency) é definida como a relação 

entre o total da biomassa vegetal produzida pela cultura (kg) e a quantidade de água 

evapotranspirada durante o seu ciclo de desenvolvimento (m3) (Hunsaker et al., 2000; 

Brandão, 2006; Castell, 2006; Pereira et al., 2006). 

Concentrações mais elevadas de CO2 na atmosfera levam a um aumento da produtividade 

das culturas e à redução da sua transpiração devido ao fecho parcial dos estomas. Em 

geral, a resposta da produtividade das plantas ao aumento do CO2, sem se considerar as 

alterações climáticas, é positiva, sendo este efeito mais notório nas culturas sujeitas a stress 

hídrico onde um aumento do CO2 ajuda a minimizar a quebra de produção. Contudo, as 

expectativas iniciais de aumento da produtividade e de redução das necessidades hídricas 

devido ao efeito do CO2, observado em câmaras de crescimento, acabaram por não se 

verificar no terreno, uma vez que a resposta das culturas no campo foi muito mais modesta. 

(Hunsaker et al., 2000; Turral e Faurés, 2011).  

O fecho parcial dos estomas, devido ao aumento do CO2, provoca uma redução da 

transpiração da planta. No entanto, à medida que a transpiração diminui, perde-se o seu 

efeito termorregulador aumentando a temperatura da folha. O factor responsável pela perda 

de água através da transpiração é o gradiente de pressão de vapor entre a parte interna e 

externa da folha. Este gradiente está diretamente relacionado com a temperatura, sendo 

que se esta aumentar a transpiração também aumenta. Os dois efeitos actuam em sentidos 

opostos, podendo compensar-se o que manteria inalterada a transpiração da planta quando 

as concentrações de CO2 aumentam (Lovelli et al., 2010).  
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O efeito fertilizante do CO2 provoca um maior crescimento das plantas, com folhas maiores 

e mais numerosas, o que também pode anular o efeito da redução da condutância 

estomática observado em folhas individuais (Lovelli et al., 2010).  

O fecho parcial dos estomas terá como efeitos um menor arrefecimento evaporativo, o que 

fará com que a temperatura das folhas da planta aumente, o que aumentará a taxa de 

fotorrespiração reduzindo a produção. Assim, grande parte do efeito fertilizante do CO2 no 

aumento de produção será anulado pelo aumento da taxa de fotorrespiração provocado pelo 

aumento de temperatura (Turral e Faurés, 2011). 

A maioria da informação sobre o efeito da concentração de CO2 na transpiração das culturas 

vem de estudos fisiológicos efectuados em ambientes controlados em câmaras de 

crescimento, em que os factores temperatura e humidade relativa são controlados e 

mantidos a níveis constantes (Lovelli et al., 2010). No entanto, ao nível das culturas 

instaladas no terreno o número de variáveis envolvidas aumenta, o que torna os estudos 

mais complexos. Assim, para avaliar o efeito do aumento do CO2 nas culturas, em 

condições reais de produção, têm sido realizados estudos com o recurso ao sistema FACE 

(Free Air CO2 Enrichment) (Hunsaker et al., 2000). Estes estudos mostram que, ao nível das 

culturas, a diminuição da evapotranspiração é muito menor do que seria de esperar face à 

redução na condutância estomática, tendo-se observado, no entanto, um aumento da 

eficiência do uso da água devido a uma maior produtividade das culturas (Hunsaker et al., 

2000; Lovelli et al., 2010). A metodologia FACE permite investigar os efeitos do aumento da 

concentração de CO2 em culturas instaladas no campo, em condições de céu aberto. O 

trabalho desenvolvido por Hunsaker et al. (2000) mostra o reduzido efeito do aumento de 

concentração de CO2 na redução das necessidades hídricas das culturas, uma vez que o 

maior índice de área foliar (LAI), tende a compensar o efeito do fecho parcial dos estomas. 

Estes autores verificaram que existe uma tendência de aumento da produção mas apenas 

se se aumentarem os níveis de fertilização aplicada (Hunsaker et al., 2000). Caso se 

mantenham os actuais níveis de adubação, o efeito do aumento de CO2 no aumento de 

produção das culturas é relativamente diminuto. É de realçar que estes autores também 

verificaram que um aumento de CO2 ajuda a atenuar a quebra de produção em condições 

de stress hídrico. Diversos estudos FACE realizados para as culturas do arroz, trigo, milho e 

soja mostram menores aumentos de produção do que seria expectável a partir dos 

resultados obtidos nas câmaras de crescimento (Turral e Faurés, 2011). 
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2.6.3.2. O efeito do aumento da temperatura nas cul turas  

Os efeitos do aumento de temperatura nas plantas reflectem-se em alterações na fenologia 

das culturas e na calendarização das actividades agrícolas. As culturas iniciam o seu ciclo 

de crescimento mais cedo e as durações das diferentes fases fenológicas tornam-se mais 

curtas (Abreu et al., 2010; Lovelli et al., 2010). Também influencia os padrões de distribuição 

geográfica das culturas, com uma expectável deslocação para Norte das áreas de cultivo de 

algumas culturas. À medida que a temperatura aumenta o início do período de crescimento 

é antecipado e a taxa de crescimento das culturas será maior, o que resultará numa 

antecipação da data de colheita (Lovelli et al., 2010).  

O aumento da temperatura provoca igualmente um aumento da evapotranspiração das 

culturas (ETC), o que associado à redução da precipitação projectada para Portugal faz 

prever um aumento das necessidades de rega das culturas (Cunha et al., 2006; Melo-Abreu 

e Pereira, 2010). No entanto, a relação entre o aumento da temperatura e a evolução futura 

das necessidades hídricas e de rega das culturas não é totalmente claro, uma vez que 

depende do balanço entre o efeito do aumento da concentração atmosférica de CO2 na 

redução da transpiração e o efeito do aumento da temperatura na fenologia das culturas, 

que terão tendência em acelerar o seu ciclo, encurtando a duração das fases fenológicas, o 

que poderá conduzir a uma redução das necessidades de rega (Abreu et al., 2010). Foi 

observado que a temperatura do ar em zonas de regadio, em regiões semi-áridas, pode ser 

vários graus mais baixa do que o ambiente envolvente sem rega (Hatfield et al., 2008), o 

que tem implicações nas necessidades de rega futuras de culturas de sequeiro que passem 

a ser regadas. (Turral e Faurés, 2011). 

De um modo geral o efeito benéfico na fotossíntese de uma atmosfera enriquecida em CO2 

será provavelmente ultrapassado pelo aumento de temperatura e redução da precipitação. 

De forma resumida, nas latitudes elevadas é esperado um aumento das produções das 

culturas com aumentos de temperatura entre 1 a 3 oC. No entanto, acima de um aumento de 

3 oC prevê-se que produtividade diminua. Nas baixas latitudes, as produções das culturas 

deverão diminuir mesmo com pequenos aumentos de temperatura, tais como 1 ou 2 oC. 

(Turral e Faurés, 2011 Easterling et al., 2007; Melo-Abreu e Pereira, 2010). 

 

2.6.4. Estudos de impactes na agricultura de regadi o 

Existe um elevado número de estudos sobre o efeito das alterações climáticas na 

agricultura, focando-se principalmente sobre o impacte na produtividade das culturas. 

Relativamente à avaliação dos impactes sobre o regadio o número de estudos reduz-se, 

sendo notórias as diferentes abordagens e uma falta de padronização dos métodos de 
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análise, que resultam em muitos casos em resultados bastante discrepantes e que tornam 

difícil a sua comparação, existindo a necessidade de uniformizar estas metodologias (Turral 

e Faurés, 2011). A maioria dos estudos sobre o regadio analisa os impactes das alterações 

climáticas na produtividade das culturas e nas suas necessidades hídricas e de rega (Döll, 

2002; Fischer et al., 2007; Rodriguez Díaz et al. 2007; Lovelli et al., 2010; Xiong et al., 2010; 

De Lorenzi et al., 2012), sendo practicamente inexistentes os estudos sobre o impacte nos 

sistemas de rega (Daccache et al., 2010).  

 

Estudos de avaliação dos impactes na agricultura de regadio 

Jones (2000) refere que o grau de incerteza associado à avaliação dos impactes das 

alterações climática nas necessidades de rega é bastante elevado e que apenas se pode 

projectar uma gama de variações admissíveis, com os seus valores máximos e mínimos a 

definir os possíveis impactes. No entanto esta abordagem pode trazer dificuldades na 

escolha dos valores a adoptar no planeamento de medidas de adaptação ou de mitigação. 

Assim, Jones (2000) desenvolveu uma metodologia de análise de risco, em que utiliza um 

modelo de balanço hídrico, para avaliar a probabilidade de excedência das necessidades de 

rega anuais relativamente a um dado limiar. Considera que os agricultores não se 

conseguem adaptar às novas condições climáticas quando esta probabilidade é superior a 

um valor crítico  

A produção agrícola depende tanto das disponibilidades de água como da sua procura. 

Assim, Döll (2002) desenvolveu um modelo global para o cálculo das necessidades de rega 

com o objectivo de simular a distribuição global dos impactes das alterações climáticas na 

procura de água para a rega. Avaliou a forma como as necessidades de rega médias 

poderão evoluir em função das alterações climáticas, tendo para o efeito considerado os 

dados de dois modelos climáticos globais (ECHAM4 e HadCM3). Os seus resultados 

apontam para um aumento das necessidades de rega na maioria das regiões estudadas. 

Para a região do Mediterrâneo têm sido realizados diversos estudos de avaliação dos 

impactes de alterações climáticas no regadio, sendo de referir o trabalho de Rodriguez Díaz 

et al. (2007) que desenvolveram uma metodologia para a bacia do Guadalquivir, que visa 

avaliar os principais impactes das alterações climáticas na procura de água para a rega e 

produzir os respectivos mapas de alterações nas necessidades de rega. A metodologia 

considerada consistiu em utilizar o modelo de simulação do balanço hídrico CROPWAT 

(Smith, 1998) para calcular as necessidades hídricas das culturas para os cenários 

climáticos A2 e B2 produzidos pelo modelo global HadCM3. As variáveis meteorológicas 

consideradas, com um passo de tempo mensal, foram a temperatura, a precipitação, a 
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radiação solar, a velocidade do vento e a humidade relativa. Os resultados obtidos apontam 

para um aumento das necessidades hídricas das culturas em cerca de 9%, por volta de 

2050, enquanto que projectam um aumento de cerca de 16% a 20% para as necessidades 

de rega anuais. As necessidades de rega relativas ao período de ponta apresentam 

aumentos médios de 11% a 12%, o que irá trazer problemas aos sistemas de rega e redes 

de rega actuais, que foram dimensionados para valores de caudais de ponta mais baixos, 

sendo portanto necessário adoptar novas estratégias de gestão da água de rega. Estes 

autores referem que os aumentos das necessidades de rega coincidirão com reduções 

significativas das disponibilidades de água para rega, o que implicará uma redução 

inevitável das áreas regadas da bacia do Guadalquivir.  

Outro estudo, também baseado na utilização do modelo CROPWAT para avaliar os 

impactes das alterações climáticas nas necessidades de rega, para o Sul de Itália, é o de 

Lovelli et al. (2010). Para considerar o efeito do fecho parcial dos estomas, devido ao 

aumento da concentração atmosférica de CO2, na ETo aumentaram o valor da resistência de 

superfície da equação FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998). Utilizaram a metodologia 

dos graus dia para ajustar a duração das diferentes fases de desenvolvimento das culturas à 

temperatura dos diferentes cenários climáticos. Com base nos dados das culturas ajustados 

às condições climáticas foi realizada a simulação do balanço hídrico com o software 

CROPWAT. Os dados climáticos utilizados, foram os dados observados relativos aos anos 

de 1985 e 2006 da estação de Metaponto, no Sul de Itália, e o ano de 2071 do cenário A2 

do modelo HadRM3P. As séries climáticas têm um passo de tempo diário e foram 

consideradas as variáveis temperatura, precipitação, velocidade do vento, radiação solar e 

humidade relativa. Os resultados obtidos apontam para uma redução das necessidades de 

rega das culturas de Outono-Inverno, tais como o trigo. Para as culturas de Primavera-

Verão, de que é exemplo o tomate, é estimado um aumento das necessidades de rega em 

cerca de 7%. 

Também para a Itália De Lorenzi et al. (2012) avaliaram os impactes das alterações 

climáticas sobre a cultura do tomate. A metodologia utilizada consistiu na utilização do 

modelo SWAP, de simulação do balanço hídrico, para avaliar as necessidades de rega e o 

deficit hídrico das culturas. Os dados climáticos considerados foram os dados observados 

para o período de referência (1961-90) e os dados do cenário de alteração climática (2021-

2050) obtidos através da média de seis modelos de circulação geral (AOGCM) que foram 

regionalizados estatisticamente. As séries de dados diários consideradas são relativas aos 

dados de temperatura máxima e mínima e de precipitação. Os resultados obtidos apontam 

para um aumento de 11% nas necessidades de rega do tomate. Também concluíram que a 
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utilização de cultivares mais resistentes ao stress hídrico constitui uma medida de 

adaptação relevante. 

Hunink e Droogers (2011) utilizaram o modelo AquaCrop para avaliar os impactes das 

alterações climáticas na produtividade e nas necessidades de rega das culturas para o 

Uzbequistão. Utilizaram quatro cenários climáticos, a referência (2000-2010) e três cenários 

de alteração (2010-2050): um menos gravoso, um intermédio e um mais gravoso. Os 

resultados mostram que apenas para o cenário climático mais desfavorável se observou um 

considerável aumento das necessidades de rega, tendo os cenários menos gravosos 

apresentado apenas pequenas alterações. 

Como exemplo dos ainda escassos estudos de avaliação dos impactes das alterações 

climáticas sobre os equipamentos e sistemas de rega refere-se o trabalho de Daccache et 

al. (2010) no qual são analisados os impactes e as medidas de adaptação para redes de 

rega sob pressão. Estes autores avaliaram os impactes sobre uma rede existentes na região 

de Apulia, no sul de Itália, em função dos aumentos da procura de água para rega 

projectados para os cenários climáticos futuros. Os dados climáticos dizem respeito aos 

dados observados para o período de controlo (1970-90) e aos cenários de alteração 

climática para a década de 2050. O modelo climático considerado foi o modelo HadCM3, 

tendo sido realizada a regionalização estatística das variáveis meteorológicas, relativas aos 

cenários A1 e B1. Foi utilizado o modelo de simulação do balanço hídrico WaSim (Graves et 

al, 2002) para realizar a determinação do caudal de ponta da rede para cada um dos 

cenários climáticos considerados. Foi utilizado, posteriormente, um modelo estocástico, 

COPAM (Lamaddalena e Sagardoy, 2000), para avaliar a fiabilidade dos hidrantes para 

cada um dos cenários climáticos. Os resultados apontam para aumentos consideráveis nas 

necessidades de rega das culturas, com os anos mais secos do período de controlo (1970-

90) a corresponderem aos valores médios ou mesmo aos anos húmidos da década de 2050. 

Estes autores estimam que para as futuras condições climáticas a rede de rega avaliada 

terá problemas de operação durante o período de ponta, sendo necessário implementar 

medidas de adaptação. 

 

Estudos de avaliação dos impactes na agricultura realizados em Portugal   

Relativamente a Portugal são ainda escassos os estudos sobre o impacte das alterações 

climáticas especificamente no sector do regadio (Melo-Abreu e Pereira; 2010; Pereira, 

2011). No entanto, no domínio da agricultura destacam-se os trabalhos de Pinto et al. (2006) 

e Brandão (2006) realizados no âmbito do projecto SIAM (Climate Change in Portugal. 
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Scenarios, Impacts and Adaptation Measures) e que constituem uma referência para 

estudos futuros sobre o impacte das alterações climáticas sobre a agricultura em Portugal. 

O estudo desenvolvido por Brandão (2006) utilizou os modelos da família CERES (Jones et 

al., 2003), pertencentes ao sistema de apoio à decisão DSSAT (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer) (Hoogenboom et al., 2004), para avaliar os impactes das 

alterações climáticas nas culturas do trigo e do milho em Portugal. Foram utilizados os 

dados climáticos do modelo HadRM3, relativos ao período de referência (1961-90) e aos 

cenários SRES A2 e B2 (2071-2100), com um passo de tempo diário. As variáveis 

meteorológicas consideradas foram a radiação solar, a temperatura máxima e mínima, e a 

precipitação. Os resultados apresentados mostram uma quebra na produtividade média das 

culturas entre -23% a -3% e um aumento das necessidades de rega do Milho para os 

cenários futuros de 4% a 5% na região de Santarém e de 44% a 59% em Braga. Testou a 

antecipação das datas de sementeira como medida de adaptação tendo os resultados das 

simulações mostrado uma redução das quebras de produtividade e das necessidades de 

rega quando comparados com os resultados sem antecipação. Pinto et al. (2006) utilizaram 

a mesma metodologia com os dados climáticos dos modelos HadRM2 (cenário IS92; 2080-

2098) e HadRM3 (cenários A2 e B2; 2071-2100). Para além das culturas do trigo e do milho 

também consideraram o arroz e as pastagens e forragens. Verificaram que com excepção 

das pastagens e forragens todas as culturas apresentaram uma diminuição da 

produtividade, sendo as quebras de produção maiores no cenário A2 do que no B2 (Pinto et 

al., 2006).  

Outro trabalho muito interessante foi desenvolvido por Abreu et al. (2010). Nele os autores 

analisaram séries de 80 anos de dados meteorológicos da estação da Tapada da Ajuda em 

Lisboa. Avaliaram as tendências das séries observadas da temperatura do ar, da 

precipitação (P), da evapotranspiração de referência (ETo) e da disponibilidade hídrica 

climática definida como a diferença entre P e ETo. Os seus resultados mostram que se tem 

assistido a uma diminuição da disponibilidade hídrica climática nos meses de Fevereiro e 

Março, reduzindo a água disponível no solo para o crescimento das culturas na Primavera e 

Verão. No clima Mediterrânico, os períodos térmicos e hídricos de crescimento das culturas 

encontram-se desfasados, assistindo-se a uma redução do período hídrico de crescimento 

durante o período térmico de crescimento vegetativo. Verifica-se, assim, um aumentando da 

duração da estação seca durante o ano agrícola. 

A produção das culturas anuais de sequeiro depende da água armazenada no solo no fim 

do Inverno e no início da Primavera. Face a uma redução da precipitação em Fevereiro e 

Março (encurtamento do período de crescimento sem deficiência hídrica) e a um aumento 

da temperatura, Abreu et al. (2010) recomendam a antecipação das datas de sementeira e a 
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utilização de culturas ou cultivares com um ciclo mais curto de modo a permitir que as 

plantas disponham de água suficiente durante os períodos críticos do seu desenvolvimento. 

Deste modo, reduz-se o efeito do deficit hídrico na produtividade das culturas provocado 

pela diminuição da precipitação. A antecipação das datas de sementeira é favorecida pelo 

aumento da temperatura que torna os Invernos mais amenos, aumentando a duração do 

período térmico de crescimento vegetativo. A utilização de cultivares mais resistentes ao 

stress hídrico, e com um sistema radicular mais profundo também ajudará a minimizar os 

efeitos da redução da precipitação. Nas culturas de regadio, a antecipação das datas de 

sementeira e a utilização de cultivares com um ciclo mais longo permitirá reduzir o efeito 

negativo do aumento de temperatura na redução do ciclo de desenvolvimento da cultura 

(Abreu et al, 2010). 

É também de referir o trabalho Melo-Abreu e Pereira (2010) em que realizaram o estudo do 

impacte de três cenários climáticos na evapotranspiração de referência. Um dos cenários 

climáticos corresponde ao clima presente, tendo sido utilizados os dados meteorológicos da 

estação de Évora, relativos a um período de 36 anos, com um passo de tempo diário. Para 

produzir os dois cenários futuros as séries da temperatura média foram aumentadas em 3 

ºC e em 5 ºC. Os resultados obtidos projectam um aumento de pelo menos 15% nas 

necessidades hídricas das culturas até ao final do século.  

 

Estudos de avaliação dos impactes nos recursos hídricos em Portugal 

Conforme referido em Turral e Faurés (2010) em estudos de avaliação dos impactes das 

alterações climáticas no regadio seria vantajoso considerar também os impactes nos 

recursos hídricos, sobretudo nas disponibilidades de água para rega e as suas implicações 

na produção agrícola. Nesta linha, existem em Portugal dois estudos sobre os impactes nos 

recursos hídricos muito relevantes, Cunha et al. (2006) para Portugal continental, e Mourato 

(2009) para a região do Alentejo. 

Cunha et al. (2006) realizaram o estudo dos impactes das alterações climáticas nos 

recursos hídricos em Portugal. Foram avaliados os impactes no regime de escoamento 

superficial, na recarga de aquíferos e nos níveis piezométricos dos aquíferos, assim como 

uma avaliação do regime de ocorrência de cheias. A metodologia utilizada consistiu na 

utilização do modelo hidrológico Temez (Temez, 1977) que utiliza como dados de entrada 

as séries mensais de precipitação e de evapotranspiração de referência. Utilizaram os 

cenários climáticos produzidos pelo modelo climático global HadCM3 e pelo modelo 

climático regional HadRM2. As séries de dados futuras foram produzidas através da 

perturbação das séries históricas com as anomalias médias projectadas pelos modelos 
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climáticos para os diferentes cenários. Os resultados obtidos sugerem que não existe um 

sinal claro da variação do escoamento anual, apesar de se notar uma maior tendência de 

redução do que de aumento. A tendência de redução da disponibilidade é mais marcada nos 

aquíferos superficiais, em resultado da redução da recarga e do aumento da 

evapotranspiração. Os resultados mostram, também, uma tendência de aumento da 

assimetria regional da disponibilidade de água, com uma redução mais acentuada do 

escoamento e da recarga no Sul do país. A assimetria sazonal também deverá aumentar, 

com uma maior concentração da disponibilidade hídrica, escoamento e recarga, no Inverno 

e uma redução nas restantes estações do ano, seguindo o padrão de alteração do regime 

de precipitação. Existe, assim, uma elevada probabilidade de diminuição das 

disponibilidades hídricas, principalmente no Sul de Portugal. Referem ainda um aumento 

generalizado da frequência de chuvadas intensas, aumentando a frequência e a magnitude 

dos episódios de cheia, principalmente na região Norte.  

Cunha et al. (2006) referem que na gestão dos recursos hídricos para além de avaliação dos 

impactes nas disponibilidades hídricas também é necessário considerar os impactes das 

alterações climáticas sobre a procura de água. Assim, apesar dos impactes projectados 

apontarem para um considerável aumento das necessidades de rega, não é fácil prever a 

evolução da procura da água para a rega, uma vez que esta depende da evolução das 

áreas regadas, do padrão de culturas adoptado e das tecnologias de rega utilizadas, cuja 

evolução não é de fácil previsão.  

Mourato (2009) avaliou os impactes das alterações climáticas sobre os recursos hídricos 

nas bacias hidrográficas do Alentejo. A metodologia utilizada consistiu na aplicação do 

modelo hidrológico SHETRAN (Ewen et al., 2000) para avaliar os impactes combinados de 

diferentes cenários de alterações climáticas e de alterações no uso do solo. As séries de 

dados climáticos dizem respeito a séries de dados diários observados em estações 

meteorológicas (1961-90) e a séries de dados de cenários de alteração climática (2071-

2100) relativos a diversos modelos RCM, considerando o cenário SRES A2. Foram 

utilizados diferentes métodos de correcção dos desvios dos modelos climáticos, para 

produzir as séries climáticas futuras. As variáveis meteorológicas consideradas foram a 

temperatura do ar e a precipitação, tendo sido utilizado o método de Blaney-Criddle (1950) 

para estimar a ETo para os cenários futuros. Os resultados obtidos apontam para a 

diminuição do escoamento superficial, principalmente no Outono e Primavera, e para uma 

diminuição dos volumes de água armazenados para os diferentes usos, incluindo a rega. 

Esta diminuição dos volumes de água armazenados varia bastante entre barragens, sendo 

projectadas reduções bastante expressivas para algumas delas. É projectado igualmente 

um aumento dos caudais diários máximos e do risco de cheias. 
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Os resultados destes estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre os 

recursos hídricos projectam uma redução das disponibilidades de água para o regadio. 

Assim, é necessário realizar a avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre os 

sistemas de regadio de forma a se identificarem as principais vulnerabilidades e a se 

definirem medidas de adaptação que permitam adequar as necessidade de água para rega 

às disponibilidades hídricas, nomeadamente através da utilização de novas culturas e/ou 

variedades, da antecipação das datas de sementeira, da utilização de práticas de 

conservação do solo e da água, do aumento da eficiência da rega, etc. (Brandão, 2006; 

Braga e Pinto, 2009; Melo-Abreu e Pereira, 2010). 
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3. Sistemas de informação e modelos de inferência e spacial 

3.1. Sistemas de informação e de apoio à decisão am bientais 

3.1.1. Conceitos e definições 

A metodologia proposta neste trabalho assenta no desenvolvimento de um conjunto de 

ferramentas informáticas (modelos, bases de dados e sistemas de informação geográfica) 

que permitam processar o grande volume de dados, incluindo dados espacialmente 

distribuídos, necessários ao estudo do impacte das alterações climáticas sobre as 

necessidades de rega das culturas e sobre os sistemas de rega. 

A modelação da rega pode ser encarada numa perspectiva mais alargada da modelação 

ambiental, e do desenvolvimento de sistemas de informação e de apoio à decisão para o 

estudo de questões ambientais. Assim, os Sistemas de Informação Ambientais (SIA) e os 

Sistemas de Apoio à Decisão Ambientais (SADA) constituem hoje em dia um importante 

tema de investigação na área do ambiente (Denzer, 2005). Os Sistemas de Informação e de 

Apoio à Decisão Ambientais, SIADA (SIA + SADA), possuem características que os 

distinguem dos sistemas de informação standard, e das quais se podem destacar a 

complexidade da informação, no tempo e no espaço, e o facto de que muitas vezes os 

dados para análise são incompletos ou possuem uma elevada incerteza. No 

desenvolvimento de SIADA, podem ser adoptadas diferentes metodologias, como por 

exemplo: a modelação numérica, a teoria da decisão, a inteligência artificial, a análise 

espacial de dados geográficos, a análise estatística, etc. Em estudos ambientais é frequente 

terem que se integrar estas diferentes metodologias (Denzer, 2005). 

As características principais que permitem caracterizar os SIADA que geralmente se 

encontram descritas na bibliografia são (Denzer, 2005): 

• Manipulação de informação complexa, em que os dados se encontram relacionados 

espacial e temporalmente, e são muitas vezes incompletos, afectados por incerteza 

ou fornecidos numa escala desadequada; 

• Algoritmos complexos que se traduzem em ferramentas informáticas complicadas as 

quais podem ser provenientes de qualquer domínio das tecnologias da informação 

(modelos de simulação, bases de dados, sistemas de informação geográfica, 

inteligência artificial, etc.); 

• Problemas complexos de gestão dos dados devido à variedade de diferentes fontes 

de informação; 

• A ausência para muitos domínios de normas para os dados e metadados; 
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• Em muitos casos, a necessidade de juntar diferentes ferramentas informáticas, com 

diferentes algoritmos ou estratégias de gestão dos dados, numa solução holística.  

 

Quando em estudos ambientais não seja possível analisar o problema com uma única 

aplicação informática, torna-se necessário realizar a integração de várias ferramentas de 

software. A questão da gestão dos dados também tem que ser tida em conta na integração 

de diferentes ferramentas informáticas, uma vez que estas não podem ser separadas dos 

seus sistemas de gestão de dados (Denzer, 2005). De facto, Neto et al., (2005) identificam a 

informação como um importante factor de produção na agricultura, sendo que um dos 

maiores desafios que se coloca ao regadio e à gestão dos recursos hídricos na agricultura é 

a real capacidade de gerir a informação necessária, de modo a obter os adequados 

desempenhos técnicos, produtivos, económicos, ambientais, etc. Neste contexto, os SIADA 

desempenham um papel determinante uma vez que obrigam à modelação dos dados e a 

uma gestão mais eficiente da informação. Também permitem a integração tanto de modelos 

como de informação proveniente de várias fontes, e.g. dados de estações meteorológicas, 

informação cartográfica de solos, dados de detecção remota, bases de dados, etc.  

 

3.1.2. Componentes dos sistemas de informação e de apoio à decisão 

ambientais 

Denzer (2005) considera que existem tipicamente quatro tipos principais de ferramentas ou 

componentes (building blocks) utilizados nos Sistemas de Informação e de Apoio à Decisão 

Ambientais (SIADA). Esses quatro tipos de componentes são os que se apresentam na 

Figura 3.1 (Denzer, 2005):  

• Modelos – modelos numéricos isolados (stand-alone); 

• SIG – ferramentas informáticas correspondentes aos Sistemas de Informação 

Geográfica; 

• SAD – Sistemas de Apoio à Decisão que correspondem a ferramentas informáticas 

baseadas em inteligência artificial e em técnicas de cenários; 

• SGBD – Sistemas de Gestão de Bases de Dados. 
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Modelos 

SIG 

SAD 

SGBD

 

Figura 3.1 – Componentes de construção dos Sistemas de Informação e de Apoio à Decisão 
Ambientais (adaptado de Denzer, 2005). 

 

Tipicamente os SIADA são constituídos por pelo menos dois destes componentes. No 

entanto, existem muitos SIADA que são constituídos apenas por um componente (modelos, 

SIG ou SAD), mas que acabam geralmente por possuir também um sistema de gestão de 

base de dados. Existem também SIADA que são constituídos apenas por um sistema de 

gestão da informação (e.g. bases de dados ambientais para inventário) (Denzer, 2005). 

Os quatro componentes principais que se podem encontrar num SIADA correspondem às 

quatro abordagens que geralmente se podem utilizar para realizar um estudo ambiental e 

que são (Denzer, 2005): i) abordagem numérica (modelos); ii) abordagem baseada em 

informação geográfica (SIG); iii) abordagem baseada em inteligência artificial (SAD); iv) 

abordagem baseada na gestão dos dados (SGBD). 

 

3.1.3. Modelação da rega  

Um grande número de ferramentas informáticas tem sido desenvolvido para apoiar a rega 

(Santa Olalla et al., 1999; Tarjuelo e Juan, 1999; Pereira, 2004; Ortega et al., 2005, 

Bastiaanssen et al., 2007; Steduto et al., 2009). Estas ferramentas incluem modelos de 

simulação, sistemas de gestão de dados, sistemas de informação geográfica e sistemas de 

apoio à decisão. Um dos maiores interesses em utilizar modelos resulta da sua capacidade 

para simular diferentes alternativas tanto quanto à gestão da rega como quanto ao projecto 

dos sistemas de rega, permitindo deste modo lidar com diferentes cenários de 

disponibilidade versus necessidades de água para rega. 

A maior parte do esforço que tem sido desenvolvido ao nível da modelação na área da 

engenharia da rega e da gestão dos recursos hídricos em agricultura tem-se focado 
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essencialmente ao nível da parcela, quer seja ao nível da estimação dos consumos hídricos 

das culturas, quer ao nível do dimensionamento e desempenho dos sistemas de rega, quer 

ainda ao nível dos impactes ambientais (erosão, salinização dos solos, contaminação de 

aquíferos, etc.). De facto, pode-se realçar o facto de que ao longo dos anos se tem vindo a 

acumular um vasto número de modelos e de conhecimento que permitem simular muitos 

dos principais processos envolvidos na agricultura de regadio (Bastiaanssen et al., 2007). 

No entanto, a maior parte destes modelos só focam uma pequena parte dos problemas 

envolvidos (programação da rega, simulação dos sistemas de rega, modelos de 

crescimento, lixiviação de agroquímicos, hidrológicos, etc.) e são regra geral não 

distribuídos (aplicados ao nível de uma unidade de simulação, tipicamente a parcela) 

(Bastiaanssen et al., 2007). Contudo, assiste-se a uma evolução no sentido da integração 

dos diversos modelos de simulação com SIG e com sistemas de apoio à decisão (SAD). (vd. 

Denzer, 2005; Musy et al., 1999; Tarjuelo et al., 2005). 

De particular interesse na modelação da rega tem sido o desenvolvimento de diversos 

sistemas de apoio à decisão baseados em modelos de simulação e em metodologias de 

análise multicritério. Como exemplo dos SAD desenvolvidos na área da rega pode-se 

apontar o software MIRRIG (Pedras e Pereira, 2005; Pedras et al., 2009) que é um SAD para a 

microrrega, sendo composto por modelos e por uma base de dados. Dos modelos fazem parte: 

o dimensionamento, que constrói as alternativas; a simulação, que calcula os critérios 

hidráulicos, económicos e ambientais; a análise multicritério, que compara e selecciona as 

alternativas; e a avaliação dos sistemas de rega. Gonçalves et al. (2005; 2006) desenvolveram 

um SAD para o projecto da rega por gravidade designado SADREG, que efectua a 

modelação matemática da rega em sulcos, canteiros e faixas, e o dimensionamento dos 

respectivos sistemas de alimentação. Foi desenvolvido através de componentes modulares e 

inclui uma base de dados, modelos de simulação e um modelo de análise multicritério. Têm sido 

desenvolvidos outros SADs para a rega, como é exemplo o SIMIS (Mateos et al, 2002) que é 

um SAD para a gestão de aproveitamentos hidroagrícolas, o DSIRR (Bazzani, 2005) que é um 

SAD para a análise económica da rega a diferentes escalas e o mDSS (Mysiak et al., 2005) 

para a gestão de recursos hídricos. 

Como exemplos do vasto número de modelos produzidos, indicam-se os principais modelos 

desenvolvidos para a simulação do balanço hídrico do solo e para a simulação da rega por 

aspersão, que são as áreas sobre as quais incide este trabalho. 

Relativamente aos modelos de simulação para a gestão da rega, podem-se apontar os 

modelos ISAREG (Teixeira e Pereira, 1992) e CROPWAT (Smith, 1998), que são modelos 

do balanço hídrico baseados na aproximação dos coeficientes culturais médios de acordo 

com a metodologia proposta por Doorenbos e Pruitt (1977) e Allen et al. (1998). O modelo 
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ISAREG efectua a análise de frequência do caudal de ponta e do volume anual das 

necessidades de rega fornecendo directamente os critérios de base de um projecto de rega. 

O modelo PILOTE (Mailhol et al., 1997; Mailhol et al., 2004; Khaledian et al., 2008) é um 

modelo de simulação das culturas que realiza a simulação do balanço hídrico do solo e a 

simulação do índice de área foliar (LAI) da cultura, produzindo estimativas de produção. O 

modelo SIMDualKc (Rolim et al., 2006) é um modelo de simulação do balanço hídrico 

baseado na metodologia dos coeficientes culturais de base (Allen et al., 1998; Allen et al., 

2007). Mais recentemente foi desenvolvido o modelo AquaCrop (Raes et al., 2009; Steduto 

et al., 2009) com o objectivo de estimar a produção das culturas em função da água 

disponível para estas. Este modelo combina um modelo do balanço hídrico, baseado nos 

coeficientes culturais basais, com um modelo de produtividade da cultura. 

Quanto à rega por aspersão com sistemas de cobertura total, pode-se referir o modelo 

ISADIM (Abreu e Pereira., 2002) que permite o projecto e a simulação de sistemas de rega 

por aspersão fixa. Os modelos ASPER 97 (Correia, 1997) e AVASPER (Jorge e Pereira, 

2003) constituem outra alternativa para o projecto de sistemas de cobertura total, 

dimensionando e avaliando os sistemas de rega através de um processo de optimização 

hidráulica das condutas em função dos critérios de projecto previamente definidos. Para o 

projecto e avaliação de sistemas de rega com rampas pivotantes Valín e Pereira (2005) 

desenvolveram o modelo de simulação DEPIVOT. Le Gat e Molle (2000) desenvolveram um 

modelo de simulação da aplicação de água em rampas pivotantes que considera a acção do 

vento. Relativamente a sistemas de rega com enrolador, destacam-se os modelos 

IRRIPARC (Granier et al., 2003) e TRAVGUN (Smith et al., 2008) que simulam diferentes 

regulações efectuadas aos equipamentos de forma a estimar os seus desempenhos, tendo 

em vista a melhoria da eficiência dos sistemas. Tanto o modelo IRRIPARC como TRAVGUN 

(Smith et al., 2008) efectuam a modelação do efeito do vento. 

A utilização interactiva de modelos de gestão da rega com modelos de simulação dos 

sistemas de rega pode ser encontrada em Granier et al. (2003) para os canhões de rega e 

em Mailhol et al. (2004) para rega por sulcos. Quanto à realização de estudos a diferentes 

escalas, Victoria et al. (2005) desenvolveram modelos para gestão e planeamento a 

múltipla-escala dos recursos hídricos em bacias hidrográficas.  

A disponibilidade e a gestão dos dados são uma questão central no desenvolvimento e 

utilização de modelos de simulação da rega, sendo que geralmente estes modelos estão 

associados a uma base de dados. As bases de dados consistem numa colecção de dados 

relativas a um dado sistema, que são geralmente geridos e mantidos através de um Sistema de 

Gestão de Base de Dados (SGBD). A alternativa à utilização de um SGBD é o armazenamento 

dos dados em ficheiros de texto e desenvolver uma aplicação ou módulo de software para 
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realizar a sua gestão. Existem diversos tipos de SGBD, mas o tipo de SGBD dominante hoje em 

dia são os sistemas de bases de dados relacionais (Ramakrishnan e Gehrke, 2003). 

Como exemplo dos sistemas de informação desenvolvidos na área da rega salienta-se o 

CLIMWAT 2.0 (FAO, 2011a) que é uma base de dados climática desenvolvida pela FAO 

para ser utilizada em combinação com a aplicação informática CROPWAT (Smith, 1998). 

Esta base de dados disponibiliza dados observados de variáveis agrometeorológicas de 

mais de 5000 estações meteorológicas distribuídas por todo o planeta. Outro exemplo é o 

sistema de informação AQUASTAT (FAO, 2011b). Este software armazena, analisa e 

disponibiliza informação relativa aos recursos hídricos, aos usos da água e à gestão da 

água na agricultura ao nível global, regional e nacional.  

 

3.1.4. Modelação espacial com SIG 

Os problemas de modelação em ambiente SIG consistem frequentemente na 

implementação de modelos físicos em suporte SIG, possuindo na generalidade dos casos 

uma estrutura matricial. Parte da dificuldade neste tipo de modelos está principalmente na 

teoria subjacente, na disponibilidade dos dados necessários e em menor grau na forma 

como as expressões matemáticas são espacializadas (Matos, 2001).  

Os modelos para a análise espacial são desenvolvidos com diferentes objectivos, desde a 

simulação de um dado processo, ao planeamento e avaliação de cenários e à criação de 

indicadores de adequação e vulnerabilidade (Longley et al., 2005; Heywood et al., 2002). 

Possuem a capacidade de manipular informação geográfica que pode ser efectuada em 

diferentes graus, desde uma simples análise para um único momento no tempo criando um 

único output, até à simulação do comportamento do sistema modelado no tempo através de 

iterações sucessivas. Estes modelos podem incluir modelos de simulação dinâmicos de 

processos naturais tais como a erosão do solo ou o movimento das correntes oceânicas; 

modelos de processos sociais ou humanos, tais como o trânsito ou a localização de lojas; e 

finalmente também podem incluir o cálculo de simples indicadores ou de previsões, tal como 

acontece quando layers de informação geográfica são combinados para obter por exemplo 

medidas da vulnerabilidade de um aquífero à poluição (Longley et al., 2005). 

Para que um modelo possa ser considerado um modelo espacial existem duas condições 

essenciais a que têm que obedecer (Longley et al., 2005): 

• Existe a variação ao longo do espaço de uma grandeza que é manipulada pelo 

modelo; 
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• Os resultados do modelo variam quando a localização dos objectos muda, ou seja 

para estes modelos a localização deve contar. 

O SIG fornece uma estrutura de suporte para a construção de modelos, podendo ser 

efectivamente integrado com os modelos dum ponto de vista da programação, ou pode 

simplesmente disponibilizar dados de entrada e de saída, servindo de apoio a outras 

aplicações informática (Longley et al., 2005; Heywood et al., 2002).  

A utilização do SIG na modelação permite fornecer uma base de dados espacial para 

armazenar as variáveis dos modelos, permitindo também a integração de informação de 

várias fontes necessária ao funcionamento dos modelos. O SIG é ainda utilizado para 

espacializar os outputs dos modelos sobre o espaço geográfico. (Heywood et al., 2002). 

A integração de modelos numéricos com SIG possibilita a visualização tanto dos dados de 

entrada como de saída dos modelos. Deste modo, permite efectuar uma análise visual dos 

resultados, o que torna muito mais fácil e rápida a compressão dos resultados obtidos 

(Heywood et al., 2002). 

Os problemas que se levantam à utilização dos SIG para a realização de análises com base 

em modelos prendem-se com o desenvolvimento e disponibilidade de bases de dados 

espaciais com a escala, resolução e o detalhe de informação apropriado para os modelos. 

Por outro lado, muitos dos modelos actualmente existentes têm um carácter não espacial, e 

não são por isso facilmente adaptáveis a um contexto espacial. Outra das maiores 

dificuldades na utilização dos SIG actuais prende-se com a sua incapacidade para lidar de 

um modo eficiente com dados (séries) temporais, obrigando muitas vezes ao 

processamento desse tipo de informação fora do SIG, recorrendo-se a linguagens de 

programação como o Fortran, C++ ou Visual Basic.net para lidar com esse tipo de 

informação (Longley et al., 2005; Heywood et al., 2002). 

 

3.1.4.1. A aplicação dos SIG na engenharia da rega 

A gestão eficiente dos recursos hídricos no domínio da agricultura de regadio requer a 

utilização de grandes quantidades de informação relativa ao clima, ao solo, às culturas, às 

disponibilidades de água, às características das redes de distribuição de água, etc. Grande 

parte desta informação é distribuída espacialmente e a sua utilização no planeamento e 

gestão da rega tem fomentado a utilização do SIG e de outras tecnologias da informação. 

As de bases de dados georreferenciadas permitem uma integração mais eficiente de 

informação proveniente de diferentes fontes, facilitando a aplicação de modelos numéricos 

ou de sistemas de apoio à decisão em estudos regionais (Todorovic e Steduto, 2003). 
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Devido às grandes áreas do território ocupadas pela actividade agrícola torna-se bastante 

relevante aumentar a escala de análise dos modelos de simulação da rega, da escala da 

parcela para a escala regional. O SIG permite integrar a diversa informação no espaço, para 

além de permitir integrar a um nível espacial os efeitos das acções desenvolvidas 

individualmente em cada parcela. Esta questão é especialmente relevante nos casos em 

que se pretendem realizar estudos sobre os recursos hídricos e os impactes ambientais da 

agricultura de regadio, uma vez que os impactes ambientais das actividades agrícolas 

afectam uma área que vai para muito além da dimensão da parcela. Deste modo, a 

integração de modelos de simulação da rega em plataformas SIG permite a gestão racional 

da água ao nível de um aproveitamento hidroagrícola, de uma bacia hidrográfica ou de uma 

região. 

O aumento da escala de análise do nível da parcela para o nível da região pode ser 

realizado através da identificação de áreas que sejam “homogéneas” no que diz respeito ao 

solo e às propriedades hidrológicas. Os efeitos da heterogeneidade espacial podem ser 

analisados correndo um modelo à escala da “parcela” para todas a combinações de solo-

água-cultura-clima, i.e. as “unidades de simulação” para a área a ser estudada. A definição 

das várias unidades de simulação pode ser efectuada num ambiente SIG através da 

sobreposição (overlay) dos mapas temáticos das variáveis espaciais tais como, o clima, uso 

do solo, rega, nível da toalha freática, qualidade da água, etc. (Todorovic e Steduto, 2003; 

Fortes et al., 2005).  

No domínio específico da engenharia da rega e da gestão dos recursos hídricos têm sido 

desenvolvidos diversos sistemas de informação geográfica, de modo a permitir não só uma 

melhor gestão da rega como a realização de estudos ambientais. As aplicações do SIG 

nesta área incluem o cálculo regional da evapotranspiração (Hashmi et al., 1995; Ray e 

Dadhwal, 2001), estimativas regionais das produtividades das culturas (Qing e Linvill, 2002), 

a análise das redes de distribuição de água aos regantes (Rowshon et al., 2003) a gestão de 

redes de distribuição de água de rega (Ojeda-Bustamante et al., 2007), ou a avaliação da 

recarga dos aquíferos a partir de parcelas de regadio (Chowdary et al., 2003). Muitas outras 

aplicações podem ser encontradas na bibliografia, sendo que algumas das aplicações mais 

interessantes relativas à integração de modelos de simulação da rega com o SIG são 

descritas por Todorovic e Steduto (2003) que desenvolveram um SIG para gestão e 

planeamento da rega a diferentes escalas. A aplicação informática GISAREG (Fortes et al., 

2005) foi desenvolvida para calcular as necessidades de rega à escala de um 

aproveitamento hidroagrícola, seguindo a linha de trabalho de San-Payo (1994) e Carreira 

(1997) correspondente ao uso conjunto de modelos do balanço hídrico com SIG. Por outro 

lado, foram desenvolvidos trabalhos que focam o carácter integrador do SIG, em que este 
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constitui uma plataforma de integração de diferentes fontes de informação e de modelos 

(Santa Olalla et al., 2003).  

No entanto, a utilização do SIG para a modelação da rega para além das vantagens 

enunciadas também possui algumas dificuldades, que se prendem com a dificuldade em 

lidar com séries temporais, com a dificuldade em arranjar informação espacialmente 

distribuída, e eventualmente com a necessidade de realizar adaptações ou melhoramentos 

em alguns modelos (Longley et al., 2005; Matos, 2001; Heywood et al., 2002). De facto, os 

modelos de simulação matemática da rega e drenagem são frequentemente desenvolvidos 

para pequenos talhões experimentais em que se considera geralmente o solo como uma 

coluna vertical. Estes modelos são geralmente desenvolvidos e validados com dados 

detalhados medidos localmente, o que lhes permite alcançar elevadas precisões (Grayson 

et al., 1993; San-Payo, 1994; Bastiaanssen et al., 2007). Assim, a maior parte destes 

modelos são modelos não espaciais e quando se pretenda realizar a sua integração com 

SIG poderá ser necessário modificá-los de modo a que consigam ter em conta a 

variabilidade e as interacções espaciais das suas variáveis. 
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3.2. Modelos de interpolação espacial. Bases teóric as para o desenvolvimento 

do programa Interpolador. 

3.2.1. Considerações gerais 

Na metodologia proposta neste trabalho foi desenvolveu-se o programa Interpolador (Rolim 

et al., 2011) para realizar a interpolação espacial de variáveis agrometeorológicas. Assim, 

apresentam-se as bases teóricas relativas aos métodos de interpolação espacial 

implementados no programa Interpolador. 

Os modelos de simulação da rega têm-se tornado mais complexos com o objectivo de 

aumentar a exactidão da estimativa das necessidades de rega (Bastiaanssen et al., 2007). 

Contudo, enquanto se verificam estes desenvolvimentos significativos na modelação da 

rega, o método dos polígonos de Thiessen (Thiessen, 1911) continua no presente a ser 

utilizado como o procedimento mais comum para interpolar espacialmente os dados 

meteorológicos correspondentes aos dados de entrada dos modelos (Chow, et al., 1988; 

Fortes et al., 2005). Bastiaanssen et al. (2007) identificaram a necessidade de realizar 

investigação relativamente à exactidão e fiabilidade dos dados utilizados para alimentar 

estes modelos. Também foi identificado por Harcum e Loftis (1987a, b) a necessidade de 

fornecer valores de evapotranspiração de referência (ETo) interpolados espacialmente, como 

dados de entrada em modelos de balanço hídrico, em regiões que são servidas por redes de 

estações meteorológicas, de forma a aumentar a exactidão das simulações realizadas para 

calendarização da rega. A questão da exactidão dos dados de entrada dos modelos de 

simulação do balanço hídrico é um assunto bastante relevante, uma vez que se tem 

assistido à sua integração em SIG, nos quais se incluem os trabalhos de Todorovic e 

Steduto (2003), Fortes et al. (2005) e Rolim e Teixeira (2008), para permitir aumentar a 

escala de aplicação dos modelos para o nível regional. A aplicação destes modelos a vastos 

domínios espaciais requer geralmente como dados de entrada séries temporais de dados 

meteorológicos interpoladas espacialmente, porque os modelos são geralmente 

desenvolvidos e parametrizados ao nível da parcela com medições detalhadas e locais. 

Outra questão relativa à aplicação de modelos à escala regional diz respeito à resolução 

espacial das simulações, devido à grande variabilidade e heterogeneidade das variáveis 

agrometeorológicas, especialmente da precipitação, ao longo do espaço. Com este 

propósito, é recomendado por Spadavecchia e Williams (2009) a adopção de dados 

meteorológicos de alta resolução para realizar as simulações com os modelos. 

De modo a disponibilizar aos modelos dados meteorológicos interpolados espacialmente, 

são geralmente construídas grelhas densas de dados interpolados, regionalizadas a partir 

de uma rede de estações meteorológicas através da utilização de métodos de interpolação 
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que convertem dados pontuais em superfícies contínuas (Todorovic e Steduto, 2003; Zhao 

et al., 2005; Spadavecchia e Williams, 2009). Em particular, o trabalho de Spadavecchia e 

Wiliams (2009) focou-se na produção de grelhas de alta resolução de dados meteorológicos 

com o objectivo de aumentar a exactidão das estimativas produzidas pelos modelos. O 

sistema de informação CIMIS (California Irrigation Management Information System) 

constitui um exemplo de uma rede de estações meteorológicas, contando com mais de 130 

estações meteorológicas automáticas, que utilizam métodos de interpolação para produzir 

dados espacialmente interpolados; o CIMIS utiliza dois métodos de interpolação, o DayMet e 

o Spline, para produzir mapas diários da ETO (Lehner et al., 2006; Hart et al., 2008). 

Existem diversos métodos disponíveis para interpolar espacialmente os dados 

meteorológicos fornecidos por uma rede de estações meteorológicas. O método mais 

simples é o do vizinho mais próximo ou dos polígonos de Thiessen (Thiessen, 1911). Este 

método é fácil de implementar, mas é bastante grosseiro e ignora a variação espacial local 

das varáveis climáticas. Apesar da sua inexactidão, este método continua a ser bastante 

utilizado. Têm sido propostas abordagens baseadas na regressão linear para a interpolação 

de observações meteorológicas, utilizando as coordenadas geográficas e modelos digitais 

do terreno para realizar a análise de regressão (Zhao et al., 2005). A utilização de médias 

ponderadas, tais como o inverso do quadrado da distância, fornecem resultados aceitáveis, 

mas esta abordagem não é óptima em termos do erro mínimo quadrático (Spadavecchia e 

Williams, 2009). Métodos que são baseados na optimização dos mínimos quadrados 

incluem algoritmos geoestatísticos tais como o kriging (Mardikis et al., 2005; Sarangi et al., 

2005; Spadavecchia e Williams, 2009), a colocação por mínimos quadrados (Moritz, 1980; 

Reguzzoni et al., 2005; Yang et al., 2009) ou o filtro de Kalman (Harcum e Loftis, 1987.a). 

Estes métodos são “data-driven”, quantificando a estrutura espacial da variável em estudo, e 

são mais objectivos (Spadavecchia e Williams, 2009). Os métodos geoestatísticos são 

considerados como sendo mais exactos, mas na prática, frequentemente apresentam 

resultados muito próximos daqueles produzidos por métodos determinísticos simples, tais 

como o inverso do quadrado da distância (Thornton et al., 1997; Camargo et al., 2004; 

Mardikis et al., 2005; Spadavecchia e Williams, 2009). Contudo, o método da colocação por 

mínimos quadrados fornece a melhor estimativa linear não enviesada (BLUE – Best Linear 

Unbiased Estimator), onde o termo “melhor” é definido como dando o menor erro quadrático 

médio da estimativa. Esta importante propriedade e a estimativa não enviesada não são 

partilhadas por nenhum dos outros métodos mais simples. Outra vantagem dos métodos 

geoestatísticos é a de que fornecem uma estimativa da precisão da quantidade estimada 

(Soares, 2006). Métodos de interpolação determinísticos incluem a abordagem proposta por 

Li e Reves (2002), que poderá ser uma metodologia bastante interessante para o 
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preenchimento de falhas em séries climáticas. Outros métodos de interpolação incluem a 

utilização de redes neuronais artificiais, tal como é proposto por Li et al. (2004), para estimar 

variáveis meteorológicas com um passo de tempo diário para um determinado local baseado 

em dados diários medidos por uma rede de monitorização meteorológica ou na utilização do 

filtro Gaussiano truncado tal como descrito por Thornton et al., 1997. A utilização de 

métodos de interpolação combinados com dados do modelo digital do terreno (MDT), para 

aumentar a exactidão dos dados interpolados, encontra-se descrita em Mardikis et al. (2006) 

e Lehner et al. (2006). 

 

3.2.2. Métodos de interpolação 

Os métodos de interpolação espacial considerados no desenvolvimento do programa 

Interpolador foram o vizinho mais próximo (VMP), o inverso do quadrado da distância (IQD), 

e colocação por mínimos quadrados (CMQ). O VMP e IQD são métodos determinísticos, em 

que a interpolação espacial é realizada apenas como função da distância entre o ponto a 

estimar e os pontos das observações, sem considerar processos estocásticos. O método da 

CMQ é um método estatístico que toma em consideração a estrutura de covariância dos 

dados a interpolar. 

Estes métodos foram escolhidos com base nas seguintes considerações: a) o VMP foi 

escolhido devido à sua simplicidade e porque é o método normalmente utilizado em estudos 

da rega e dos recursos hídricos; b) o IQD foi escolhido porque é um método simples que 

permite uma melhoria na qualidade da interpolação e fornece, com algumas excepções, 

resultados bastante próximos dos métodos geoestatísticos (Thornton et al., 1997; Camargo 

et al., 2004; Spadavecchia e Williams, 2009); a CMQ foi escolhida porque é um método 

geoestatístico relativamente simples de implementar numa aplicação informática e em teoria 

é equivalente ao kriging (Reguzzoni et al., 2005; Yang et al., 2009). 

Estes métodos requerem o cálculo da norma do vector entre dois ou mais pontos, neste 

caso entre o ponto a interpolar e as observações. A norma deste vector pode ser calculada 

numa aproximação planar (distância euclidiana), mas obtêm-se melhores resultados quando 

se calcula a distância esférica. A distância esférica é calculada pela equação da lei do co-

seno (Gaspar, 2000): 

( )[ ] TBABABA RcoscoscossinsincosArcd λ−λϕϕ+ϕϕ=  (3.1) 

onde: d é a distância [km]; φ é a latitude [radianos]; λ é a longitude [radianos]; e RT é o raio 

médio da terra (6371.2 km). 
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3.2.2.1. Vizinho mais próximo (VMP) 

O método do vizinho mais próximo (VMP) é um método determinístico que é definido pela 

selecção de apenas uma observação vizinha (a mais próxima) para a interpolação espacial 

de um dado ponto. Este interpolador deverá ser utilizado quando se pretende manter os 

valores das observações na grelha sem gerar valores intermédios. O método do VMP 

corresponde ao método dos polígonos de Thiessen (Thiessen, 1911), um método muito 

popular no campo da hidrologia e dos recursos hídricos. Neste método, o espaço é 

discretizado em polígonos centrados em cada observação (Fig. 3.2). A dimensão dos 

polígonos é determinada pela distância entre as observações e é uma medida da área de 

influência de cada observação. Qualquer ponto no espaço tem um valor igual ao valor da 

observação mais próxima, que é o centro do polígono no qual está contido (Soares, 2006). 

Uma vez que este método só leva em consideração o valor da observação no centro do 

polígono, apenas deverá ser aplicado numa grelha bastante densa de observações ou para 

estimativas de valores globais utilizando médias ponderadas proporcionais às áreas dos 

polígonos (Soares, 2006). 

+
+

+
+

+

x1+

x0

+
+

+
+

+

x1+

x0

 

Figura 3.2 – Representação do método do vizinho mais próximo (polígonos de Thiessen), em que o 
valor interpolado de x0 é igual à observação mais próxima x1 (adaptado de Soares, 2006). 

 

3.2.2.2. Inverso do quadrado da distância (IQD) 

No método do inverso do quadrado da distância (IQD) o valor interpolado para um dado 

ponto x0 é uma média ponderada das N observações vizinhas. Este método é um modelo 

determinístico (Camargo et al., 2004; Soares, 2006). 

A influência de cada observação no valor estimado para um dado ponto é determinada pelo 

inverso da distância da observação ao ponto, elevada a uma potência, que geralmente é a 

potência de 2 (a qual foi adoptada no software desenvolvido neste trabalho). Quanto maior a 

potência, maior será a influência da observação mais próxima, e quando a potência é zero 
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os pesos são iguais para todas as observações consideradas (Soares, 2006). O inverso do 

quadrado da distância para a potência de 2 é dado por (Camargo et al., 2004): 

∑
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Ẑ

1
2

1
2

1

1
l

 (3.2) 

onde: ẑ  é o valor estimado para o ponto x0; di é a distância entre a observação xi e o ponto 

a estimar x0; e ℓi é o valor da observação no ponto xi (Figura 3.3), N é o número de 

observações usadas no cálculo de z. 
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Figura 3.3 – Representação do método do inverso do quadrado da distância em que o valor 
interpolado x0 é uma média ponderada das N observações vizinhas (adaptado de Soares, 2006). 

 

3.2.2.3. Colocação por mínimos quadrados (CMQ) 

O método da Colocação por Mínimos Quadrados (CMQ) é um método estatístico que realiza 

a interpolação espacial de uma dada variável considerando dois conjuntos de quantidades 

aleatórias, designadas de ℓ (o vector das observações) e ẑ  (o vector dos valores 

estimados), respectivamente. O vector ℓ é conhecido, sendo composto de quantidades 

arbitrárias de uma variável agrometeorológica, tal como a precipitação. O vector ẑ  

representa os valores a serem estimados. Uma estimação linear do vector ẑ , baseada no 

conjunto das ℓ observações, é calculada pela equação 3.3 (Catalão, 2000): 

lHẑ =  (3.3) 

Em que H é uma matriz onde cada componente do vector ẑ  é aproximada por uma 

combinação linear das observações do vector ℓ. A melhor estimativa de ẑ  em termos de ℓ é 

definida como uma estimação linear centrada de variância mínima. Então, a matriz H deve 
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ser construída de tal forma que as variâncias dos erros sejam minimizadas de acordo com a 

seguinte expressão (Moritz, 1980): 

1−=
lll

CCH z  (3.4) 

onde as matrizes Czℓ e Cℓℓ são a matriz da covariância cruzada entre os vectores ℓ e ẑ  e a 

matriz de covariância do vector ℓ, respectivamente. A expressão (Eq. 3.3), referida como 

estimação por mínimos quadrados, fornece a melhor estimativa linear (não enviesada e com 

variância mínima) para os valores do vector ẑ  com base nos dados do vector ℓ. As matrizes 

são construídas utilizando a função de covariância C(d) (Eq. 3.5). Neste estudo adoptamos 

a seguinte função de covariância C(d) utilizada em Catalão (2006):  

( ) α
−










α
+=
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d

CdC 10  (3.5) 

sendo d é a distância entre dois pontos (tanto os pontos das observações como os pontos a 

serem estimados); C0 é variância dos dados; e α é a distância de correlação. 

De um ponto de vista estatístico, a função de covariância caracteriza a correlação estatística 

de duas quantidades de uma dada variável situadas em dois diferentes pontos, separada 

pela distância d. A determinação da função de covariância é realizada, para cada região, 

através da estimação dos coeficientes de um modelo paramétrico, através do ajustamento 

da função de covariância aos dados empíricos (Catalão, 2000). Moritz (1980) define dois 

parâmetros que permitem caracterizar a função de covariância, a variância dos dados (C0) e 

a distância de correlação (α), os quais podem ser vistos na representação esquemática de 

uma dada variável na Figura 3.4.  
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Figura 3.4 – Representação esquemática dos parâmetros essenciais da função de covariância: 
variância C0 e distância de correlação α (adaptado de Catalão, 2000). 
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A variância C0 é o valor da função de covariância quando a distância é zero (d=0) e é dada 

pela variância dos dados (Catalão, 2000): 

C0 = C(0)    (3.6) 

A distância de correlação, α, é a distância para a qual a covariância é metade de C0: 

C(α) = C0/2    (3.7) 

 

A interpretação estatística da CMQ é baseada na suposição de que as observações da 

variável agrometeorológica de interesse são a realização de um processo estocástico com 

variáveis centradas. Tendo isto em conta, a função covariância é o elemento central no 

processo da CMQ contendo toda a informação sobre o comportamento espacial da variável 

agrometeorológica, incluindo a sua variabilidade, a distância de correlação e anisotropia. A 

aplicação do método da CMQ para a estimativa de uma determinada variável exige sempre 

o conhecimento da função de covariância que contém e expressa a relação entre as 

observações (ℓ) e a relação entre as observações e as quantidades estimadas ( ẑ ) (Catalão, 

2000). Numa interpolação espacio-temporal, a função de covariância deve ser determinada 

para cada conjunto de dados, resultando numa série temporal de funções de covariância. 

Para uma série temporal de medições diárias, é necessário o cálculo de um elevado número 

de funções de covariância (uma para cada dia). Contudo, se for possível determinar 

parâmetros mensais ou mesmo anuais que sejam representativos da variabilidade espacial 

de uma dada variável, a estimação através da utilização da CMQ não será mais exigente ao 

nível do tempo dispendido do que qualquer outro método. Portanto, neste estudo, os 

parâmetros da função de covariância foram determinados para cada variável como uma 

função mensal. 

 

Detalhes de uma aplicação prática do método da CMQ 

Para ilustrar a aplicação do método da CMQ na interpolação espacial de uma variável 

agrometeorológica, apresenta-se um exemplo com a evapotranspiração de referência (ETo) 

(Equações 3.8-3.11). O procedimento consiste em estimar os valores do vector ẑ  para 

pontos desconhecidos no terreno, com base num conjunto de valores de ETO (vector ℓ) 

determinados em vários pontos (xi, i = 1,2,..., n) correspondentes às posições das estações. 

O vector ℓ é dado pela seguinte expressão: 

[ ]TnOOO ET,...,ET,ET 21=l  (3.8) 
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A colocação por mínimos quadrados necessita que se comece por calcular os parâmetros 

da função de covariância (Eq. 3.5), C0 e α, para a variável considerada, neste caso a ETo. 

Para obter estes parâmetros é necessário construir um gráfico como se mostra na Figura 

3.4.  

Com base no vector ℓ da ETO (Eq. 3.8) é calculada a variância dos dados, C0, que 

corresponde à ordenada na origem da função de covariância (vd. Fig. 3.4). De seguida, os 

pares de estações são agrupadas por classes de distâncias e estima-se a covariância dos 

dados para cada subconjunto.  

Depois de se obterem todos estes valores é desenhada a função de covariância e é 

determinada a distância de correlação, α, que corresponde ao ponto em que a função de 

covariância apresenta o valor C0/2 (Fig. 3.4). Uma vez calibrada a equação 3.5, com os 

valores estimados de C0 e α, esta função será utilizada para criar as matrizes Czℓ e Cℓℓ de 

acordo com as seguintes expressões. 
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Daqui, a formula dos mínimos quadrados para estimar a ETo é dada por:  
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sendo a função de covariância, C(d), calculada com a expressão 3.5. 
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4. Simulação das necessidades de rega. Bases teóric as para o 

desenvolvimento do programa IrrigRotation. 

A metodologia desenvolvida para a determinação das necessidades de rega incluiu o 

desenvolvimento de um modelo de balanço hídrico capaz de determinar as necessidades de 

rega de uma rotação cultural. Neste capítulo apresentam-se os fundamentos teóricos do 

cálculo das necessidades de rega das culturas que serviram de base ao desenvolvimento do 

modelo IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008) e a caracterização das rotações de culturas de 

um ponto de vista da gestão da água para rega. 

As necessidades hídricas das culturas  (NH) são definidas por Doorenbos e Pruitt (1977) 

como a quantidade de água, expressa em altura de água (mm), necessária para fazer face à 

água perdida através da evapotranspiração de uma cultura (ETC) isenta de doenças, 

crescendo numa parcela extensa sem restrições relativas às condições do solo, incluindo a 

disponibilidade de água no solo e a fertilidade, e atingindo a produção potencial para o 

ambiente em que se encontra. 

Para as culturas de regadio Pereira e Allen (1999) definem as necessidades de rega das 

culturas 1 (NRg) como a quantidade de água, expressa em altura de água [mm], que é 

necessário fornecer às culturas para satisfazer completamente as suas necessidades 

hídricas (NH). As necessidades de rega correspondem à fracção das necessidades hídricas 

que não são satisfeitas pela precipitação, pela reserva de água no solo e pela ascensão 

capilar. Nem sempre é possível aplicar a quantidade de água necessária para fornecer 

completamente as necessidades hídricas da cultura, como acontece na rega deficitária. 

Neste caso, definem-se as necessidades de rega deficitária como a quantidade de água 

(mm), aplicada às culturas cultivadas em condições sub-óptimas, não atingido o seu pleno 

potencial produtivo, em que se adopta um determinado limiar de deficit no fornecimento de 

água à cultura (Pereira e Allen, 1999). 

As necessidades totais de rega das culturas 1 (NRgT) correspondem à quantidade total de 

água, expressa em altura de água (mm), a ser fornecida às culturas para satisfazer 

completamente as suas necessidades de rega (NRg), adicionada da quantidade de água 

necessária para compensar todas as perdas do sistema de rega e a sua falta de eficiência. 

Quando seja necessário adicionar uma fracção de lavagem (FL) para remover os sais em 

                                                           
1 No projecto de rega é muito comum a utilização dos termos necessidades líquidas e brutas de rega 
(Keller e Bliesner, 1990; Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005; Allen et al., 2007), sendo necessário 
estabelecer a correspondência entre estes termos e a terminologia adoptada neste trabalho. Assim, 
as necessidades de rega das culturas  correspondem às necessidades líquidas de rega  e as 
necessidades totais de rega das culturas  correspondem às necessidades brutas de rega . 
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excesso acumulados na zona de enraizamento da cultura, esta quantidade de água também 

deverá ser contabilizada nas necessidades totais de rega (Doorenbos e Pruitt, 1977; Pereira 

e Allen, 1999; Allen et al., 2007). 

Relativamente ao conceito de necessidades de rega, interessa ainda distinguir entre as 

necessidades de rega anuais e as necessidades de rega relativas ao período de ponta, que 

são dois dos principais parâmetros a considerar no projecto de rega. As necessidades de 

rega anuais  correspondem ao somatório das várias dotações de rega aplicadas à cultura ao 

longo de toda a campanha de rega (Raposo, 1996). As necessidades de rega relativas ao 

período de ponta  (Rgp) são as que ocorrem no período de maiores exigências hídricas das 

culturas, o qual corresponde à fase mais crítica da campanha de rega (Raposo, 1996; 

James, 1998). É com base nas Rgp que se define o caudal de projecto utilizado no 

dimensionamento dos sistemas de rega (Burman et al., 1983; Raposo, 1996; James, 1998; 

Allen et al., 2007). 

Numa rotação de culturas o cálculo das necessidades de rega, para uma dada condição 

edafo-climática, deverá ser realizado através da simulação do balanço hídrico do solo 

continuamente no tempo, uma vez que é necessário estimar o valor da reserva de água no 

solo ao longo do tempo, considerando as sucessivas culturas que compõem a rotação e os 

períodos sem cultura entre elas. Desta forma, o volume de água armazenado no solo no 

final de uma cultura e durante o período sem cultura é contabilizado no cálculo das 

necessidades de rega da cultura subsequente. 

 

4.1. Evapotranspiração  

4.1.1. Evapotranspiração de referência  

Allen et al., (1998) definem a evapotranspiração de referência (ETO) como a taxa de 

evapotranspiração de uma cultura de referência hipotética, para a qual se assume uma 

altura de 0.12 m, uma resistência de superfície constante de 70 s m-1 e um albedo de 0.23, 

semelhante à evapotranspiração de um extenso coberto de relva verde de altura uniforme, 

em crescimento activo, cobrindo totalmente o solo e bem abastecido em água.  

Para o cálculo da evapotranspiração de referência a FAO (Food and Agriculture 

Organization) recomenda a utilização do método FAO Penman-Monteith (FAO-PM) como 

sendo o mais preciso (Allen et al., 1998). Assim, a evapotranspiração de referência (ETo) é 

calculada neste trabalho utilizando o método da FAO-PM (Allen et al., 1998), de acordo com 

a seguinte expressão:  
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onde: 

ETO   evapotranspiração de referência [mm dia-1]; 

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

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

T   temperatura média diária do ar a 2 m de altura [ºC]; 

U2   velocidade média diária do vento a 2 m de altura [m s-1]; 

es   pressão de vapor de saturação [kPa]; 

ea   pressão actual de vapor [kPa]; 

(es – ea)  deficit da pressão de vapor [kPa]; 

∆   declive da curva de pressão de vapor [kPa ºC-1
]; 

γ   constante psicrométrica [kPa ºC-1
]; 

 

Os dados meteorológicos necessários para o cálculo da ETO com a Equação 4.1 são: a 

temperatura máxima do ar (Tmax) [ºC], temperatura mínima do ar (Tmin) [ºC], a humidade 

relativa máxima (RHmax) [%], a humidade relativa mínima (RHmin) [%], a velocidade do vento 

a 2m acima do solo (U2) [ms-1] e a radiação solar (Rs) [MJm-2dia-1] (Allen et al., 1998).  

Quando não estão disponíveis todos os parâmetros climáticos necessários para utilizar o 

método FAO Penman-Monteith, Allen et al. (1998) propõem um conjunto de procedimentos 

que permitem estimar os dados de radiação, humidade e velocidade do vento. Nestas 

condições, também é possível a utilização de métodos bastante mais simples do que o 

FAO-PM, de que são exemplos os métodos de Hargreaves, Jensen-Haise, Makkink, 

Priestley-Taylor e Turc que calculam a ETo baseados apenas nos parâmetros 

meteorológicos temperatura e radiação solar, e o método de Hargreaves-Samani que 

apenas necessita de dados de temperatura. Para a região do Alentejo, Teixeira et al. (2008) 

realizaram um estudo em que compararam os resultados obtidos por estes métodos mais 

simples com o método de referência FAO Penman-Monteith. Os resultados obtidos mostram 

que o método de Hargreaves-Samani apresenta resultados bastante aproximados do FAO-

PM, mostrando ser um método fiável para as condições do Alentejo. Estes resultados estão 

de acordo com os obtidos por Droogers e Allen (2002), Hargreaves e Allen (2003), Gavilán 

et al. (2005) e Wang et al. (2007) que comprovam que o método de Hargreaves-Samani 

apresenta resultados bastante próximos aos do método FAO Penman-Monteith. 
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O método de Hargreaves-Samani permite estimar a ETo medindo apenas dados de 

temperatura, uma vez que radiação extraterrestre (Ra) é calculada em função da latitude e 

do dia do ano. O método de Hargreaves-Samani foi proposto em 1982 (Hargreaves e 

Samani, 1982) e actualizado em 1985 (Hargreaves e Samani, 1985), representando uma 

melhoria relativamente à equação original de 1975 (Hargreaves, 1975). O modelo de 

Hargreaves-Samani é expresso pela seguinte equação: 

( )( ) a
.

minmaxo RTT.TET 507817 −+α=   (4.2) 

onde: 

Tmax – temperatura máxima do ar [ºC]; 

Tmin – temperatura mínima do ar [ºC]; 

Ra – radiação extraterrestre [MJ m-2 dia-1]; 

α = 0.0023. 

 

4.1.2. Evapotranspiração cultural 

4.1.2.1. Introdução 

A evapotranspiração cultural (ETC), em condições padrão, é definida por Allen et al. (1998) 

como a evapotranspiração de uma cultura livre de doenças e bem fertilizada, que cresce 

numa área extensa, sem restrições de água no solo e atingido o seu pleno potencial 

produtivo para umas dadas condições climáticas. O cálculo da evapotranspiração cultural é 

realizado multiplicando a evapotranspiração de referência pelo coeficiente cultural (Allen et 

al, 1998): 

oCC ETKET =   (4.3) 

onde: 

ETC – evapotranspiração cultural [mm dia-1]; 

KC – coeficiente cultural; 

ETO – evapotranspiração de referência [mm dia-1]. 

 

A evapotranspiração de referência (ETO) traduz a influência das diferentes condições 

climáticas na evapotranspiração enquanto os efeitos devidos à diferença entre as 

características da cultura e as características da superfície de referência são integrados 

através do coeficiente cultural (Kc). Uma vez que coeficiente cultural varia 
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predominantemente com as características das culturas e em menor escala com os factores 

climáticos, é possível a transferência de valores padrão dos KC para diferentes locais e 

climas (Allen et al, 1998; Pereira, 2004).  

A equação 4.3 calcula a ETC para as condições padrão em que não são colocadas 

limitações ao desenvolvimento e à evapotranspiração das culturas. Quando as culturas 

sejam cultivadas em condições diferentes das condições padrão, tais como a baixa 

fertilidade do solo, a presença de pragas e doenças, salinidade do solo, deficit hídrico ou 

encharcamento do solo é necessário ajustar o valor da ETC às condições prevalecentes 

(Allen et al., 1998). Neste trabalho, apenas se realiza o ajustamento da ETC quando ocorre 

stress hídrico recorrendo-se ao coeficiente de stress hídrico (Ks). Na secção 4.2.5.2 

descreve-se o ajustamento da ETC em função do volume de água armazenado no solo. 

 

4.1.2.2. Coeficiente cultural 

O coeficiente cultural, KC, expressa a relação entre a evapotranspiração de uma dada 

cultura e a da cultura de referência. O coeficiente cultural representa a integração dos 

efeitos de quatro características que distinguem a evapotranspiração cultural da 

evapotranspiração da cultura de referência (Allen et al., 1998, Pereira, 2004): 

� Altura da cultura (h), que afecta a rugosidade e a resistência aerodinâmica; 

� Albedo da superfície cultura-solo, que é influenciado pela fracção de solo coberto pela 

vegetação e pelo teor de humidade à superfície do solo. O albedo influencia a radiação 

líquida disponível à superfície (Rn) que é a principal fonte de energia para as trocas de 

calor e de massa no processo de evaporação. 

� Resistência de superfície relativa ao par cultura-solo, que é afectada pela área foliar 

(número de estomas), pela fracção do solo coberto pela vegetação, pela idade e condição 

das folhas e pelo teor de humidade à superfície do solo; 

� Evaporação do solo, particularmente da fracção de solo exposto. 

 

Os coeficientes culturais podem ser estimados através da aproximação dos coeficientes 

culturais médios ou da aproximação dos coeficientes culturais de base. Nos coeficientes 

culturais médios a transpiração da cultura e a evaporação do solo são combinadas num 

único coeficiente cultural KC. Este valor de KC corresponde à média temporal dos efeitos 

conjugados da transpiração da cultura e da evaporação do solo (Allen et al., 1998; Pereira, 

2004; Allen et al., 2007): 
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     ecbC KKK +=      (4.4) 

 

Na aproximação dos coeficientes culturais de base, ou basais, a transpiração da cultura e a 

evaporação do solo são determinadas separadamente. São utilizados dois coeficientes, o 

coeficiente cultural basal (Kcb) que descreve a transpiração das plantas e o coeficiente de 

evaporação do solo (Ke) que descreve a evaporação a partir da superfície do solo. O valor 

do Kc é então estimado pela seguinte equação (Allen et al, 1998): 

ecbSC KKKK +=     (4.5) 

onde:  

Kcb - coeficiente cultural basal; 

Ke - coeficiente de evaporação do solo; 

KS – coeficiente de stress hídrico do solo. 

 

O coeficiente cultural basal (Kcb) é definido como a razão entre a evapotranspiração cultural 

e a evapotranspiração de referência quando a superfície do solo se encontra seca mas em 

que o conteúdo médio de água no solo na zona radicular é adequado para que a 

transpiração ocorra à sua taxa potencial. O Kcb representa o limite inferior do Kc quando se 

lhe subtraem os efeitos do humedecimento da superfície do solo pela rega ou precipitação. 

O coeficiente de evaporação do solo (Ke) atinge um valor máximo a seguir a uma rega ou 

chuva quando a superfície do solo se encontra húmida. À medida que a camada superficial 

do solo vai secando, o valor de Ke diminui e atinge o valor zero quando não exista mais água 

para evaporar. Assim, a estimação do valor de Ke requer a realização de um balanço hídrico 

diário para a camada evaporativa, de modo a determinar o teor de água nessa camada 

(Allen et al., 1998, Pereira, 2004). 

O método dos Kc de base incorpora os efeitos da frequência e padrões de humedecimento 

da superfície do solo, que podem ser específicos para uma dada parcela, devido à 

variabilidade espacial da precipitação e da gestão da rega efectuada por cada agricultor, e 

assim este método pode fornecer uma estimativa mais precisa da componente de 

evaporação, Ke, e consequentemente da ETc ao nível de uma parcela individual (Allen et al., 

2007). É de realçar que este método é particularmente adequado para estimar a ETc para 

regas de alta-frequência e para culturas que cubram parcialmente o solo, assim como para 

regiões com precipitação frequente (Allen et al., 1998; Pereira, 2010). 
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A metodologia adoptada no programa IrrigRotation para calcular a ETc (Eq. 4.3) segue a 

aproximação dos Kc de base. (Allen et al., 1998). Optou-se pela aproximação dos KC de 

base por estes serem recomendados para cálculos com um passo de tempo diário, e porque 

nas rotações de culturas tem interesse a contabilização da evaporação do solo durante o 

período sem cultura “nongrowing season” em que muitas vezes o solo é mantido sem 

vegetação, sendo neste caso a ETc essencialmente comandada pela evaporação do solo 

(Allen et al., 1998, 2007). Têm sido realizados vários estudos que aplicam a metodologia 

dos coeficientes culturais duais na estimação das necessidades de rega para diferentes 

culturas (Rolim et al., 2007; Bodner et al., 2007; Zhao et al., 2010; Liu e Luo, 2010; Paço et 

al., 2011). 

Como exemplos de outros modelos que utilizam a metodologia dos coeficientes culturais de 

base para estimar a evapotranspiração das culturas, pode-se apontar o modelo AquaCrop 

(Raes et al., 2009) e o modelo SIMDualKc (Rolim et al., 2006).  

 

4.1.2.3. A curva dos coeficientes culturais. 

O valor do KC varia ao longo do ciclo da cultura, crescendo à medida que a cultura se 

desenvolve e diminuindo o seu valor à medida que as plantas envelhecem e atingem a 

senescência, sendo função da altura, da fracção de solo coberta pela cultura e respectiva 

área foliar. Este facto implica variações na evapotranspiração cultural e no valor do 

coeficiente cultural para os diversos períodos da cultura. O ciclo vegetativo pode ser dividido 

em 4 períodos de desenvolvimento: período inicial, período de crescimento rápido, período 

intermédio e período final (vd. Fig. 4.1). Estes quatro períodos correspondem tipicamente a 

uma cultura anual e são definidos do seguinte modo (Allen et al., 1998, Pereira, 2004): 

• Período inicial  corresponde ao intervalo de tempo que vai desde a sementeira ou 

plantação até cerca de 10% de cobertura do solo; 

• Período de crescimento rápido  que vai desde que a planta atinge 10% de 

cobertura do solo até que se estabelece a cobertura total do solo; 

• Período intermédio  que ocorre desde que se estabelece a cobertura total do solo 

até ao início da maturação ou senescência; 

• Período final  que vai desde o início da maturação até à colheita ou até que se atinge 

a senescência total. 
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A curva dos coeficientes culturais (Fig. 4.1) representa tipicamente a evolução do coeficiente 

cultural ao longo do ciclo vegetativo de uma cultura anual (Pereira, 2004). A forma da curva 

representa as mudanças na vegetação e na fracção do solo coberto durante o ciclo da 

cultura e que afectam o valor do Kc. Esta curva é construída identificando a duração dos 

períodos da cultura e os valores correspondentes do coeficiente cultural. Apenas são 

necessários três valores de Kc para construir esta curva: o valor para o período inicial (Kc ini), 

o valor para o período intermédio (Kc mid) e o valor para a data da colheita ou para o último 

dia do período final (Kc end). A partir desta curva, o Kc pode ser estimado para qualquer dia 

dentro do ciclo da cultura (Allen et al., 1998; Pereira, 2004). 

Tempo (dias)

Período 
inicial

Período de 
crescimento rápido

Período 
intermédio

Período 
final

Tempo (dias)

Período 
inicial

Período de 
crescimento rápido

Período 
intermédio

Período 
final  

Figura 4.1 – Representação da curva dos coeficientes culturais e dos períodos de desenvolvimento 
da cultura para a aproximação coeficientes culturais médios (adaptado de Allen et al., 1998). 

 

A Figura 4.2 apresenta as curvas típicas do Kcb, Ke e do Kc médio. O valor do Kc médio inclui 

a média dos efeitos da evaporação do solo ao passo que a curva do Kcb apenas descreve a 

transpiração da cultura e por isso o valor deste ultimo situa-se abaixo do valor do Kc médio. 

Assim, a curva do Kcb corresponde ao valor mínimo da ETc para condições adequadas de 

humidade do solo. Os “picos” do Ke representados na Figura 4.2 representam o aumento 

temporário no valor da ETc devido à evaporação do solo após a precipitação ou a rega 

terem humedecido a superfície do solo. A soma dos valores médios de Kcb e Ke representa o 

coeficiente cultural médio (Kc) como se mostra na curva a tracejado da Figura 4.2 (Allen et 

al., 1998, Pereira, 2004). 
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Figura 4.2 – Curva dos coeficientes culturais de base em que se mostra a evolução do coeficiente 

cultural basal Kcb e do coeficiente de evaporação do solo Ke ao longo das várias fases da cultura. A 
linha a tracejado representa a curva dos coeficientes culturais médios Kc = Kcb + Ke (Adaptado de 

Allen et al., 1998). 

 

4.2. Balanço hídrico do solo 

4.2.1. Considerações gerais 

As necessidades de rega das culturas podem ser estimadas através da modelação do 

balanço hídrico do solo (Doorenbos e Pruitt, 1977; Teixeira, 1989; Fernando, 1998; Pereira, 

2004; Luc, 2006; Allen et al., 2007; Raes et al., 2009). A determinação das necessidades de 

rega das culturas depende não só da evapotranspiração da cultura (ETc) e da precipitação 

ocorridas durante um dado intervalo de tempo, mas também do volume de água 

armazenado no solo e da forma como este se distribui ao longo do perfil do solo, incluindo a 

possibilidade de ocorrer ascensão capilar a partir de uma toalha freática eventualmente 

existente, assim como da eventual ocorrência de percolação profunda e de escoamento à 

superfície do solo. Assim, o rigor na determinação das dotações de rega a aplicar à cultura e 

do instante em que a rega deverá ser efectuada dependem do grau de conhecimento dos 

termos do balanço hídrico do solo na zona de enraizamento (Fernando, 1998; Pereira, 

2004). 

 

Independentemente do grau de complexidade de um modelo de balanço hídrico do solo 

existem duas funções que este deverá realizar (Choisnel, 2006): 

• O acompanhamento da evolução ao longo do tempo da reserva de água no solo; 
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• O ajustamento da evapotranspiração cultural (ETC), em relação ao seu valor 

máximo, em função do teor de humidade do solo. 

 

Tendo em conta o volume máximo de água que o solo pode armazenar e o valor da reserva 

de água no solo para um dado instante é possível determinar a dotação de rega máxima 

que poderá ser aplicada sem que ocorra drenagem profunda (Teixeira, 1989). Nos casos de 

regas de alta-frequência e com pequenas dotações, de que é exemplo a rega localizada, o 

papel do solo como reservatório de água perde importância, uma vez que as dotações de 

rega tendem a fornecer a água às plantas à medida que elas a utilizam (Fernando, 1998). 

Portanto, para a gestão da rega e para o seu melhoramento e optimização é necessário a 

realização do balanço hídrico do solo, com a respectiva quantificação dos termos que o 

constituem (Fernando, 1998; Pereira, 2004). 

O modelo de balanço hídrico IrrigRotation, desenvolvido no âmbito deste trabalho, segue a 

abordagem dos coeficientes culturais de base proposta por Allen et al. (1998, 2007) que 

requer a utilização de dois balanços hídricos em simultâneo, com um passo de tempo diário. 

É necessário a realização de um balanço hídrico para a camada evaporativa do solo, de 

modo a determinar o valor de Ke que permite obter uma estimativa do valor da evaporação 

do solo. O segundo balanço hídrico refere-se à zona de enraizamento, e permite o cálculo 

do coeficiente de stress hídrico do solo (Ks) que permite ajustar a ETc quando o teor de 

humidade do solo é insuficiente para manter a cultura em condições de conforto hídrico. A 

modelação do balanço hídrico proposta por Allen et al. (1998, 2007) utiliza o conceito de 

deficit de água do solo, que corresponde à diferença entre o valor da reserva de água no 

solo num dado instante e o valor da capacidade de campo. No modelo desenvolvido, em vez 

de deficit utiliza-se o conceito de reserva de água no solo que corresponde ao volume de 

água armazenado no solo acima do coeficiente de emurchecimento, de acordo com a 

metodologia proposta por Teixeira (1989), Fernando (1998), Choisnel (2006) e Luc (2006). 

No modelo IrrigRotation para além dos dois reservatórios descritos anteriormente, incluiu-se 

um terceiro que se situa na zona compreendida entre a profundidade radicular para um dado 

instante e a profundidade de enraizamento máxima atingida durante a rotação cultural. Este 

último balanço tem como finalidade estimar a contribuição, em termos de reserva, 

adicionada ao balanço hídrico da região explorada pelas raízes devido ao aumento da 

profundidade da raiz (ΔZr) para um dado intervalo de tempo (Δt). Este terceiro reservatório 

permite, ainda, que só se considere como percolação profunda a água que drena depois de 

preenchida a reserva utilizável deste reservatório, uma vez que esse volume de água será 

posteriormente extraído pelas raízes das plantas. 
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4.2.2. O solo como reservatório de água 

Dada a complexidade dos processos de transferência de água no sistema solo-planta, na 

gestão da rega utilizam-se normalmente modelos simplificados em que se considera um 

prisma de solo de área unitária (Fig. 4.3) e cuja altura é em cada instante igual à 

profundidade do sistema radicular. Este prisma é encarado como um reservatório que 

recebe ou perde água em função das entradas (precipitação, rega e ascensão capilar) ou 

das saídas (evapotranspiração, drenagem profunda e escoamento superficial). O 

reservatório é composto por diferentes compartimentos correspondentes aos horizontes do 

solo que possuem diferentes capacidades de retenção de água, e é limitado superiormente 

pela superfície do solo e inferiormente pela profundidade de enraizamento (Teixeira, 1989; 

Allen et al., 1998; Fernando, 1998, Pereira, 2004).  

O valor deste reservatório para uma cultura anual é variável ao longo do tempo em função 

do crescimento das raízes, sendo o seu valor máximo atingido no final do período de 

crescimento da cultura, altura em que se atinge a profundidade máxima de enraizamento 

(Luc, 2006). 

RU
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R
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Capacidade de campo

Coef. emurchecimento

Limite RFU

Nível sup. gestão (nsg)

Nível inf. gestão (nig) RU

RFU

R

Saturação

Capacidade de campo

Coef. emurchecimento

Limite RFU

Nível sup. gestão (nsg)

Nível inf. gestão (nig)

 

Figura 4.3 - Esquema do modelo de reservatório do solo (simplificado) (adaptado de Allen et al., 
1998). 

 

As raízes das plantas só conseguem extrair água do solo entre a capacidade de campo 

(θCC) e o coeficiente de emurchecimento (θCE). Assim, a capacidade utilizável de um solo (U) 

define-se como o volume de água armazenado no solo entre a capacidade de campo (CC) e 

o coeficiente de emurchecimento (CE), para um metro de altura de solo (Costa, 1952, 

Teixeira, 1989, Raposo, 1996), sendo calculada de acordo com a seguinte expressão: 

( )CECCU θθ −= 1000   (4.6) 

onde: 

U – capacidade utilizável do solo [mm/m]; 
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θCC – teor de água do solo à capacidade de campo [m3/m3]; 

θCE – teor de água do solo ao coeficiente de emurchecimento [m3/m3]. 

 

A Reserva Utilizável do Solo (RU) é o volume de água utilizável armazenado até uma 

profundidade Zr, cujo valor em mm, para um solo homogéneo se calcula pela expressão 

(Teixeira, 1989): 

rZURU ×=   (4.7) 

onde: 

RU – reserva utilizável do solo [mm]; 

Zr – profundidade radicular [m]. 

 

No modelo de balanço hídrico considerado assume-se que o solo é um reservatório com 

características homogéneas ao longo de toda a zona de enraizamento da cultura. Uma vez 

que os vários horizontes do solo possuem diferentes capacidades de retenção para a água 

(θCC e θCE), o valor da RU para uma dada profundidade de enraizamento (Zr) é calculado 

segundo a expressão (Fernando, 1998): 
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sendo: 

nh – número de horizontes do solo até à profundidade radicular; 

∆Zi – espessura de cada horizonte [m]; 

θCCi – teor de água do solo à capacidade de campo para o horizonte i [m3/m3]; 

θCEi – teor de água do solo ao coeficiente de emurchecimento para o horizonte i [m3/m3]; 

Zr – profundidade radicular  

 

Existe um valor para a reserva de água no solo a partir do qual a cultura entra em stress 

hídrico ocorrendo a redução da evapotranspiração cultural. Teixeira (1989) define o conceito 

de Reserva Facilmente Utilizável (RFU) como a fracção da reserva utilizável do solo que 

pode ser extraída pelas plantas em conforto hídrico. O valor da reserva facilmente utilizável 

pode ser calculado de acordo com a seguinte expressão (Teixeira, 1989): 
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pRURFU =   (4.9) 

onde: 

RFU – reserva facilmente utilizável [mm]; 

p - fracção de água facilmente utilizável, i.e. fracção da RU que pode ser extraída da zona 

radicular sem que ocorra stress hídrico. 

 

A noção de RFU está directamente relacionada com a fracção de água no solo facilmente 

utilizável (p) que representa expressa em percentagem da RU, o volume de água utilizável 

abaixo do qual a planta entra em stress hídrico. Assim, o objectivo da gestão da rega será o 

de manter o valor da reserva num determinado dia t, R(t), entre a capacidade de campo e o 

valor da reserva mínima (Rmin), correspondente ao limite da reserva facilmente utilizável 

(LRFU). Assim, o volume de água armazenado no solo deverá manter-se dentro da RFU de 

modo a que a evapotranspiração cultural (ETC) atinja o seu nível máximo e não ocorram 

perdas de produção, devendo a rega ser desencadeada mal se atinja o limite da reserva 

facilmente utilizável (RFU) (Teixeira, 1989; Fernando, 1998). 

RU)p(RFURULRFU −=−= 1   (4.10) 

 

Os valores de p variam de cultura para cultura e podem ser obtidos através dos valores 

tabelados disponíveis em Allen et al. (1998). Os valores tabelados da fracção p 

correspondem a uma ETC = 5 mm d-1 sendo necessário ajustar os seus valores às 

condições de procura climática. Assim, deve-se ajustar o valor de p para os valores de ETC 

locais de acordo com a expressão (Allen et al., 1998; Pereira, 2004): 

8.0)5(04.01.0 ≤−+=≤ CETpp
Tabelado

 (4.11) 

onde: 

pTabelado – valor tabelado da fracção de água facilmente utilizável; 

ETC – evapotranspiração cultural [mm dia-1]. 

 

4.2.2.1. Profundidade de enraizamento 

A profundidade da zona de enraizamento de uma dada cultura depende das características 

das plantas, do solo e de factores ambientais. Para as culturas anuais o sistema radicular 

desenvolve-se ao longo do seu ciclo vegetativo, conforme se encontra representado da 

Figura 4.4. A profundidade efectiva máxima de enraizamento é normalmente menor que a 
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profundidade máxima das raízes e consiste na profundidade do solo que possui uma 

densidade de raízes suficiente para a extracção de água (Fernando, 1998). Assim, a 

profundidade radicular varia desde um valor mínimo à sementeira ou plantação, Zr min, até 

uma profundidade máxima, Zr max, que se considera que é atingida no final do período de 

crescimento rápido (Fig. 4.1 e 4.4) (Teixeira, 1989; Fernando, 1998; Allen et al., 2007). 

É de salientar que a diferença Zr max - Zr representa a espessura do solo que será explorada 

pelo sistema radicular e que constitui uma reserva de água que será utilizada futuramente 

pela cultura. No caso particular do modelo IrrigRotation, como se modela o balanço hídrico 

para uma rotação de culturas define-se também o conceito de Zr max_rot que corresponde à 

profundidade máxima do solo explorada pela cultura que apresenta a raiz mais profunda de 

toda a rotação. Esta profundidade Zr max_rot define assim um reservatório de água que é 

armazenada durante as culturas com as raízes menos profundas sendo utilizada 

posteriormente pelas culturas com as raízes mais profundas. 

 

Figura 4.4 - Variação da profundidade do balanço hídrico ao longo do tempo de acordo com o 
desenvolvimento da cultura (adaptado de Teixeira, 1989). 

 

A profundidade efectiva das raízes, para o dia i, pode ser estimada como (Fernando, 1998): 

( ) fminrmaxrminrri ZZZZZ −+=   (4.12) 

onde: 

Zri – profundidade efectiva de enraizamento no dia i [m]; 
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Zr min - profundidade efectiva inicial de enraizamento [m]; 

Zr Max - profundidade efectiva máxima de enraizamento [m]; 

Zf – factor de aprofundamento das raízes. 

 

Normalmente considera-se que Zr min corresponde à profundidade de sementeira ou 

plantação. Quando se considere um modelo linear de crescimento das raízes o factor de 

aprofundamento das raízes assume a seguinte forma (Fernando, 1998): 

tm

aic
f D

D
Z =   (4.13) 

em que Daic é o número de dias após o início do crescimento da raiz e Dtm é o número total 

de dias do período de crescimento da raiz, desde a profundidade de sementeira até atingir a 

profundidade efectiva máxima.  

 

4.2.3. Equação do balanço hídrico do solo 

A quantidade de água contida no solo, que pode ser mais ou menos facilmente extraída 

pelas plantas, constitui uma reserva de água variável ao longo do tempo, em função das 

entradas de água, devidas maioritariamente à precipitação e à rega, e às saídas, devidas 

principalmente à evapotranspiração cultural do coberto vegetal. A Figura 4.5 apresenta os 

principais termos que compõem o balanço hídrico do solo para uma cultura de regadio. O 

acompanhamento do valor da reserva de água no solo R(t) no instante t é o objectivo do 

cálculo do balanço hídrico do solo (Choisnel, 2006).  
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Figura 4.5 - Esquema dos termos do balanço hídrico da zona de enraizamento em regadio (adaptado 
de Fernando,1998). 

 

A equação de balanço hídrico do solo adoptada no modelo desenvolvido segue a 

formulação definida por Teixeira (1989): 

( ) tDrAcEsRgETPR c ∆−+−+−=∆  (4.14) 

sendo: 

∆R – variação do volume de água armazenado no solo [mm]; 

∆t - intervalo de tempo [dia]; 

 
Os volumes afluentes são: 

P – precipitação [mm dia-1]; 

Rg – rega [mm dia-1]; 

Ac – ascensão capilar [mm dia-1]; 

 
e os volumes efluentes são: 

ETC – evapotranspiração cultural [mm dia-1]; 

Es – escoamento superficial [mm dia-1]; 

Dr – drenagem e percolação profunda [mm dia-1]; 
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Esta equação (4.14) é aplicada à zona do solo compreendida entre a superfície e a 

profundidade de enraizamento Zr (Fig. 4.7). Teixeira (1989) define a precipitação efectiva 

(Pe) do seguinte modo: 

 EsPPe −=  (4.15) 

Tomando a equação 4.14 a seguinte forma: 

( ) tDrAcRgETPeR c ∆−++−=∆  (4.16) 

 

A percolação (Dr) corresponde ao volume de água, até à profundidade Zr, que se encontra 

acima da RU e que portanto drena para horizontes mais profundos. Se o solo não se 

encontrar saturado nessas camadas inferiores, este volume de água ou parte dele poderá 

ser aí armazenado. Durante o período em que ocorre o crescimento radicular o volume Dr, 

ou parte dele, poderá ficar armazenado até à profundidade Zr max, estando disponível para 

ser utilizado posteriormente, não podendo por isso ser considerado como uma saída de 

água para fora da zona de enraizamento. Para um intervalo de tempo ∆t a profundidade da 

raiz sofrerá um aumento de ∆Zr que lhe permitirá extrair o volume de água armazenado na 

espessura de solo ∆Zr, e que não estava disponível para a cultura no início do intervalo de 

simulação. Assim deverá acrescentar-se à equação 4.16 o termo Vr, que corresponde à 

quantidade de água que é adicionada à zona explorada pelas raízes devido ao seu 

crescimento (Teixeira, 1989). A equação 4.16 assume assim a forma: 

( ) tDrAcRgETVrPeR c ∆−++−+=∆   (4.17) 

O cálculo do valor de Vr obriga à realização de dois balanços hídricos em simultâneo. O 

primeiro é realizado para a zona de enraizamento (Zr), sendo aplicada a equação 4.17. O 

segundo balanço corresponde aos horizontes inferiores do solo, situados entre Zr e Zr max. No 

caso do modelo IrrigRotation como se considera evolução da reserva de água no solo ao 

longo de uma rotação cultural, em vez de Zr max considera-se Zr max_rot correspondente ao 

valor da raiz mais profunda da rotação. O balanço hídrico das camadas inferiores é dado por 

(Teixeira, 1989): 

( ) tDrpVrDrV ∆−−=∆   (4.18) 

em que ∆V [mm] é a variação do volume de água armazenado na camada do solo situada 

entre Zr e Zr max_rot, Vr [mm dia-1] é o volume de água adicionado à zona radicular devido ao 

crescimento das raízes, Dr [mm dia-1] é o volume de água que drena a partir da zona 

radicular e Drp [mm dia-1] é o volume de água correspondente à percolação profunda para 

profundidades abaixo da profundidade Zr max_rot. 
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Adoptou-se a simplificação de Ac = 0 enquanto não é incorporado neste modelo um modelo 

de contribuição da toalha freática, tal como na metodologia proposta por Teixeira (1989) ou 

por Liu et al. (2006). A forma final da equação implementada no modelo IrrigRotation 

apresenta-se na seguinte expressão: 

( ) tDrRgETVrPeR c ∆−+−+=∆  (4.19) 

 

O modelo de balanço hídrico implementado no modelo IrrigRotation apresenta 3 diferentes 

horizontes, como se mostra na Figura 4.6. A camada evaporativa Revap, corresponde à 

camada do solo onde ocorre a evaporação do solo, a camada R1(t) corresponde à porção 

do solo ocupada pelas raízes onde a água é retirada apenas pela extracção das raízes 

(transpiração) e a sua espessura aumenta durante o ciclo de crescimento da cultura, o 

horizonte mais profundo R2(t) é a região do solo que se situa entre a profundidade da raiz 

num dado instante Zr(t) e a profundidade máxima das raízes alcançada ao longo da rotação 

(Zr max_rot). Este horizonte R2(t), tal como o anterior R1(t), apresenta uma espessura variável 

em função do ciclo de crescimento das culturas, e da alternância entre os períodos com 

cultura e sem cultura ao longo da rotação. A decisão da rega é tomada com base nos 

valores da reserva de água no solo do horizonte R2(t). 

Zr max_rot

R1(t)

R2(t)

Zr(t)

PrecipitaçãoEvaporação

Transpiração

Percolação 
profunda 

(Drp)

Revap

Variação na reserva 
(Vr)

Drenagem (Dr)

Rega

 
Figura 4.6 – Balanço hídrico do solo considerando a cultura com a raiz mais profunda da rotação. 

 



Simulação das necessidades de rega. Bases teóricas para o desenvolvimento do programa 
IrrigRotation 

93 

4.2.4. Zonas de conforto hídrico e de carência hídr ica 

Segundo Teixeira (1989) durante a realização do balanço hídrico do solo a gama de 

variação dos valores do teor de humidade do solo pode ser dividida em três zonas (Fig. 4.7). 

- A zona de saturação  (zona 1) em que o teor de humidade do solo (θ) se encontra acima 

da capacidade de campo (CC). Esta zona é delimitada superiormente pela curva da 

saturação do solo e inferiormente pela curva da reserva utilizável (RU). 

- A zona de conforto hídrico  (zona 2) tem em cada em instante um volume de água 

armazenado que permite ter a cultura em conforto hídrico, correspondendo, portanto, à 

reserva facilmente utilizável (RFU). Esta zona é delimitada superiormente pela curva da 

reserva utilizável (RU) e inferiormente pela curva do limite da reserva facilmente utilizável 

(LRFU). 

- A zona de carência hídrica  (zona 3) onde o teor de humidade do solo se encontra abaixo 

do limite da reserva facilmente utilizável (LRFU), correspondendo a forças de retenção de 

água no solo que a tornam dificilmente utilizável pelas culturas. Esta zona é delimitada 

superiormente pela curva do limite da reserva facilmente utilizável (LRFU) e tem como limite 

inferior R=0 em que o teor de humidade do solo atinge o coeficiente de emurchecimento 

permanente (θCE). 
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Figura 4.7 - Delimitação das zonas de conforto hídrico e de carência hídrica (adaptado de 

Teixeira,1989). 
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4.2.5. Cálculo da evapotranspiração cultural 

4.2.5.1. O método dos coeficientes culturais de bas e 

O método dos coeficientes culturais de base divide o Kc em dois coeficientes separados, o 

coeficiente cultural basal (Kcb) que descreve a transpiração da cultura, e o coeficiente de 

evaporação do solo (Ke) (Allen et al., 1998). 

 

Componente de transpiração (KcbETo) 

O valor do coeficiente cultural basal (Kcb) encontra-se tabelado para uma grande variedade 

de culturas em Allen et al. (1998). Os valores de Kcb referem-se a condições climáticas 

padrão definidas para um clima sub-húmido, com uma humidade relativa mínima diária 

(RHmin) de 45% e com uma velocidade média do vento de U2 = 2 ms-1. Para condições 

climáticas que difiram das condições padrão os valores tabelados de Kcb mid e de Kcb end 

maiores que 0.45, deverão ser ajustados recorrendo à seguinte equação (Allen et al., 1998):  

( ) ( )[ ]
30

2 3
4500402040

.

min)Tab(cbcb

h
RH.U.KK 







−−−+=  (4.20) 

onde: 

Kcb (Tab) – valor tabelado de Kcb mid ou Kcb end (se ≥ 0.45); 

U2 – valor médio da velocidade do vento a 2 metros de altura durante o período intermédio 

ou final [ms-1]; 

RHmin – valor médio da humidade relativa mínima durante o período intermédio ou final [%]; 

h – altura média da planta durante o período intermédio ou final [m]. 

 

Para a construção da curva dos coeficientes culturais basais é necessária a selecção e 

ajustamento de três valores de Kcb (Kcb ini, Kcb mid e Kcb end). Com base nestes valores e na 

caracterização dos quatro períodos de desenvolvimento da cultura (vd. secção 4.1.2.3.), é 

desenhada a curva dos coeficientes culturais que permite a obtenção dos valores de Kcb 

para cada dia durante todo o ciclo vegetativo (Allen et al., 1998). 

 

Componente de evaporação (KeETo) 

O coeficiente de evaporação do solo Ke descreve a componente de evaporação da ETc. O 

valor máximo de Ke é atingido quando a superfície do solo se encontra humedecida, após 
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uma rega ou precipitação. Quando a superfície do solo se encontra seca, devido à 

evaporação, Ke apresenta um valor diminuto, chegando a atingir o valor zero quando não 

exista água no solo disponível para a evaporação. O valor do coeficiente cultural (Kc) está 

limitado por um valor máximo (Kc max) determinado pela energia disponível para a 

evapotranspiração à superfície do solo. Será então Kcb + Ke ≤ Kc max ou Ke ≤ (Kc max – Kcb). 

Assim, o valor de Ke é estimado da seguinte forma (Allen et al., 1998): 

( ) maxcewcbmaxcre KfKKKK ≤−=   (4.21) 

onde: 

Kc max – valor máximo do Kc imediatamente a seguir a uma chuva ou a uma rega; 

Kr – coeficiente de redução da evaporação [0-1]; 

few – fracção do solo humedecida e exposta à radiação solar directa.  

 

O valor de Kr é dependente do teor de humidade da camada evaporativa, e será definido 

mais à frente. A taxa de evaporação do solo é limitada pela quantidade de energia 

disponível na fracção de solo exposto, ou seja Ke não pode exceder few Kc max. O valor de Kc 

max pode variar entre 1.05 e 1.30 e é dado por (Allen et al., 1998): 

( ) ( )[ ] { }
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onde h é a altura média da planta durante o período de cálculo (inicial, desenvolvimento 

rápido, intermédio e final) [m] (Allen et al., 1998). 

A quantidade total de água que pode ser evaporada da camada superficial do solo, quando 

esta camada tenha sido previamente humedecida na sua totalidade, é estimada como (Allen 

et al., 1998): 

ececc Z).(TEW θ−θ= 501000   (4.23) 

onde: 

TEW – água evaporável total [mm]; 

θcc – teor de água do solo à capacidade de campo [m3/m3]; 

θce – teor de água do solo ao coeficiente de emurchecimento [m3/m3]; 

Ze – profundidade da superfície do solo que está sujeita a secagem devido à evaporação 

[m]. 



Simulação das necessidades de rega. Bases teóricas para o desenvolvimento do programa 
IrrigRotation 

96 

A profundidade Ze varia entre 0.10 e 0.15 m, com o valor de 0.10 para solos de textura 

grosseira e 0.15 para solos de textura fina. 

O coeficiente de redução da evaporação Kr, referido anteriormente na equação 4.21, é 

estimado assumindo que o processo de secagem se dá em duas etapas (Allen et al., 1998): 

Kr = 1.0    para  Re ≥ LRFE   (4.24a) 

REWTEW
R

K e
r −

=   para Re < LRFE  (4.24b) 

onde: 

Re – reserva de água na camada evaporativa do solo [mm]; 

REW – água facilmente evaporável [mm]. 

LRFE – limite da reserva facilmente evaporável [mm]; 

 

Em Allen et al. (1998) encontram-se tabelados os valores de referência para a água 

facilmente evaporável (REW) para os diferentes tipos de solo. O limite da reserva facilmente 

evaporável representa o valor da reserva evaporativa (Re) a partir do qual a taxa de 

evaporação do solo se reduz devido a limitações na quantidade de água disponível. A água 

facilmente evaporável (REW) corresponde ao volume de água evaporado do solo durante a 

fase 1 (Fig. 4.8) em que a evaporação ocorre à sua taxa potencial, limitada apenas pela 

energia disponível na superfície do solo. Na fase 2 (Fig. 4.8), quando o valor da reserva 

evaporativa (Re) desce abaixo do limite da reserva facilmente evaporável (LRFE) a taxa de 

evaporação decresce proporcionalmente com a quantidade de água remanescente no solo 

(Allen et al., 1998, 2007; Pereira, 2004). O limite da reserva facilmente evaporável [mm] é 

calculada de acordo com: 

REWTEWLRFE −=   (4.25) 
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Figura 4.8 - Coeficiente de redução da evaporação Kr (adaptado de Allen et al., 1998). 

 

A fracção de solo humedecido pela rega ou precipitação (fw) define a extensão espacial da 

superfície do solo em que potencialmente poderá ocorrer a evaporação (Fig. 4.9), sendo 

disponibilizado por Allen et al. (1998) valores tabelados de fw para os diferentes tipos de 

sistemas de rega. 

Quando toda a superfície do solo se encontra humedecida, como no caso da ocorrência de 

precipitação ou quando se utilize rega por aspersão, a fracção de solo humedecida e 

exposta, few, iguala (1-fc), em que fc é a fracção da superfície do solo efectivamente coberta 

pela vegetação. Para sistemas de rega em que apenas uma fracção da superfície do solo é 

humedecida o valor de few encontra-se limitado por fw. (Fig. 4.9) A fracção do solo 

humedecido exposto à radiação solar directa (few) é dada por (Allen et al., 1998): 

)f,fmin(f wcew −= 1   (4.26) 

onde: 

1-fc – fracção do solo exposta à radiação solar directa [0.01-1]; 

fw – fracção do solo humedecida pela rega ou precipitação [0.01-1]. 

 

No caso da rega localizada a maioria do solo humedecido pela rega encontra-se sombreado 

pela copa da cultura. O valor de fw tem que ser reduzido para cerca de metade ou de um 

terço em relação aos valores de referência tabelados em Allen et al. (1998, 2007). Assim, 
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para a rega localizada é recomendado que fw seja calculada de acordo com a seguintes 

expressão: 
















= fc
3
2

-1ff wew    (4.27) 

O valor da fracção de cobertura fc pode ser estimado a partir do Kcb através das seguinte 

relação (Allen et al., 1998): 

( )h.

mincmaxc

minccb
c KK

KK
f

501+










−
−

=    (4.28) 

onde: 

fc – fracção efectiva da superfície do solo coberta pela vegetação [0-0.99];  

Kc min – valor de Kc para solo seco e nu [≈0.15-0.20]; 

h – altura média da planta [m]. 

 

O valor de Kcb refere-se ao valor ajustado para o dia em que se realiza o cálculo. A 

diferença Kcb – Kc min deve ser limitada a ≥ 0.01, por razões de estabilidade numérica. O 

valor de fc aumenta à medida que o valor de Kcb cresce até atingir o seu valor máximo, 

decrescendo depois durante o período final à medida que o valor de Kcb se reduz durante a 

senescência (Allen et al., 1998, 2007). 
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Figura 4.9 - Representação esquemática da determinação da fracção de solo humedecido exposto à 
radiação solar (few) como função da fracção de cobertura (fc), da fracção humedecida (fw) e do tipo de 

sistema de rega. (adaptado de Allen et al., 1998). 

 

Balanço hídrico da camada superficial do solo  

A estimação do Ke requer a realização de um balanço hídrico diário da camada superficial 

do solo para a fracção few (Fig. 4.10). Allen et al. (1998) propõem uma equação para o 

cálculo do balanço hídrico na camada superficial do solo em que o volume de água 

armazenado é expresso em termos de extracção (De - depletion). No entanto, no modelo 

IrrigRotation, o volume de água armazenado no solo é expresso em termos de reserva de 

água no solo (Teixeira, 1989; Choisnel, 2006). Substituindo a extracção pela reserva na 

equação posposta por Allen et al. (1998) obtém-se: 

ieiew
ew

i

w

i
iiieie DrT

f

E

f

Rg
EsPRR ,,1,, )( −−−+−+= −  (4.29) 

onde: 

Re,i – reserva de água armazenada na fracção few da camada supeior do solo no dia i [mm]; 
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Re,i-1 – reserva de água armazenada na fracção few da camada superior do solo no dia i-1 

[mm]; 

Pi – precipitação no dia i [mm]; 

Rgi – rega, lâmina média de água aplicada considerando a totalidade da área da parcela 

[mm]; 

Esi – escoamento superficial no dia i [mm]; 

Ei – evaporação (Ei=KeETo) [mm dia-1]; 

Tew,i – transpiração a partir da fracção few no dia i [mm]; 

Dre,i – drenagem a partir da camada superficial no dia i [mm]; 

 

O valor de Re varia entre 0 ≤ Re ≤ TEW. A dotação de rega Rgj (mm) é dividida por fw para 

ajustar a altura de água infiltrada à fracção da superfície do solo humedecida pela rega. De 

modo idêntico, Ei é dividida por few porque se assume que toda a evaporação ocorre a partir 

da fracção few do solo. A quantidade de água retirada pela transpiração a partir da camada 

evaporativa do solo é muito pequena, excepto para culturas com raízes pouco profundas, e 

pode ser ignorada, ficando TEW = 0 (Allen et al., 1998).  

Na implementação do método dos Kc de base numa aplicação informática os procedimentos 

de cálculo de Kcb + Ke devem ser executados segundo a seguinte ordem definida por Allen 

et al. (1998): Kcb, h, Kc max, fc, fw, few, Kr, Ke, E, Dre, Re, Rg, Kc e ETc.  
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Figura 4.10 - Balanço hídrico da camada evaporativa do solo (adaptado de Allen et al., 1998) 

 

4.2.5.2. Ajustamento da evapotranspiração cultural  

O termo evapotranspiração cultural (ETc) corresponde, no âmbito deste trabalho, à 

evapotranspiração da cultura, nas condições hídricas prevalecentes, dependendo o seu 

valor da reserva de água no solo na zona radicular. Assim, a ETc é utilizada tanto com o 

significado de ETc como de ETc ajustada, tal como descrito em Allen et al. (1998). 

Quando o valor da reserva (R) se situa na zona de conforto hídrico (Fig. 4.7), não existem 

restrições de água e a ETc ocorre à sua taxa máxima, atingindo-se a produção máxima da 

cultura. Quando a reserva de água no solo atinge valores inferiores a um determinado limiar 

(LRFU) entra-se na zona de carência hídrica, onde a ETc é inferior ao valor máximo, 

diminuindo à medida que o solo perde água. O limiar LRFU corresponde ao valor da 

reserva, Rmin, que representa o volume de água no solo abaixo do qual a ETc se reduz 

devido ao stress hídrico (Fig. 4.11) (Teixeira, 1989; Allen et al., 1998; Fernando, 1998; 

Pereira, 2004).  

A influência do stress hídrico sobre a evapotranspiração das culturas é descrita através da 

redução do valor do coeficiente cultural basal (Kcb) multiplicando-o pelo coeficiente de stress 

hídrico (Ks) de acordo com a equação 4.5, já referida (Allen et al., 1998). 

No modelo IrrigRotation, assume-se a hipótese de linearidade para a variação da ETc em 

função da reserva de água no solo tal como descrito por Teixeira (1989) e Allen et al. (1998, 

2007) e que se encontra representada na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Coeficiente de stress hídrico e o ajustamento da ETc em função da reserva de água no 

solo (adaptado de Fernando, 1998). 

 

O cálculo do valor de Ks é efectuado de acordo com o valor da reserva de água no solo 

(Teixeira, 1989; Allen et al., 1998), segundo as seguintes expressões: 

  Ks = 1     para R ≥ Rmin  (4.30a) 

  
RU)p1(

R
R
R

K
min

S −
==    para R < Rmin  (4.30b) 

onde: 

KS – coeficiente de stress hídrico do solo; 

R - reserva de água no solo no dia considerado [mm]; 

Rmin – reserva correspondente ao limite da reserva facilmente utilizável (LRFU). [mm]; 

RU - reserva utilizável do solo [mm]; 

p - fracção de água facilmente utilizável. 
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4.2.5.3. Procedimento de cálculo da ET c implementado  

O procedimento de cálculo utilizado no modelo IrrigRotation para calcular a ETc com base 

na metodologia dos coeficientes culturais de base, é representado na Figura 4.12 tal como 

proposto por Allen et al. (1998), e pode ser descrito em sete fases. 

1. Aquisição e recolha dos dados do solo, clima, cultura e sistema de rega. Os dados 

climáticos incluem a estimação da ETo, e os dados da cultura incluem a identificação da 

duração dos 4 períodos de desenvolvimento das culturas e a selecção do Kcb tabelado 

correspondente; 

2. Ajustamento do Kcb tabelado às condições climáticas locais. Este ajustamento é efectuado 

em função da média da velocidade do vento (U2) e da média da humidade relativa mínima 

(RHmin) para o período de desenvolvimento da cultura considerado (período intermédio e 

período final) utilizando a equação 4.20. 

4. Construção da curva do coeficiente cultural basal, de modo a permitir a determinação dos 

valores diários do Kcb para qualquer período da cultura; 

5. Cálculo dos valores diários de Ke para estimar a evaporação do solo (E). Para cada dia é 

necessário calcular o limite superior do Kc (Kc max) e estimar as fracções de cobertura do solo 

(fc), de solo molhado (fw) e de solo molhado e exposto (few). É realizado um balanço hídrico 

diário na camada evaporativa do solo de modo a determinar o coeficiente de redução da 

evaporação (Kr) que permitirá obter o valor do coeficiente de evaporação Ke; 

6. Simulação do balanço hídrico do solo para a zona de enraizamento, com um passo de 

tempo diário, de modo a estimar o valor do coeficiente de stress hídrico (Ks). Cálculo do 

valor do Kc utilizando a equação 4.4; 

7. Cálculo da ETc diária, multiplicando o valor da ETo pelo Kc (Eq. 4.3).  
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Figura 4.12 – Algoritmo de cálculo da ETc implementado no software IrrigRotation, de acordo com a 
metodologia dos Kc de base proposta por Allen et al. (1998). 

 

4.2.6. A utilização do balanço hídrico na gestão da  rega 

4.2.6.1. Determinação das necessidades de rega 

O modelo de simulação do balanço hídrico desenvolvido tem como objectivos a estimação 

das necessidades de rega das culturas. Assim, nesta secção descrevem-se os 

procedimentos de cálculo das necessidades de rega. Quando se pretenda calcular as 

necessidades de rega a equação do balanço hídrico (4.19) apresentada anteriormente 

assume a seguinte forma (Teixeira, 1989): 

DrRgETVrPeRR cii −+−++= −1   (4.31) 

todos os termos desta equação têm a mesma unidade [mm] e referem-se à profundidade 

radicular Zr. Quando o valor da reserva, para o dia i, (Ri) atinge um dado limiar é aplicada 

uma dotação de rega que irá repor o volume de água no solo num determinado nível, 

eventualmente à capacidade campo (CC). A selecção do limiar da reserva de água no solo 

que desencadeia a rega assim como o volume de água a aplicar são definidos pelo 

esquema de rega que se descreve mais à frente na secção 4.2.6.2. 
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Integrando os valores de Rgi ao longo de todo o ciclo cultural obtêm-se as necessidades de 

rega de uma determinada cultura (NRg) (vd. início do capitulo 4):  

DrRVrPeETNRg c +∆−−−=   (4.32) 

 

As necessidades totais de rega (RgT) obtêm-se adicionando às necessidades de rega NRg 

as quantidades de água necessárias à lavagem de sais (FL) e para compensar as perdas 

relativas à eficiência global da rega (Ef). Assim RgT é calculada através da seguinte equação 

(Pereira, 2004; Allen et al., 2007): 

f
T EFL

NRg
NRg

)1( −
=   (4.33) 

sendo: 

NRgT – necessidades totais de rega [mm]; 

NRg - necessidades de rega [mm]; 

FL – fracção de lavagem [fracção]; 

Ef – eficiência global da rega [fracção]. 

 

A fracção de lavagem corresponde ao volume de água que deve ser adicionado às 

necessidades líquidas de rega, de modo a que os sais acumulados no perfil do solo sejam 

arrastados pela percolação profunda para fora da zona de enraizamento (Pereira, 2004). 

Geralmente a fracção de lavagem (FL) é considerada apenas quando a uniformidade de 

aplicação é elevada. Em condições de baixa a média uniformidade, a percolação que ocorre 

acidentalmente devido à falta de uniformidade é suficiente pata preencher a FL (Allen et al., 

2007). 

Eficiência global da rega (Ef) caracteriza as perdas de água que ocorrem no sistema de 

transporte e distribuição (rede de rega) e no sistema de rega instalado na parcela. As perdas 

no sistema de distribuição incluem fugas e infiltração ao longo da rede de rega. As perdas 

no sistema de rega incluem escoamento superficial e percolação profunda (Allen et al., 

2007). À escala de uma rede de rega, Ef é composto pela eficiência de aplicação (Ea), pela 

eficiência de distribuição (Ed) e pela eficiência de transporte (Et), sendo Ef = EaEdEt, em que 

RgT representa as necessidades totais de água que devem ser satisfeitas na origem. Ao 

nível da parcela Ef corresponde apenas à eficiência de aplicação do sistema de rega (Ef=Ea). 
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Neste caso RgT corresponde ao volume de água que o agricultor deverá aplicar com o seu 

sistema de rega para satisfazer as necessidades hídricas da cultura (Pereira, 2004). 

 

4.2.6.2. Condução da rega 

Para além da determinação das necessidades de rega ao longo da campanha de rega a 

simulação do balanço hídrico pode ser utilizada para determinar a data da rega e a 

respectiva dotação (Fernando, 1998). A utilização do balanço hídrico para condução da rega 

requer a selecção de um determinado esquema de rega. Segundo Teixeira (1989), o 

esquema de rega define-se como o conjunto de informações referentes ao objectivo da 

rega, à oportunidade de aplicação e ao volume de rega que é fornecido ao solo. Para a 

caracterização do esquema de rega é necessária a consideração das variáveis oportunidade 

de rega (Or) que determina o instante em que a rega deverá ser iniciada e a dotação de 

rega (DRg), que define qual o volume de água a ser fornecido à cultura (Teixeira, 1989). 

No modelo IrrigRotation consideraram-se os seguintes esquemas de rega: i) não regar; ii) 

regar visando o conforto hídrico das culturas; iii) regar entre dois limites seleccionados, o 

nível superior de gestão (nsg) e o nível inferior de gestão (nig); iv) regar com restrições 

(intervalo mínimo de dias entre regas, intervalo de dias entre regas constante, volume 

máximo de rega e dotação de rega constante) (ver secção 6.2.3.2). Estas opções de rega 

podem dividir-se genericamente em três esquemas de rega principais, consoante os valores 

da reserva de água no solo considerados para a definição da oportunidade de rega e para o 

cálculo da dotação de rega a aplicar. 

 

I) Condução da rega visando o conforto hídrico das culturas. 

No esquema de rega visando o conforto hídrico das culturas, a condução da rega é 

realizada de forma a evitar que ocorra stress hídrico. A oportunidade de rega (Or) é definida 

pelo valor da reserva de água no solo correspondente ao limite da reserva facilmente 

utilizável (LRFU), devendo iniciar-se a rega sempre que o teor de água no solo atinja este 

limite (Teixeira, 1989). Assim, o valor de Ri para o qual a rega deverá ser desencadeada é 

dado por: 

)1( pRULRFURi −==    (4.34) 

sendo p a fracção da RU que pode ser extraída da zona radicular sem que ocorra stress 

hídrico. 
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A dotação de rega (DRg), expressa em altura de água [mm], para este esquema de rega 

corresponde ao volume de água necessário para preencher totalmente a reserva utilizável 

do solo (RU) (Teixeira, 1989). Assim, a dotação de rega (DRg) a aplicar para repor o solo à 

capacidade de campo é dada por: 

LRFURUDRg −=    (4.35) 

A dotação de rega calculada deste modo corresponde ao maior volume de água que é 

possível aplicar no solo, preenchendo totalmente a reserva utilizável até à profundidade Zr, 

sem que ocorra percolação profunda. No entanto poderão definir-se dotações de rega mais 

pequenas impondo um limite superior de água no solo inferior à capacidade de campo, 

como no caso do esquema de rega descrito no próximo ponto (Teixeira, 1989; Pereira, 

2004). 

 

II) Condução da rega com fixação da oportunidade e quantidade de rega. 

Conforme os objectivos de gestão da rega, esta poderá ser conduzida fixando dois limiares 

de gestão definidos pelo utilizador, entre os quais se pretende que o volume de água 

armazenando no solo varie. A oportunidade de rega (Or) é assim fixada como uma fracção 

da reserva utilizável (RU), definindo-se o nível inferior de gestão (nig). O nível inferior de 

gestão2 (nig) define o limite inferior para a reserva de água no solo (R) a partir do qual se 

inicia a rega, devendo ser aplicada uma dotação de rega até ao nível superior de gestão 

(nsg) (vd. Fig. 4.3) (Teixeira, 1989). Recorrendo ao nig, o momento em quem se deverá 

aplicar a dotação de rega é determinado quando se atinge o valor da reserva Ri dado por: 

nigRi =   (4.36) 

onde: 

nig –nível inferior de gestão [mm]; 

 

Para determinados sistemas de rega, como as rampa pivotantes ou os sistemas de rega 

localizada, a rega deverá ser conduzida de forma a que se apliquem pequenas dotações de 

rega de alta frequência, podendo fixar-se um nível superior de gestão (nsg) abaixo da 

capacidade de campo e um nível inferior de gestão (nig) que permitam calcular pequenas 

                                                           
2 O nível inferior de gestão (nig) relaciona-se com o deficit permitido em termos de gestão (MAD - 

management allowed depletion) definido por Martin et al. (1990) segundo a equação nig = RU – MAD 

(Pereira, 2004). 
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dotações. A determinação da dotação de rega a aplicar (DRg) de modo a preencher o 

volume da reserva de água no solo definida pelos dois limites de gestão nig e nsg é 

realizada do seguinte modo: 

nignsgDRg −=                    (4.37) 

em que: 

DRg – dotação de rega [mm]; 

nsg – nível superior de gestão [mm]; 

nig – nível inferior de gestão [mm]. 

 

III) Condução da rega deficitária. 

A condução da rega deficitária é semelhante ao esquema de rega descrito anteriormente no 

ponto II) mas em que se adopta um nível inferior de gestão (nig) inferior ao LRFU. Neste 

esquema de rega sujeita-se a cultura a um determinado nível de carência hídrica, com 

prejuízo na sua produção, sendo necessário ajustar a evapotranspiração cultural (ETC) em 

função da reserva de água no solo de acordo com a metodologia descrita no ponto 4.2.5.2. 

De facto, o nível inferior de gestão (nig) pode ser definido para um limiar diferente do LRFU 

consoante os objectivos de gestão da rega. Se o objectivo da rega é o de reduzir o risco de 

ocorrência de stress hídrico então nig > LRFU, caso que acontece normalmente para 

culturas de elevado rendimento, em que se pretende evitar a ocorrência de stress hídrico. 

Quando as disponibilidades em recursos hídricos sejam insuficientes para satisfazer a 

totalidade das necessidades hídricas da cultura ou quando se pretenda intencionalmente 

provocar stress hídrico num determinado período da cultura então nig < LRFU (Pereira, 

2004). Sendo de salientar que a rega deficitária resulta na redução das necessidades de 

rega das culturas através da imposição de um determinado nível de stress hídrico. 

 

4.2.7. Balanço hídrico do solo contínuo no tempo 

A simulação do balanço hídrico do solo de forma contínua no tempo permite reduzir a 

incerteza relativamente ao valor da reserva de água no solo (R) no início da simulação da 

campanha de rega. Possibilita, também, efectuar a quantificação das necessidades de rega 

das culturas ao longo de uma rotação de culturas, contabilizando a quantidade de água que 

é armazenada abaixo da zona radicular durante as culturas com raízes menos profundas e 
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que será mobilizada pela cultura com a raiz mais profunda da rotação, o que não acontece 

se o balanço tiver sido feito apenas para uma cultura. 

Uma das maiores fontes de incerteza na utilização de modelos de cálculo de balanço hídrico 

prende-se com a dificuldade em estimar o volume de água armazenada no solo no início da 

simulação. Por exemplo, nos solos argilosos de Beja com uma reserva utilizável (RU) de 

cerca de 200 mm/m (Cardoso, 1965), e para a cultura de milho com uma necessidade de 

rega de cerca de 650 mm (COTR, 2010), esta incerteza pode representar num caso extremo 

até 30% das necessidades de rega, por cada campanha de rega. Assim, com esta 

simulação contínua no tempo o erro inicial é diluído ao longo da série temporal de dados, 

perdendo a sua relevância. Deve notar-se que a magnitude deste erro cresce com o valor da 

RU, e portanto a redução do erro é mais relevante quanto maior for o valor da RU.  

Um modelo de balanço hídrico contínuo no tempo é particularmente adequado em estudos 

de alterações climáticas. O cálculo do balanço hídrico após a colheita de uma dada cultura, 

durante o período sem cultura (nongrowing season), permite avaliar a contribuição das 

chuvas de Outono, Inverno e Primavera sobre a reserva de água no solo, R, potencialmente 

disponível no início da campanha de rega. Assim, é possível verificar se existe um efeito de 

“secura” do ano anterior, que transita para a presente campanha de rega e que possa fazer 

com que não se atinja a capacidade de campo no final do Inverno, especialmente nos solos 

com maior reserva utilizável como é o caso dos solos argilosos. O conhecimento do nível da 

reserva de água no solo no início da campanha de rega permite ainda evitar a ocorrência de 

drenagem profunda após as primeiras regas (Choisnel, 2006). 

A modelação do balanço hídrico do solo de uma forma contínua no tempo torna necessário 

estimar a ETc tanto para as diferentes culturas da rotação como para o período sem cultura 

entre elas. Allen et al. (1998) define o período sem cultura (nongrowing season) como o 

intervalo de tempo durante o qual não existe qualquer cultura semeada ou plantada no 

terreno.  

A gama de valores que ETc pode tomar durante o período sem cultura depende do tipo e 

das características da cobertura do solo. Em condições de solo nu o valor do Kc é bastante 

influenciado pela quantidade e frequência da precipitação. Neste caso a metodologia dos 

coeficientes culturais de base é mais indicada para estimar a ETc uma vez que permite 

estimar com exactidão a evaporação da superfície do solo (Allen et al., 1998, 2007). A 

utilização dos coeficientes culturais de base requer a realização de um balanço hídrico do 

solo com um passo de tempo diário. Nas condições de solo nu, a camada evaporativa do 

solo poderá atingir teores de humidade muito baixos (até 0.5θCE), durante longos períodos 

em que não ocorra precipitação (Allen et al., 1998). 
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Quando a superfície do solo se encontra coberta por resíduos da cultura, ou por vegetação 

seca, o seu comportamento será semelhante ao de uma superfície coberta por mulch. A 

evaporação a partir da vegetação morta, quando esta se encontre humedecida após a 

ocorrência de precipitação, pode ser substancial durante alguns dias após a ocorrência do 

episódio de humedecimento. O valor de fc deverá ser igual a zero para reflectir a falta de 

cobertura vegetal activa (a não existência de transpiração) e fw deverá ser igual a 1 para 

reflectir o humedecimento de toda a superfície do terreno. A vegetação morta ou o mulch 

produzem um efeito de redução da evaporação do solo. Nestas condições o volume máximo 

de água que a evaporação consegue extrair será inferior ao total de água evaporável do 

solo (TEW). É assim necessário reduzir o valor de TEW em 5% por cada 10% de superfície 

do solo que se encontra coberta pela vegetação morta (Allen et al., 1998). 

A superfície do solo, após a colheita, pode encontrar-se coberta por vegetação espontânea, 

ou infestantes que entretanto germinaram. Neste caso o valor do Kc poderá ser estimado de 

acordo com o índice de área foliar (LAI) ou com a fracção de cobertura do solo pela 

vegetação (fc). O grau de cobertura do solo pela vegetação dependerá do grau de 

infestação, da densidade da vegetação, de frequência da mobilização do solo e aplicação de 

herbicidas, da ocorrência de geadas e das disponibilidades de água no solo. O valor do Kcb 

durante o período sem cultura pode ser calculado, de acordo com a estimativa da fracção da 

superfície do solo coberta pela vegetação, através da seguinte equação (Allen et al., 1998): 

( ) ( ) 
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21      (4.38) 

onde: 

Kcb mid – valor estimado para o Kcb durante o período intermédio quando a densidade das 

plantas ou LAI são inferiores aos valores atingidos nas condições de pleno desenvolvimento; 

Kcb full – valor estimado para o Kcb no período intermédio (quando as plantas atingem o pleno 

desenvolvimento ou a altura máxima) para vegetação que cubra totalmente o solo ou em 

que LAI>3; 

Kc min – valor mínimo do Kc para solo nu (Kc min ≈ 0.15-0.20); 

fc – fracção do solo coberta pela vegetação, observada na vertical [0.01-1]; 

fc eff – fracção efectiva do solo sombreada pela vegetação [0.01-1]; 

h – altura das plantas [m]. 
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A superfície do solo poderá também estar coberta por gelo ou neve, conforme descrito em 

Allen et al. (1998, 2007), no entanto a sua descrição fica fora do âmbito desta tese uma vez 

que essas condições não se aplicam à região do Alentejo. 

 

4.3. Rotação de culturas e a gestão da água no solo  

4.3.1. Introdução 

O modelo IrrigRotation desenvolvido neste trabalho realiza a simulação do balanço hídrico 

para uma rotação de culturas. Assim, é pertinente descrever as principais características da 

rotação de culturas numa perspectiva da gestão da água do solo e da sua influência sobre o 

conforto hídrico das culturas e as necessidades de rega. 

A rotação de culturas consiste na sucessão de culturas numa dada área, segundo uma 

determinada ordem que se repete de forma cíclica no tempo (Sheng, 1989; Carvalho e 

Azevedo, 1991; Wibberley, 1996; Duarte Júnior e Coelho, 2010). O conceito de rotação 

encontra-se ligado ao conceito de afolhamento, consistindo o afolhamento na divisão do 

terreno em diversas folhas. O número de folhas é geralmente igual ao número de anos da 

rotação, de modo a que em cada ano se possam cultivar as várias culturas que compõem a 

rotação (Carvalho e Azevedo, 1991). 

A técnica da rotação de culturas foi desenvolvida como a única forma de manter a fertilidade 

dos solos numa época em que ainda não existiam adubos nem pesticidas (Carvalho e 

Azevedo, 1991). Nestas condições, a produção continuada da mesma cultura ao longo do 

tempo, no mesmo terreno, leva à redução do potencial produtivo do solo e à quebra da 

produção da cultura. Esta diminuição deve-se ao esgotamento dos nutrientes disponíveis no 

solo e à dificuldade em controlar as pragas e doenças bem como em controlar o 

desenvolvimento das infestantes (Carvalho e Azevedo, 1991).  

A rotação de culturas é uma forma eficaz de gerir o nível de fertilidade do solo, permitindo 

melhorar o teor de matéria orgânica e a estrutura do solo, reduzir a incidência de pragas e 

doenças e controlar o desenvolvimento das infestantes. Contribuindo, assim, para a 

conservação do solo e para o aumento das produções, reduzindo o impacte ambiental da 

actividade agrícola. (Sheng, 1989; Coelho, 2008).  

Carvalho e Azevedo (1991) referem que quando as condições ambientais são desfavoráveis 

os agricultores nas zonas de menor potencial produtivo tendem a aumentar a 

heterogeneidade dos sistemas agrícolas, através da diversificação das culturas utilizadas, 

para reduzir os custos, compensando assim os baixos rendimento das culturas. A estratégia 

de diversificação das culturas em que se utiliza um sistema produtivo composto por um 



Simulação das necessidades de rega. Bases teóricas para o desenvolvimento do programa 
IrrigRotation 

112 

conjunto de culturas com diferentes épocas de crescimento e sensibilidades ao deficit 

hídrico permite distribuir para um dado ano o risco de falha total da cultura e de perda de 

rendimento (Sheng, 1989; Lockie et al., 1995; Castellazzi et al., 2008). 

Em Portugal as condições ambientais impõem limitações à produção de um grande número 

de culturas em regime de sequeiro, prendendo-se estas limitações com a distribuição anual 

da precipitação e da temperatura e com o baixo potencial produtivo que a maioria dos 

nossos solos apresenta (Carvalho e Azevedo, 1991). Os diferentes cenários de alterações 

climáticas apontam para um agravamento das limitações já existentes para o Sul de 

Portugal, sendo por isso bastante oportuno a utilização da rotação de culturas para 

minimizar os riscos associados à mudança climática. 

Têm sido desenvolvidos diversos modelos e representações matemáticas das rotações de 

culturas com o objectivo de apoiar a criação e a selecção da melhor combinação de 

culturas. Estes modelos permitem a criação de rotações, a partir de uma lista predefinida de 

culturas, através da utilização de um conjunto de regras e de algoritmos que permitem criar 

diferentes alternativas, rejeitando as que são inviáveis (Dogliotti, et al., 2003; Detlefsen e 

Jensen, 2007; Castellazzi et al., 2008).  

 

4.3.2. Principais regras na definição de rotações. 

Na definição da sequência de culturas que compõem uma rotação é necessário ter em conta 

diversos parâmetros, sendo que se podem apontar os seguintes como os mais importantes 

(Lopes Aleixo, 1986): 

- Período de recorrência das culturas; 

- Data de entrada e de saída das culturas do terreno; 

- Relações entre precedente e sequente cultural; 

- Características do sistema radicular. 

O primeiro parâmetro é o período de recorrência das culturas que indica a periodicidade da 

rotação. Esta restrição é devida à necessidade de quebrar o ciclo das pragas e doenças, de 

modo a evitar que estas disponham de condições para se desenvolverem e reproduzirem. 

Para a generalidade das culturas considera-se normalmente um período de recorrência de 

quatro anos (Lopes Aleixo, 1986; Castellazzi et al., 2008). 

O segundo parâmetro relaciona-se com o ciclo de desenvolvimento das culturas ao longo do 

ano, sendo que este ciclo é dependente das interacções entre a cultura e o clima 

(Castellazzi et al., 2008). Entre a data de saída do terreno de uma determinada cultura e a 
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data de entrada da seguinte tem que existir um intervalo de tempo suficiente para que se 

possam realizar os trabalhos para a instalação da nova cultura, e para que o atraso na 

colheita de uma cultura não vá comprometer a sementeira da seguinte (Lopes Aleixo, 1986).  

O terceiro parâmetro diz respeito ao precedente e sequente entre duas culturas 

consecutivas na rotação, ou seja com os benefícios ou riscos associados com uma cultura 

ser cultivada imediatamente a seguir a outra (Lopes Aleixo, 1986; Castellazzi et al., 2008). 

Assim, na definição de uma rotação deve-se ter o cuidado de que entre duas culturas 

consecutivas não exista afinidade para pragas e doenças; não se facilite a disseminação de 

infestantes devido uso de herbicidas com a mesma selectividade e que o precedente cultural 

não deixe no solo substâncias tóxicas que possam afectar a próxima cultura (Lopes Aleixo, 

1986). Os benefícios do precedente cultural podem ser um aumento da disponibilidade de 

azoto no solo, um maior teor de matéria orgânica, maior disponibilidade de água no solo, 

redução de pragas e doenças e redução na competição das infestantes (Castellazzi et al., 

2008). 

O quarto parâmetro corresponde às características do sistema radicular das culturas, sendo 

que as operações de mobilização do solo e de fertilização devem ser definidas para o 

conjunto da rotação, tendo em conta as diferenças existentes entre o sistema radicular das 

diversas culturas que a compõem (Lopes Aleixo, 1986). Na preparação do solo deve-se 

colocar em primeiro lugar a cultura que precise de um trabalho mais cuidado ou que 

apresente a menor capacidade de penetração. Em segundo lugar virá uma cultura com um 

sistema radicular profundante e com poder de penetração que permita aproveitar a 

preparação solo realizada anteriormente. Por último deve utilizar-se uma cultura com 

sistema radicular mais superficial em que apenas seja necessário realizar um trabalho 

superficial de mobilização do solo, tal como a escarificação ou a gradagem. Assim, nas 

rotações devem-se realizar trabalhos de mobilização profunda do solo para a primeira 

cultura e para as restantes apenas trabalho superficial (Lopes Aleixo, 1986). Relativamente 

à fertilização deve iniciar-se a rotação com uma cultura que deixe no solo uma grande de 

quantidade de resíduos, restituindo assim nutrientes ao solo, de modo a que as culturas 

seguintes possam beneficiar da adubação realizada para a primeira cultura. Devem-se 

alternar leguminosas com outras culturas uma vez que as leguminosas ao fixarem o azoto 

atmosférico permitem que este elemento esteja disponível para as outras culturas (Lopes 

Aleixo, 1986; Carvalho e Azevedo, 1991). Também se deverá alternar culturas com raízes 

mais superficiais com culturas com raízes mais profundas de modo a recuperar os nutrientes 

que se encontrem em camadas mais profundas do solo (Lopes Aleixo, 1986). 

Relativamente ao controlo de infestantes deve-se escolher a sequência de culturas de modo 

a que os trabalhos de mobilização do solo ao longo da rotação sejam realizados em 
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diferentes épocas do ano, alternando culturas de Outono/Inverno com culturas de 

Primavera/Verão (Lopes Aleixo, 1986). 

Pode-se ainda referir que os agricultores apresentam geralmente uma quantidade limitada 

de maquinaria e de mão-de-obra e por isso procuram distribuir o trabalho ao longo do ano 

através do cultivo de um conjunto de culturas, de modo a reduzir os períodos mortos e 

outros em que existem picos de trabalho. Assim, é necessário ter em conta as 

disponibilidades em equipamento e mão-de-obra na selecção do tipo e proporção das 

culturas utilizadas (Lockie et al., 1995; Castellazzi, 2008). 

De uma forma resumida, pode afirmar-se que no estabelecimento de uma rotação deve-se 

procurar aumentar a heterogeneidade do sistema agrícola alternando culturas de diferentes 

famílias, com diferentes exigências nutricionais e susceptibilidades a pragas e doenças, e 

cujas épocas de sementeira ou plantação ocorram em diferentes alturas do ano (Coelho, 

2008). 

 

4.3.3. Exemplos de rotações para a região do Alente jo 

O trabalho realizado incide sobre a região do Alentejo e assim sendo apresentam-se dois 

exemplos de rotações de culturas utilizadas nesta região. Em primeiro lugar apresenta-se a 

rotação típica que é praticada nos Barros de Beja e que consiste na sucessão das seguintes 

culturas (Carvalho e Azevedo, 1991): 

(Alqueive de Verão – Girassol) – Trigo – Cevada. 

O alqueive consiste num conjunto de operações de mobilização do solo que têm como 

objectivo o controlo das infestantes (Carvalho e Azevedo, 1991). Esta é uma rotação 

tradicionalmente de sequeiro, apesar de actualmente a cultura do girassol ser muitas vezes 

regada. 

As rotações de sequeiro na região mediterrânica começam com uma cultura de Primavera 

cujo ciclo cultural se desenvolve durante um período caracterizado por uma precipitação 

reduzida e por elevados valores de evapotranspiração, ficando deste modo a cultura sujeita 

a condições de deficit hídrico. Assim, no caso do sequeiro a única forma de atenuar, o stress 

hídrico a que cultura estará sujeita é a preparação do solo de uma forma mais cuidada e 

com uma certa antecedência relativamente à data de sementeira de modo a permitir o 

armazenamento de água no solo, durante o Inverno e início da primavera, e a favorecer o 

desenvolvimento da raiz em profundidade (Lopes Aleixo, 1986). 
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Uma rotação de regadio com muito interesse para região do Alentejo é a seguinte (Coelho, 

2008): 

Beterraba sacarina – Milho – Tomate – Trigo.  

Esta é uma rotação que permite aos agricultores obter elevados rendimentos. No entanto, a 

cultura da beterraba sacarina não se produz neste momento em Portugal, apesar de num 

passado recente ter sido bastante cultivada no Alentejo com bons resultados para os 

agricultores. Em alternativa à cultura da beterraba pode-se utilizar nesta rotação a cultura do 

melão (comunicação oral, Lopes Aleixo, 2011). Nas rotações de regadio é bastante 

vantajosa a introdução da cultura do trigo visto que é uma cultura que pode atingir 

produções elevadas com uma ou duas regas de complemento, com a vantagem adicional de 

quebrar o ciclo cultural da rotação (Lopes Aleixo, 1986). O tomate é uma cultura de regadio 

que possui uma profundidade de enraizamento inferior à do trigo o que permite armazenar 

água no solo nos horizontes compreendidos entre as duas profundidades das raízes. Em 

solos relativamente profundos e com uma boa reserva utilizável como os Barros Pretos de 

Beja (Cardoso, 1965) a cultura do trigo ao ter uma raiz mais profunda passa assim a dispor 

de uma reserva de água no solo nos horizontes mais profundos, o que lhe permite reduzir as 

necessidades de rega de complemento ou as perdas de produção no caso de o trigo ser 

produzido em sequeiro. 

 

4.3.4. As rotações e a gestão da reserva de água no  solo 

Como exemplo da utilização de rotações de culturas com o objectivo de gerir a água no solo 

destaca-se o Dry Farming, que é um sistema agrícola praticado nas grandes planícies dos 

Estados Unidos da América, região caracterizada por um clima semi-árido (Carvalho e 

Azevedo, 1991; Nielsen et al., 2005). Nesta região a precipitação média anual é de cerca de 

400 mm, com uma distribuição desigual ao longo do ano, em que cerca de 80% da 

precipitação anual ocorre durante os meses de Abril a Setembro. Assim, nesta região a 

disponibilidade de água é o factor mais limitante para a produção de culturas de sequeiro, 

(Nielsen, 2003; Nielsen et al., 2005).  

Como a precipitação anual é normalmente insuficiente para garantir a produção do trigo foi 

necessário desenvolver um sistema de agricultura (Dry Farming) em que se semeia a 

cultura do trigo ano sim ano não para permitir a recarga da reserva de água no solo durante 

o pousio trabalhado, o que levou a um aumento da estabilidade das produções (Carvalho e 

Azevedo, 1991; Nielsen et al., 2005). O sistema tradicional de Dry Farming foi desenvolvido 

nos anos 30 do século XX, como uma estratégia para minimizar o número de anos em que a 
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cultura do trigo falha devido à escassez da precipitação, consistindo na seguinte rotação 

(Carvalho e Azevedo, 1991; Nielsen et al., 2002): 

Pousio trabalhado – Trigo 

No sistema tradicional do Dry Farming o crescimento da vegetação espontânea é controlado 

através do pousio trabalhado (Nielsen, 2003). O pousio trabalhado consiste num conjunto de 

operações de mobilização do solo que têm como objectivo armazenar no solo a água 

proveniente da precipitação que ocorre durante um ano. Assim, a água armazenada no solo 

durante o pousio juntamente com a precipitação do ano seguinte permitem à cultura do trigo 

dispor da água suficiente para satisfazer as suas necessidades hídricas (Carvalho e 

Azevedo, 1991; Nielsen, 2003). O solo é mobilizado várias vezes ao longo do ano, sendo os 

trabalhos de mobilização apenas superficiais para reduzir a espessura do solo sujeita à 

evaporação (Carvalho e Azevedo, 1991). 

Este sistema utiliza tradicionalmente a mobilização do solo para controlar o crescimento das 

infestantes durante o pousio. No entanto a mobilização do solo degrada os resíduos das 

culturas da superfície do solo, impedindo que estes reduzam a evaporação do solo e 

deixando o solo mais vulnerável à erosão do vento. O armazenamento de água no solo 

durante o pousio é influenciado pelo método de controlo das infestantes e da quantidade de 

resíduos deixados na superfície do solo. A utilização de herbicidas para controlar as 

infestantes durante o período de pousio reduziu a mobilização do solo o que permitiu reduzir 

muitos dos impactes negativos do Dry Farming. A utilização dos herbicidas aumentou a 

eficiência no armazenamento da água da precipitação no solo e permitiu aumentar a 

intensidade do sistema cultural, tornando possível utilizar rotações em que se cultivam duas 

culturas em cada três anos e de que são exemplos as rotações Pousio-Trigo-Milho e 

Pousio-Trigo-Milho painço (Nielsen et al., 2002; 2005).  

Nielsen (2003) verificou que as produções do trigo estão relacionadas com o valor da 

reserva de água no solo na altura da sementeira. A produção aumenta linearmente em 

função da água armazenada no solo, existindo dois tipos de reposta em função do valor da 

precipitação anual. Para os anos com precipitações acima da média até ligeiramente abaixo 

da média, o trigo aumenta significativamente a sua produção em função da água 

armazenada inicialmente no solo. Quando ocorrem anos muito secos a quantidade de água 

armazenada no solo não é suficiente para assegurar as necessidades da cultura o que 

conduz a baixas produções (Nielsen et al., 2002; Nielsen, 2003).  

Ainda relativamente à influência do valor da reserva de água no solo imediatamente antes 

da sementeira sobre a produção das culturas, Lyon et al. (1995) compararam, para as 

condições das grandes planícies (EUA), a reposta de cinco culturas de Primavera (feijão, 
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milho painço, girassol, milho e sorgo) para diferentes níveis da reserva de água no solo no 

ano seguinte à colheita do trigo. Os resultados que obtiveram mostram que o valor da 

reserva de água no solo no início da cultura está correlacionado com as produções 

alcançadas pelas culturas do feijão e do milho painço que são culturas com um ciclo curto. 

Para as culturas com um ciclo mais longo (milho, girassol, e sorgo) existe uma fraca 

correlação entre a produção das culturas e a quantidade de água armazenada no solo na 

altura da sementeira. Este resultado é explicado pelo facto de que as culturas com um ciclo 

curto têm mais água disponível no solo na altura da floração do que as culturas de ciclo 

longo, o que faz com que para estas ultimas a precipitação ocorrida durante o período da 

floração seja um factor mais importante na determinação da produção destas culturas, do 

que valor da reserva de água no solo na altura da sementeira.  

O sistema Dry Farming é totalmente desaconselhado em regiões com um elevado risco de 

erosão, a não ser que se utilizem práticas de controlo de erosão, de que é exemplo o 

Stuble-Mulch que consiste em manter a palha dos cereais permanentemente à superfície do 

terreno para o proteger. Esta técnica é utilizada na região das grandes planícies dos 

Estados Unidos da América (Carvalho e Azevedo, 1991; Nielsen, 2003). A utilização de 

herbicidas e da sementeira directa são outras das técnicas utilizadas para prevenir a 

ocorrência de erosão e permitir aumentar a eficiência do armazenamento no solo, da água 

proveniente da precipitação (Nielsen et al., 2002; 2005). 

Segundo Carvalho e Azevedo (1991) o sistema Dry Farming apresenta vários 

inconvenientes para as condições do Alentejo. O Dry Farming exige solos profundos, com 

uma elevada reserva utilizável, visto que a água armazenada nos primeiros 15 cm do solo 

sofre perdas por evaporação. A generalidade dos solos desta região são pouco profundos o 

que leva a que apenas seja possível armazenar uma quantidade muito limitada de água 

durante o pousio, sendo a maior parte da precipitação perdida por percolação profunda e 

evaporação do solo. De acordo com Carvalho e Azevedo (1991) não é necessário, nem 

recomendável, o armazenamento da água da precipitação no solo de um ano para o outro 

uma vez que a precipitação que ocorre normalmente durante o período de Outono-Inverno é 

suficiente para repor o teor de humidade do solo à capacidade de campo podendo até 

provocar encharcamento. Assim, o armazenamento de água no solo de um ano para o outro 

apenas iria agravar o encharcamento, durante o Inverno, sem qualquer benefício para a 

cultura. Obviamente que para anos muito secos, o armazenamento de água no solo do ano 

anterior seria vantajoso para a cultura do trigo, mas no clima mediterrânico não é possível 

prever com antecedência se o ano será seco ou húmido (Carvalho e Azevedo, 1991). No 

entanto, num contexto de alterações climáticas em que se aponta para o Sul de Portugal um 

aumento de temperatura e uma redução da precipitação (Miranda et al., 2006), a 
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consideração do armazenamento de água no solo, em solos com uma elevada reserva 

utilizável, tais como os Barros Pretos de Beja, poderá constituir uma interessante ferramenta 

de adaptação. 

 

4.4. Análise frequencial das necessidades de rega 

O projecto de rega é realizado em função das necessidades de rega anuais e das 

necessidades de rega para o período de ponta, que são os critérios de base de um projecto 

de rega, sendo necessário associar-lhes uma determinada probabilidade de não excedência 

(Teixeira, 1989). As necessidades de rega anuais influenciam o tempo anual de operação do 

sistema e os correspondentes custos do trabalho, água e energia. As necessidades de rega 

para o período de ponta ditam a capacidade mínima das tubagens e sistemas de bombagem 

(Allen et al., 2007). Os valores das necessidades de rega anuais e das necessidades de 

rega para o período de ponta variam de ano para ano em função da variabilidade climática. 

Assim, é necessário realizar uma análise frequencial, relativa a uma série de anos, sendo 

recomendado um mínimo de 30 anos (Teixeira, 1989; Raposo, 1996; James, 1998).  

Os projectos de rega devem ser calculados com base na simulação do balanço hídrico 

sequencialmente para uma série de anos, evitando que o dimensionamento dos sistemas de 

rega seja realizado com base no balanço hídrico do solo em ano médio, ou num ano fictício, 

em que se utilizam valores da precipitação e da evapotranspiração com uma dada 

frequência. Esta hipótese não é rigorosa uma vez que geralmente os valores de igual 

frequência da precipitação e evapotranspiração não ocorrem no mesmo ano (Teixeira, 

1989). 

Para realizar a análise frequencial é necessário em primeiro lugar calcular os valores das 

necessidades de rega anuais e das necessidades de rega para o período de ponta, para 

cada um dos anos considerados (James, 1998). As necessidades de rega anuais calculam-

se somando todas as dotações de rega ao longo da campanha de rega. As necessidades de 

rega para o período de ponta (Rgp) são calculadas para cada ano de acordo com a 

expressão (Teixeira, 1989; Raposo, 1996; James, 1998): 








=
I

DRg
Rgp max    (4.39) 

onde: 

Rgp – necessidades de rega para o período de ponta [mm dia-1]; 

DRg – dotação de rega [mm]; 

I – intervalo entre regas [dias].  
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Após a obtenção de uma série de N anos, de necessidades de rega anuais ou de 

necessidades de rega para o período de ponta, ordenam-se os seus valores por ordem 

crescente. A frequência de não ser excedido o acontecimento de ordem n, de uma série de 

N anos, pode ser estimada através da função empírica (Chow et al., 1988; James, 1998; 

Lencastre e Franco, 2003). A função de distribuição empírica, F(x), é dada por (Lencastre e 

Franco, 2003): 

1
)()(

+
=≤=

N
n

xXPXF n   (4.40) 

sendo: 

P(xn) – probabilidade de um dado valor (xn) não ser excedido; 

N – número de valores; 

n – número de ordem de um dado acontecimento, em que os valores se encontram 

ordenados por ordem crescente; 

X – variável aleatória. 

 

Com base no valor das necessidades de rega para o período de ponta, correspondente ao 

valor da probabilidade de não excedência pretendida, é efectuado o cálculo do caudal de 

projecto (Raposo, 1996), tal como se descreve na secção 5.3. 
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5. Simulação da rega com canhões com enrolador. Bas es teóricas 

para o desenvolvimento do programa Enrolador. 

Os sistemas de rega com canhões móveis dividem-se principalmente em dois tipos, os 

sistemas com canhão puxado por tubo com enrolador, vulgarmente designados por 

enroladores, e os sistemas com canhão com tracção por cabo. Os enroladores são 

predominantes na Europa, sendo mais simples de operar e necessitando de menos mão-de-

obra. Os canhões com tracção por cabo são utilizados principalmente nos Estados Unidos 

da América, razão pela qual neste trabalho apenas se considerou os enroladores (Keller e 

Bliesner, 1990; Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005). 

Em Portugal, e principalmente no Alentejo, os cenários de alteração climática apontam para 

uma redução da precipitação associada com o aumento da temperatura (Miranda et al., 

2006), o que a acontecer fará com que as culturas de Outono-Inverno, tais como o trigo, que 

são efectuadas em regime de sequeiro venham a necessitar de regas de complemento ou 

de socorro em anos mais secos. A utilização de canhões de rega quando exista 

disponibilidade de água para rega poderá constituir uma importante ferramenta de 

adaptação, permitindo com um investimento relativamente baixo reduzir os anos em que as 

culturas de sequeiro falham devido ao deficit hídrico, regularizando as produções e 

diminuindo o risco climático. 

Desenvolveu-se o software Enrolador para o dimensionamento e avaliação de canhões de 

rega com enrolador, com o objectivo de exemplificar a avaliação dos impactes das 

alterações climáticas no projecto de sistemas de rega. Seleccionou-se este tipo de sistemas 

de rega pois são bastante indicados para regas de complemento ou de socorro (Raposo, 

1996; Tarjuelo, 2005).  

 

5.1. Características gerais dos enroladores 

Os sistemas de rega com enrolador são baseados na utilização de um aspersor de grande 

dimensão, designado por canhão, que aplica a dotação de rega à medida que se desloca ao 

longo da parcela. Os canhões consistem em aspersores rotativos de grande tamanho que 

trabalham normalmente a pressões de 400 a 1000 kPa (4 – 10 bar), com caudais de 20 a 

170 m3/h e podem regar bandas com mais de 100 m de largura e 500 m de comprimento 

(Tarjuelo, 2005). Possuem geralmente uma pluviometria elevada que pode variar entre 5 e 

35 mm/h (Granier, 2003; Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005; Tiercelin e Granier, 2006). Estes 

canhões são normalmente montados num carro ou patim com rodas que se desloca ao 

longo da parcela enquanto rega, ao ser puxado pelo próprio tubo flexível de polietileno pelo 
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qual recebe água. O tubo flexível é enrolado num tambor que é accionado pelo fluxo de 

água fornecido ao canhão, através de um mecanismo de turbina ou de fole hidráulico 

(Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005; Tiercelin e Granier, 2006).  

Um sistema de rega com enrolador é constituído pelas seguintes componentes principais: 

estação de bombagem, conduta principal, tubo flexível de polietileno, enrolador e o canhão. 

Na Figura 5.1 apresenta-se uma disposição típica destes sistemas de rega (Tarjuelo, 2005). 

Para efectuar a rega desenrola-se o tubo flexível puxando o carro porta-canhão com a ajuda 

de um tractor, posicionando-o junto à extremidade da parcela. Uma vez colocado o canhão 

em posição inicia-se a rega sendo o canhão puxado lentamente em direcção ao enrolador. 

Terminado o enrolamento da mangueira, e finalizada à rega dessa faixa, a máquina é 

rodada 180º e repete-se a operação para a outra metade da faixa. No final da rega de uma 

faixa, o enrolador é deslocado para a próxima faixa, adjacente à primeira, e com a qual se 

sobrepõe. Estas máquinas podem deslocar-se a velocidades entre 10 a 50 m/h, diminuindo 

a dotação de rega conforme aumenta a velocidade. Para mudar a posição da máquina e do 

tubo flexível uma pessoa com um tractor leva cerca de 1 h (Tarjuelo, 2005). 

Área regada

Carro com 
canhão

Fonte de 
água

Bomba Conduta principal

Carro com canhão

Tubo flexível

Tambor de 
enrolamento

Tubo           
flexível

Tambor

Hidrante

Motor 
hidráulico

Área regada

Carro com 
canhão

Fonte de 
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Bomba Conduta principal

Carro com canhão

Tubo flexível

Tambor de 
enrolamento

Tubo           
flexível

Tambor

Hidrante

Motor 
hidráulico

 
Figura 5.1 - Esquema típico de um sistema de rega com enrolador (adaptado de: Tarjuelo, 2005). 

 

Os canhões permitem regar uma grande diversidade de culturas, apesar de o sistema não 

ser recomendado em culturas mais frágeis, em especial durante a germinação ou floração. 

Estes sistemas apresentam problemas em solos de textura fina, ou com deficiente estrutura 
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e em geral em solos com baixas taxas de infiltração. As culturas mais indicadas são as 

culturas altas ou muito densas que proporcionam uma elevada cobertura do solo, sendo 

especialmente indicados para regas de complemento ou de socorro. (Raposo, 1996; 

Tarjuelo, 2005).  

Dada a grande mobilidade e flexibilidade de utilização destes sistemas tornam-se bastante 

adequados para explorações pequenas que possuam parcelas dispersas e de formato 

irregular. As suas desvantagens são compensadas pelo seu baixo custo de investimento por 

unidade de área regada (ha) e pela escassa necessidade de mão-de-obra (Tarjuelo, 2005; 

Tiercelin e Granier, 2006), tendo sido estas as razões para a sua grande difusão em 

Portugal (Raposo, 1996). 

O principal inconveniente dos enroladores é a sua elevada pressão de trabalho, 400 a 1000 

kPa (4 a 10 bar), que origina elevados custos de funcionamento e o grande tamanho das 

gotas produzidas, que pode provocar erosão do solo e danificar as plantas (Raposo, 1996; 

Tarjuelo, 2005). O seu desempenho é muito afectado pelo vento que provoca uma 

distribuição irregular da água (Granier et al., 2003; Tiercelin e Granier, 2006).  

 

Considerando a máquina de rega propriamente dita, esta pode ser dividia em quatro 

componentes essenciais: 

• Canhão 

Os canhões são aspersores giratórios de construção robusta que funcionam com valores 

elevados de caudal e pressão, e podem ser de braço oscilante ou de turbina. Normalmente 

os canhões regam apenas um sector do círculo molhado, sendo o ângulo de sector 

compreendido normalmente entre os 200 os 220º (Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005).  

Os bocais que equipam os canhões podem ser cónicos ou anelares, produzindo estes 

últimos uma maior dispersão do jacto, originando uma melhor quebra do jacto e diminuindo 

o seu alcance. Os diâmetros dos bocais variam normalmente entre os 12 e os 40 mm. Os 

bocais cónicos permitem ao jacto de água atingir um maior alcance e ser mais resistente ao 

efeito de distorção provocado pelo vento do que os anelares (Pereira, 2004; Tiercelin e 

Granier, 2006). Os ângulos da trajectória do jacto com a horizontal variam entre 15º e 32º, 

apesar dos mais recomendados serem entre os 21º e os 25º, existindo também canhões nos 

quais este ângulo pode ser regulado. Os ângulos com um valor mais baixo possuem um 

menor alcance enquanto que os com um valor mais elevado são mais afectados pelo vento 

(Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005). 
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• Tubo flexível 

Os tubos flexíveis são de polietileno e têm diâmetros que variam normalmente entre os 50 e 

os 125 mm, com comprimentos que variam os 120 e os 500 m, com uma vida útil de 6 a 8 

anos. São concebidos de modo a suportarem altas pressões e as forças de tracção 

originadas ao serem arrastadas pelo solo (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 2005).  

• Mecanismo de propulsão 

O tambor dos enroladores é geralmente accionado através de um motor hidráulico que é 

alimentado pelo fluxo de água fornecido ao canhão, existindo dois tipos de variantes 

relativas ao tipo de motor hidráulico utilizado: de pistão ou fole e de turbina. Os mecanismos 

de pistão ou fole consomem uma pequena parte do caudal fornecido, mas não introduzem 

perda de carga ou diminuição de pressão significativas (Tarjuelo, 2005). Este consumo varia 

em função da dotação de rega a ser aplicada podendo ser estimado de acordo com o 

Quadro 5.1, disponibilizado pelo CEMAGREF (1992). 

Quadro 5.1 – Percentagem de água perdida pelo fole em função da dotação aplicada (CEMAGREF, 
1992). 

Dotação bruta (mm) 
Percentagem de água consumida pelo 

mecanismo de fole 
20 4 a 5% 
30 3 a 4% 
40 2 a 3% 

 

Os mecanismos de turbina são os mais comuns nos enroladores. As turbinas não 

consomem água no seu funcionamento, mas produzem uma perda de carga de 50 a 100 

kPa (0.5 a 1 bar) (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 2005).  

• Mecanismos de controlo e regulação  

Os enroladores possuem dispositivos de controlo que lhes permitem regular a velocidade de 

deslocação do canhão assim como os tempos de rega parado. Nestes sistemas a regulação 

da velocidade de deslocação do canhão é a regulação mais importante, pois a dotação 

aplicada é função da velocidade de deslocação do canhão. Para a obtenção de um bom 

desempenho é essencial que a velocidade de deslocação do canhão se mantenha 

constante ao longo do trajecto para garantir uma boa uniformidade de distribuição (Pereira, 

2004; Tarjuelo, 2005).  
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5.2. Critérios de projecto e condições de funcionam ento 

Os sistemas de rega com canhões móveis são muito criticados por apresentarem elevadas 

pressões de trabalho, baixas eficiências de aplicação, baixas uniformidade de distribuição, 

grande tamanho das gotas (que pode danificar a estrutura do solo e a cultura), elevadas 

pluviometrias, escoamento superficial e erosão, etc. No entanto, Tarjuelo (2005) e Tiercelin 

e Granier (2006) referem que a experiência demonstra que se podem resolver estes 

problemas se o projecto e a operação dos sistemas de rega com canhão forem efectuados 

de uma forma cuidada, nomeadamente através da correcta selecção da pressão de 

funcionamento, do diâmetro e tipo do bocal, e do espaçamento (sobreposição) entre as 

faixas regadas. Assim, durante o processo de dimensionamento dos enroladores é 

necessário ter em conta uma série de critérios de projecto e de regulações que visam 

garantir a qualidade da rega efectuada pelo sistema projectado.  

 

5.2.1. Qualidade da rega 

No dimensionamento dos sistemas de rega é importante obter uma estimativa da qualidade 

da rega realizada pelos futuros sistemas, sendo esta qualidade estimada por diferentes 

indicadores de desempenho. Os modelos computacionais ao simularem o funcionamento 

dos sistemas de rega permitem utilizar os indicadores de desempenho durante o projecto de 

rega para definir critérios de projecto que os sistemas de rega terão que cumprir (Pereira, 

2004). Assim, no programa Enrolador desenvolveu-se um módulo de análise de 

desempenho, que permite obter uma estimativa da qualidade da rega. Esta avaliação é 

realizada através do cálculo de indicadores de desempenho, com base nos dados 

recolhidos em avaliações de campo para sistemas já existentes, ou nos dados produzidos 

pelo módulo de simulação da distribuição espacial das alturas de água (secção 5.4) para os 

canhões a serem projectados.  

Os diferentes indicadores de desempenho que permitem a caracterização da qualidade da 

rega podem dividir-se em dois grupos principais (Keller e Bliesner, 1990; Tarjuelo, 2005): 

1 – Medidas de Uniformidade : dão informação sobre o modo como a água de rega é 

repartida pelos diferentes pontos da parcela; 

2 – Medidas de Eficiência : dão uma estimativa das perdas de água que ocorrem no 

sistema de rega. 

 

A metodologia implementada no modelo Enrolador para o cálculo dos indicadores da 

qualidade da rega é baseada na metodologia proposta por Keller e Bliesner (1990), Pereira 
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(2002, 2004) e Tarjuelo (2005). De entre os vários indicadores que permitem caracterizar a 

qualidade da rega optou-se por incluir no modelo os indicadores que se descrevem de 

seguida por serem os mais utilizados e para os quais se conhece uma melhor interpretação 

dos seus resultados (Keller e Bliesner, 1990; Pereira; 2004; Tarjuelo, 2005; Tiercelin e 

Granier, 2006): 

 

5.2.1.1. Uniformidade 

Os principais indicadores de uniformidade são a uniformidade de distribuição (DU) e o 

coeficiente de uniformidade (CU) (Pereira, 2004; Tarjuelo; 2005).  

A uniformidade é um dos critérios mais importantes no projecto de sistemas de rega (Keller 

e Bliesner, 1990). Baixos valores de uniformidade indicam a possibilidade de existirem 

zonas sub e sobre-regadas que poderão originar perdas de produção devido ao deficit 

hídrico nas zonas sub-regadas e excesso de água no solo nas zonas sobre-regadas, 

originando perdas de água e fertilizantes devido a percolação profunda e a perdas de 

produção por má drenagem (Pereira, 2004). 

 

1) Uniformidade de distribuição, DU 
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Z
DU 100     (5.1) 

onde: 

DU - uniformidade de distribuição [%]; 

Zlq – altura média de água infiltrada no primeiro quartil da área menos regada [mm]; 

Zavg – altura média infiltrada na parcela [mm]. 

Para estimar a altura de água infiltrada utilizam-se pluviómetros, colocados de acordo com 

as normas aplicáveis a cada situação (Keller e Bliesner, 1990; Pereira, 2002; Nunes, 2003; 

Tarjuelo, 2005). A uniformidade de distribuição é calculada com base nos dados recolhidos 

nos pluviómetros e é um indicador da uniformidade da altura de água infiltrada na parcela 

(Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005). 
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2) Coeficiente uniformidade, CU 
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em que: 

CU – coeficiente de uniformidade [%]; 

Zreci – altura de água recolhida em cada pluviómetro [mm]; 

n – número de observações; 

m – média das observações Zreci [mm]. 

 

O coeficiente de uniformidade (CU) ou coeficiente de uniformidade de Christiansen é uma 

representação estatística da uniformidade e é utilizado principalmente nos sistemas de 

aspersão (Keller e Bliesner, 1990; Tarjuelo, 2005). 

 

5.2.1.2. Eficiência 

A eficiência de rega é tradicionalmente definida como a razão entre a altura média de água 

infiltrada na espessura do solo correspondente à zona radicular, correspondendo ao volume 

de água que é utilizada pelas culturas, e a altura média de água aplicada à parcela (Raposo, 

1996; James, 1998). Uma vez que os sistemas de rega não conseguem aplicar uma altura 

de água uniforme ao longo de toda a parcela é necessário considerar a uniformidade da 

rega na definição dos indicadores de eficiência, tendo sido definidas a eficiência de 

aplicação relativa ao primeiro quartil das observações mais desfavoráveis (Ea) e a Eficiência 

Potencial do Quartil Mínimo (PELQ) (Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005). Para efeitos de projecto 

pode ser utilizado o valor da PELQ, que corresponde ao desempenho que o sistema pode 

atingir quando a dotação de rega é aplicada na quantidade e momento oportuno, 

maximizando a produção. Baixos valores de PELQ indicam que parte da água aplicada pelo 

sistema de rega não é utilizada para a produção da cultura (Pereira, 2004). Para um sistema 

de canhão com enrolador, bem projectado e mantido, Pereira (2004) refere como valor 

indicativo para a eficiência de aplicação Ea = 55-70%. 
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1) Eficiência de aplicação relativa ao primeiro quartil das observações mais desfavoráveis, 

Ea 
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onde: 

Ea - eficiência de aplicação relativa ao primeiro quartil das observações mais desfavoráveis 

[%]; 

Zr,lq – média da altura de água infiltrada e armazenada na zona radicular no primeiro quartil 

das observações mais desfavoráveis [mm]; 

D – altura média de água aplicada ao solo [mm]. 

 

O valor de Zr,lq tem como limite superior o valor da reserva utilizável (RU) definida 

anteriormente na secção 3.2.2. A eficiência de aplicação, Ea, implica uma medida de 

uniformidade , mas não indica a adequação da rega. O seu valor pode ser alto para uma 

boa uniformidade de distribuição mas pode corresponder a uma dotação muito pequena que 

não cobre as necessidades da cultura. Por ouro lado um baixo valor de Ea pode ser devido 

tanto a uma má uniformidade de distribuição como a dotação excessivas que provocam 

percolação profunda (Tarjuelo, 2005). 

 

2) Eficiência potencial de aplicação relativa ao primeiro quartil das observações mais 

desfavoráveis, PELQ 
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onde: 

PELQ - eficiência potencial de aplicação relativa ao primeiro quartil das observações mais 

desfavoráveis [%]; 

Zlq,MAD – altura média infiltrada no primeiro quartil das observações mais desfavoráveis 

quando é igual ao MAD [mm]; 

DMAD - altura média de água aplicada ao solo para satisfazer o MAD [mm]; 

MAD – deficit permitido em termos de gestão (“management allowed deplection”) [mm]. 
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A eficiência potencial do quartil mínimo, PELQ, indica a qualidade do projecto de um sistema 

de rega, alvo de uma boa gestão em que se aplica a dotação de rega pretendida no 

momento adequado. Um baixo valor de PELQ indica projectos de rega ineficientes. Um 

baixo valor de Ea indica apenas a possível existência de problemas na gestão da rega. 

Assim sendo, a diferença entre PELQ e Ea é uma medida dos problemas de gestão da rega 

(Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005).  

 

5.2.2. Critérios de dimensionamento e uniformidade de distribuição  

A uniformidade da rega é um critério que deve ser fixado para um dado projecto. O objectivo 

é alcançar um determinado valor de PELQ que se obtém com uma boa uniformidade que 

depende das características do equipamento. A uniformidade de distribuição da água com 

os canhões de rega com enrolador depende principalmente da variação da velocidade de 

deslocação, das características do canhão e das suas condições de trabalho (pressão, 

bocal, ângulo de descarga, etc.), assim como da correcta selecção das condições de 

funcionamento do equipamento de rega (ângulo de sector molhado e sobreposição das 

faixas regadas), bem como da distorção provocada pelo vento (Granier et al., 2003; 

Tarjuelo, 2005).  

O ângulo de trajectória do jacto com a horizontal mais recomendado varia entre 21º a 23º de 

modo a se obter um bom alcance mas sem que seja demasiado afectado pelo vento. 

Quando a velocidade média do vento seja superior a 4 m/s deverão utilizar-se canhões com 

um ângulo de 20º a 21º (Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005).  

Os perfis pluviométricos dos canhões de rega dependem do ângulo de sector, sendo que os 

ângulos de sector recomendados variam entre 200º e 220º (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 

2005). Na Figura 5.2 encontram-se representados os perfis pluviométricos obtidos para 

diferentes ângulos de sector, que variam entre os 180º (360) e os 330º, relativos a um 

canhão que se movimenta de forma contínua sobre uma linha de pluviómetros que são 

colocados segundo uma linha perpendicular à direcção de avanço do canhão. A altura 

média de água aplicada é igual em todos os perfis (Fig. 5.2) podendo-se observar que o 

perfil correspondente ao ângulo de 210º é o mais uniforme tendo em conta a sobreposição 

entre faixas adjacentes, sendo aquele que mais se aproxima do perfil hipotético de 

uniformidade completa, a linha horizontal. Verifica-se igualmente que os ângulos de sector 

de 240º e 270º possuem uma boa uniformidade, sendo que a partir deste ultimo valor a 

uniformidade reduz-se à medida que o ângulo aumenta (Keller e Bliesner, 1990).  
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Figura 5.2 – Perfis pluviómetros aplicados por um canhão em movimento para ângulos de sector 
compreendidos entre os 180º (ou 360º) e os 330º (adaptado de Keller e Bliesner, 1990). 

 

Tarjuelo (2005) fornece o Quadro 5.2 que indica os valores de espaçamento entre faixas 

recomendados em função da velocidade do vento. Os valores mais elevados de 

espaçamento correspondem a bocais cónicos enquanto que os mais baixos correspondem a 

bocais anelares. Os valores de espaçamento a adoptar serão aqueles que mais se 

aproximarem do valor tabelado, depois de se dividir a parcela num número inteiro de faixas 

regadas. 

A trajectória de deslocação do canhão deverá ser orientada, tanto quanto possível, 

perpendicularmente aos ventos dominantes para diminuir a distorção no jacto do canhão 

provocada pelo vento (Tarjuelo, 2005). 

 

Quadro 5.2 – Largura recomendada das faixas regadas em função da velocidade do vento (Tarjuelo, 
2005). 

  Velocidade do vento (m/s) 
  0 - 1 1 - 2.5 2.5 - 5 > 5 
Largura da faixa regada     
(%) do diâmetro molhado 80 75 - 70 65 - 60 55 - 50 

 

Keller e Bliesner (1990) disponibilizam valores indicativos do coeficiente de uniformidade de 

Christiansen (CU) e da eficiência de aplicação (Ea), que se podem alcançar quando o 

sistema seja bem projectado e gerido (Quadro 5.3). 
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Quadro 5.3 – Valores do coeficiente de uniformidade de Christiansen (CU) e da eficiência de 
aplicação (Ea) que se podem alcançar para sistemas de rega com canhão móvel quando bem 
projectados e geridos (Keller e Bliesner, 1990; Tarjuelo, 2005). 

Velocidade do vento  CU Ea 
(m/s) (%) (%) 
0 - 2 82 77 
2 - 4 70 65 

 

Os canhões aplicam uma menor dotação de rega no início e no fim das faixas regadas. 

Quando se inicia a rega, a faixa molhada, recebe uma dotação de rega crescente, desde 

zero à cabeceira da faixa até ao valor desejado. O mesmo irá acontecer no final da faixa 

regada, embora de um modo menos acentuado. Para garantir a uniformidade nestas zonas, 

embora as áreas afectadas sejam relativamente pequenas, os enroladores podem ser 

equipados com temporizadores que permitam ao canhão regar em posição estacionária 

durante algum tempo no início e no fim da rega (Keller e Bliesner, 1990; Tarjuelo, 2005).  

Relativamente às posições iniciais e tempos iniciais e finais de rega Keller e Bliesner (1990) 

recomendam que o canhão deverá ser colocado no início da rega a uma distância inicial (di) 

da extremidade da parcela calculada por: 

Rdi
3
2=    (5.5) 

em que R é o alcance do canhão [m]. 

 

O tempo durante o qual o canhão deve regar sem se mover no início (Ti), deve ser 

aproximadamente igual ao tempo que o canhão levaria a percorrer a distância que o separa 

da extremidade da parcela, estimando-se de acordo com a seguinte equação (Keller e 

Bliesner, 1990): 

V
R

Ti sr

3603

2 α
=   (5.6) 

onde: 

V - velocidade de deslocação do canhão ao longo da faixa regada [m/h]; 

R - alcance do canhão [m]; 

αsr - ângulo do sector circular regado pelo canhão que varia entre 180º e 360º [º].  
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O tempo de rega parado no final Tf é dado segundo a expressão (Keller e Bliesner, 1990): 

V
R

Tf 






 α−=
360

1
3

2   (5.7) 

Colocando o canhão à distância di da extremidade da parcela e utilizando o tempo de rega 

ao início Ti, ou quando o canhão inicia a rega na extremidade da parcela, a dotação de rega 

aplicada na extremidade da parcela é igual a 0.5 DRg aumentando até DRg quando se 

atinge a distância R (alcance do canhão), permanecendo constante a partir dessa distância 

(Keller e Bliesner, 1990). 

 

5.2.3. Critérios de dimensionamento hidráulico 

Os canhões devem funcionar dentro de uma gama de valores de pressão para se obter um 

tamanho de gota adequado e uma boa distribuição do perfil pluviométrico (Fig. 5.3). Um 

excesso de pressão produz uma maior proporção de gotas pequenas que são mais 

susceptíveis à acção do vento. Uma pressão insuficiente resulta em gotas muito grossas 

que poderão danificar a estrutura do solo, e leva a uma redução no alcance do canhão, e a 

uma má uniformidade de aplicação. Na Figura 5.3 apresentam-se os intervalos de pressão 

recomendados para o funcionamento do canhão em função do caudal debitado, e que 

devem ser tidos em conta na selecção do canhão (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 2005). 

P
re

ss
ão

 n
o 

ca
nh

ão
 (

ba
r)

Caudal em m3/h

Mínima

Máxima

P
re

ss
ão

 n
o 

ca
nh

ão
 (

ba
r)

Caudal em m3/h

Mínima

Máxima

 

Figura 5.3 – Intervalo de pressões recomendado à saída do canhão em função do caudal debitado 
(CEMAGREF, 1992). 

 

A pressão de funcionamento do canhão não deve variar mais de 20% da sua pressão 

nominal em nenhum ponto da parcela para que o caudal debitado pelo canhão não varie 
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mais de 10%. Assim, o dimensionamento deverá ser realizado para o ponto da parcela mais 

desfavorável (Hmin) e para o mais favorável (Hmax). Nos casos em que Hmax > 1.2Hmin deverá 

colocar-se um regulador de pressão à entrada do canhão (Tarjuelo, 2005). 

No dimensionamento do enrolador é conveniente adicionar às necessidades de rega 

calculadas para o período de ponta uma margem de segurança de cerca de 20%. Esta 

margem de segurança permitirá interromper a rega durante períodos de vento muito forte, 

assim como compensar interrupções devido a avarias ou fornecer as necessidades de rega 

a culturas com maiores exigências do que aquelas para as quais o caudal foi calculado. 

Ao realizar o dimensionamento do tubo flexível, deve-se ter em conta que quanto maior for a 

sua dimensão maior será o custo de investimento do enrolador e maiores serão as perdas 

de carga. Assim, no caso de faixas de maior comprimento deverão efectuar-se duas 

posições de modo a reduzir para metade o comprimento do tubo, colocando-se uma 

conduta principal ao longo do centro da parcela, tal como representado na Figura 5.1. 

A determinação das perdas de carga nos tubos flexíveis de polietileno pode ser feita através 

dos ábacos construídos pelo CEMAGREF (1992) que se apresentam na Figura 5.4. A esta 

perda de carga adiciona-se as perdas de carga na mangueira de alimentação do enrolador e 

nos mecanismos de enrolamento e demais acessórios, e que é de aproximadamente 50 kPa 

(0.5 kg/cm2) nos enroladores de fole e de 100 kPa (0.5 kg/cm2) nos enroladores de turbina 

(Tarjuelo, 2005). 
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Figura 5.4 – Ábaco das perdas de carga nos tubos semi-rígidos de polietileno (série de 800 kPa) dos 
enroladores (adaptado de CEMAGREF, 1992). 
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5.3. Procedimento de cálculo para o projecto de can hões com enrolador 

O dimensionamento de sistemas de rega de canhões com enrolador compreende um 

conjunto de etapas que se descrevem de seguida, de acordo com a metodologia proposta 

por Tarjuelo (2005). 

 

1- O projecto inicia-se pela recolha dos dados de base e que são constituídos por: 

a. Parcela : Área (ha), comprimento (m), largura (m) e declive (%); 

b. Cultura : profundidade radicular Zr (m), necessidades de rega no período de 

ponta Rgp (mm/dia), e deficit permitido em termos de gestão (MAD); 

c. Solo : capacidade utilizável U (mm/m), e taxa de infiltração (mm/h); 

d. Dados da rega : Eficiência de aplicação (Ea) e o tempo útil diário de rega (Trd); 

e. Vento : velocidade média do vento (m/s) 

 

Quadro 5.4 – Taxa de infiltração do solo, em função da textura e da cobertura do solo (Tarjuelo, 
2005). 

  Velocidade de infiltração (mm/h) 
Textura do solo Solo nu Solo coberto 
Arenoso 25 50 
Franco-arenoso 18 36 
Franco 12 25 
Franco-argiloso 6 12 
Argiloso 2 5 

 

2- Cálculo dos parâmetros de rega: 

O dimensionamento propriamente dito inicia-se com o cálculo dos parâmetros de rega, 

Dotação liquida (Dl), Dotação bruta (Db), número de dias de intervalo entre regas (I). A 

dotação líquida Dl [mm] é calculada de acordo com a seguinte expressão:  

MADRUDl ×=    (5.8) 

onde: 

RU – reserva utilizável do solo [mm]. 

MAD - deficit permitido em termos de gestão da rega dado como fracção da RU [fracção]; 

 

O intervalo de entre regas (I) é calculado pela expressão: 

)
Rgp
Dl

int(I =    (5.9) 

sendo: 

I – intervalo entre regas [dias]; 
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Dl – dotação líquida de rega [mm]; 

Rgp – necessidades de rega do período de ponta [mm/dia]; 

 

O valor da dotação líquida a aplicar (Dlajust) é então ajustado com base nos valores de I e de 

Rgp do seguinte modo: 

RgpIDlajust ×=   (5.10) 

 

sendo de seguida calculada a dotação bruta, Db [mm], com base no valor da dotação liquida 

ajustada, através da seguinte expressão; 

a

ajust

E

Dl
Db =    (5.11) 

em que: 

Dlajust – Dotação líquida de rega ajustada para o intervalo entre regas [mm]; 

Ea – eficiência de aplicação do sistema de rega [fracção]. 

 

3- Caudal de projecto: 

O caudal de projecto é calculado de acordo com a seguinte expressão (Raposo, 

1996;Tarjuelo, 2005): 

ITrd
ADb

Q
×
××= 10

  (5.12) 

onde: 

Q – caudal de projecto [m3/h]; 

Trd – tempo útil diário de rega [h/dia]; 

A – área a regar [ha]; 

 

O tempo necessário para colocar os canhões em posição de rega é de cerca de 0.5 hora, 

estimando-se que para mudar a máquina de posição para a faixa adjacente requeira cerca 

de 1 hora. Os tempos de rega recomendados variam entre 22 a 23 horas no caso em que o 

enrolador regue uma posição por dia, ou de 10 a 11 horas quando o enrolador rega duas 

posições por dia (Tiercelin e Granier, 2006). 

Se é provável que ocorram, durante a campanha de rega, dias com vento forte (> 4 m/s) em 

que é conveniente deixar de regar, é recomendável aumentar o caudal de projecto de 15% a 
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20% criando uma margem de segurança, que também permitirá fazer face a culturas com 

maiores necessidades hídricas ou a casos de avaria. Na definição das margens de 

segurança deve-se atender ao facto de que, se se estiver a utilizar um tempo de rega diário 

(Trd) inferior a 24h, se está a aumentar o valor do caudal, criando indirectamente uma 

“margem de segurança” e portanto este efeito deverá ser contabilizado. 

 

4- Selecção do canhão 

A selecção do canhão faz-se com base no valor do caudal de projecto (Q), lendo-se na 

Figura 5.3 qual o intervalo de pressões de trabalho recomendado para o caudal calculado. 

Com base no par de valores caudal e pressão, realiza-se a selecção do canhão a partir do 

catálogo de um fabricante, seleccionando o bocal que tenha o caudal mais próximo do 

caudal de projecto, e obtendo-se também o valor do alcance do canhão. Na Figura 5.5 

apresenta-se um exemplo de um catálogo fornecido pelos fabricantes.  

Após a selecção do canhão é necessário verificar se a pluviometria média, ou taxa média de 

aplicação, do canhão é inferior à taxa de infiltração do solo. No Quadro 5.4 podem-se 

consultar valores indicativos da taxa de infiltração para diferentes tipos de solo. A taxa de 

aplicação de um canhão cujo ângulo de sector é αsr é dada pela seguinte expressão: 

sr
t R

Q
I

απ
360

)9.0(
1000

2
=    (5.13) 

onde: 

It – taxa média de aplicação [mm/h;] 

Q – caudal do canhão [m3/h]; 

R – alcance do canhão [mm]; 

αsr – ângulo do sector regado [graus]. 

 

O ângulo de sector recomendado oscila entre os 200º e 220º, conforme se referiu 

anteriormente. Na equação 5.13 considera-se 90 % do raio molhado para estimar 

aproximadamente a pluviometria que cai na maior parte da área molhada, cujo valor é mais 

elevado do que o valor médio sobre toda a área molhada, uma vez que é muito reduzida a 

quantidade água que cai para além dos 90% do raio molhado (Keller e Bliesner, 1990; 

Pereira, 2004). 
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Figura 5.5 – Exemplo dos dados característicos de um canhão disponibilizados pelo fabricante 

(adaptado de Komet, 2011). 
 

5- Largura das faixas regadas 

A determinação do número de faixas a regar é realizada tendo em conta os valores 

recomendados da largura das faixas em função da velocidade do vento, apresentados no 

Quadro 5.2, e colocando o equipamento segundo a menor dimensão da parcela de modo a 

reduzir o comprimento do tubo flexível, minimizando-se assim as perdas de carga. A largura 

das faixas regadas é calculada, numa primeira aproximação, segundo a expressão: 

ErecRE FR ×= 2    (5.14) 

onde: 

EFR – largura de faixa regada [m]; 

R – alcance do canhão [m]; 

Erec – largura de faixa recomendada (Quadro 5.2), em percentagem do diâmetro molhado, 

em função da velocidade do vento [%]; 

 

O valor da maior dimensão da parcela é dividido pelo valor da largura de faixa (EFR) de 

forma a determinar-se o número de faixas a regar de acordo com a seguinte expressão: 









=

FR

maior

E
L

intnf    (5.15) 

em que: 

nf – número de faixas a regar; 

Lmaior – comprimento da maior dimensão da parcela. 



Simulação da rega com canhões com enrolador. Bases teóricas para o desenvolvimento do programa 
Enrolador 

138 

Com base no valor do número de faixas e na maior dimensão da parcela, recalcula-se o 

valor do espaçamento: 

nf
L

E maior
ajust =    (5.16) 

em que Eajust é a largura de faixa regada ajustada em função do número de faixas a regar 

[m]. 

 

Finalmente divide-se este novo valor de largura de faixa pelo valor do diâmetro molhado e 

verifica-se se o seu valor está de acordo com o valor recomendado da largura de faixa 

(Quadro 5.2). Caso o valor final da largura de faixa seja significativamente maior do que o 

valor recomendado é necessário aumentar o número de faixas regadas. Na prática 

recomenda-se que o número de faixas a regar coincida com o valor do intervalo entre regas 

(I), de modo a que para cada posição do canhão se consiga respeitar o tempo útil de rega 

diário (Trd). 

 

6- Velocidade de deslocação 

A velocidade de deslocação do canhão é calculada em função da dotação a aplicar sendo 

dada pela seguinte expressão: 

FR
c EDb

Q
V

×
=    (5.17) 

onde: 

Vc – velocidade linear de deslocação do canhão [m/h]; 

Q – caudal do canhão [m3/h]; 

Db – Dotação bruta de rega [mm]; 

EFR – largura da faixa regada [m]. 

 

O valor da velocidade de deslocação do canhão deverá estar dentro do intervalo de 

velocidades em que a máquina pode funcionar e que se situa entre os 5 e os 50 m/h. Para 

que a dotação aplicada à parcela seja uniforme ao longo do trajecto do canhão, a velocidade 

de deslocação da máquina tem que ser constante. Assim, se os mecanismos de regulação 

se encontrarem a funcionar correctamente não deverão permitir uma variação de velocidade 

maior do que 10 a 15% (Pereira, 2004; Tarjuelo, 2005). 

 

7- Comprimento do tubo flexível. 

O comprimento do tubo flexível (Lt) é determinado tendo em conta a menor dimensão da 

parcela. Considerando o valor do comprimento da faixa a regar, o projectista deve decidir se 

divide a faixa ao meio tal como representado na Figura 5.1, ou se opta por considerar o 
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comprimento total da faixa. Como recomendação prática são desaconselhados 

comprimentos do tubo superiores a 200m. Tendo sido determinado o comprimento da faixa 

a regar (Lf), é necessário descontar a esse valor da distância inicial di (Eq. 5.5) para obter o 

valor do comprimento do tubo flexível: 

diLfLt −=     (5.18) 

 

8- Tempo de rega em cada faixa: 

O tempo necessário para realizar a rega para uma dada posição do enrolador, depende da 

distância a percorrer pelo canhão, da velocidade de deslocação e dos tempos de rega sem 

se deslocar no início, Ti (Eq. 5.6), e no final Tf (Eq. 5.7) da rega, assim como da 

conveniência de se efectuar duas posições por dia. O tempo de rega é assim dado pela 

seguinte expressão: 

TfTi
V
Lt

Tr ++






=    (5.19) 

 

9- Cálculo da pressão necessária no hidrante  

A pressão necessária no hidrante é calculada somando a pressão necessária no canhão, 

com a altura deste sobre o terreno, com as perdas de carga no tubo flexível, com as perdas 

de carga nos mecanismos de propulsão e regulação. Quando o enrolador não seja ligado 

directamente ao hidrante também se deverão considerar as perdas de carga na conduta 

principal. No mecanismo de turbina o valor das perdas de carga a considerar serão de 50 a 

100 kPa. No caso dos mecanismos de fole não se consideram perdas de carga mas é 

necessário contabilizar o caudal adicional que é consumido pelo fole, e que corresponde 

entre 1.5% a 5% do caudal total (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 2005). A pressão necessária 

no hidrante é dada por: 

( )relcpacestchidr HHHHH.PP ∆++++×+= 819  (5.20) 

onde: 

Phidr – pressão necessária no hidrante [kPa]; 

Pc – pressão necessária ao canhão [kPa]; 

Ht – perda de carga no tubo flexível [m]; 

Hes – perda de carga no enrolador, nos mecanismos de propulsão e de controlo e outras 

singularidades [m]; 

Hac – perda de carga devido à altura do canhão ao solo [m]; 

Hcp – perda de carga na conduta principal [m]; 
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∆Hrel – diferença de carga devida ao desnível do terreno entre o hidrante e a posição inicial 

do canhão. Apresenta sinal positivo quando o declive é a subir e negativo no caso 

contrário [m]. 

 

O cálculo da perda de carga total no tubo flexível (Ht) e da perda total de carga na conduta 

principal (Hcp) requer o cálculo das perdas de carga contínuas ao longo destas condutas. 

Para calcular a perda de carga total numa conduta (Ht) é necessário estimar a perda de 

carga contínua (Hc) e a perda de carga nas singularidades (Hs) tal que Ht = Hc + Hs. As 

perdas de carga nas singularidades são normalmente estimadas como uma percentagem 

das perdas de carga contínuas Hs = % Hc (Raposo, 1996; Tarjuelo, 2005). 

 

a) perda de carga no tubo flexível 

O valor da perda de carga contínua no tubo flexível é calculado segundo a seguinte 

expressão (CEMAGREF, 1992; Tarjuelo, 2005): 

LtJH tc ×=    (5.21) 

onde: 

Hc - perda de carga contínua [m]; 

Jt – perda de carga unitária no tubo flexível, estimada em m por m de tubo [m/m]; 

Lt - comprimento do tubo flexível [m]: 

 

O valor de Jt é obtido através da Figura 5.4 com base no valor do caudal debitado pelo 

canhão e no diâmetro do tubo flexível.  

A selecção do tubo flexível mais adequado, no programa enrolador, é feita com base no 

valor do caudal (Q) que mais se aproxima do valor médio da gama de valores de caudais 

admitidos por cada conduta (Fig. 5.4).  

 

b) Perda de carga na conduta principal 

Opcionalmente nos casos em que o sistema de rega inclua uma conduta principal, tal como 

representado na Figura 5.1, é necessário adicionar o valor das perdas de cargas nessa 

conduta (Hcp). A fórmula normalmente utilizada para estimar a perda de carga unitária é a 

equação de Hazen-Williams. Segundo Tarjuelo (2005) a equação de Hazen-Williams aplica-

se para diâmetros de condutas iguais ou superiores a 50 mm, referindo Keller e Bliesner 

(1990) que esta equação foi desenvolvida para sistemas que utilizam condutas iguais ou 

superiores a 75 mm. Estes dois valores estão de acordo com os diâmetros das condutas 
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principais normalmente utilizados em sistemas de rega com enrolador. A expressão da 

equação de Hazen-Williams é dado por (Tarjuelo, 2005): 

874
851

6210 .
nc

.

D
C
Q

.J −







=   (5.22) 

onde: 

J – perda de carga unitária [m/m]; 

Q – caudal na conduta [m3/s]; 

C – coeficiente de atrito que é função das características do material da conduta; 

Dnc – diâmetro nominal da conduta [mm]. 

 

O valor do coeficiente de atrito depende do material da conduta sendo apresentado em 

Keller e Bliesner (1990) um Quadro com os valores típicos de C. 

 

Quadro 5.5 – Valores típicos para o coeficiente de atrito (C) da equação de Hazen-Williams (Keller e 
Bliesner, 1990). 

Material da conduta C 
Plástico 150 
Aço revestido a epoxi 145 
Fibrocimento 140 
Aço galvanizado 135 
Alumínio 130 
Aço (novo) 130 
Aço (15 anos) ou betão 100 

 

Multiplicando valor da perda de carga unitária (J) pelo valor do comprimento da conduta 

(Lc), obtém-se o valor da perda de carga continua hc: 

LcJHc ×=    (5.23) 

sendo: 

Hc – perda de carga continua na conduta [m]; 

J – perda de carga unitária [m/m]; 

Lc – comprimento da conduta principal [m]. 

 



Simulação da rega com canhões com enrolador. Bases teóricas para o desenvolvimento do programa 
Enrolador 

142 

O valor da perda de carga na conduta principal (Hcp) é obtido somando ao valor de Hc as 

perdas de carga nas singularidades Hs, que são geralmente estimadas como uma 

percentagem das perdas de carga contínuas. 

A selecção do diâmetro da conduta principal efectua-se com base na velocidade de 

escoamento dentro desta. É recomendado que velocidade de escoamento dentro das 

condutas se situe entre 1 m/s e os 2 m/s. No caso do programa Enrolador, estabeleceu-se 

como critério de selecção a conduta cuja velocidade de escoamento mais se aproxime de 

1.5 m/s, não sendo admitidos diâmetros de conduta que conduzam a velocidades superiores 

a 2.5 m/s. O cálculo da velocidade de escoamento dentro da conduta é dada por: 

2

2
1000

3600



















π

=
nc

esc
D

Q

V    (5.24) 

sendo: 

Vesc – velocidade de escoamento [m/s]; 

Dnc – diâmetro nominal da conduta [mm]; 

Q – caudal na conduta [m3/h]. 

 

Na Figura 5.6 apresenta-se o fluxograma do módulo de dimensionamento do software 

Enrolador que sintetiza o procedimento de cálculo utilizado para dimensionar sistemas de 

canhão com enrolador. 
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Início

Fim

Caudal de projecto
Q

Parâmetros de rega
Dl; Db; I

Selecção do canhão
R; It; Pc;

Dados de entrada
Parcela;
Cultura;

Solo;
Rega;
Vento.

Espaçamento entre faixas
EFR, nº. Faixas

Velocidade de avanço
VC

Tempo de rega em cada faixa
Ti; Tfe; Tr

Comprimento do tubo flexível
Lf; di; Lt

Pressão necessária no hidrante
Phidr

- Gráfico de pressões 
recomendadas;
- Catálogo do 
fabricante;
- Taxa de infiltração 
do solo.

Enrolador
-Ábaco das perdas de 
carga nos tubos semi-
rígidos;
-Catálogo do 
fabricante.

Conduta principal
- Coeficiente C;
- Catálogo do 
fabricante.

Espaçamentos 
recomendados

Valores 
tabelados/recomendados

Selecção da conduta principal
DCP

Selecção do tubo flexível
DTF

Início

Fim

Caudal de projecto
Q

Parâmetros de rega
Dl; Db; I

Selecção do canhão
R; It; Pc;

Dados de entrada
Parcela;
Cultura;

Solo;
Rega;
Vento.

Espaçamento entre faixas
EFR, nº. Faixas

Velocidade de avanço
VC

Tempo de rega em cada faixa
Ti; Tfe; Tr

Comprimento do tubo flexível
Lf; di; Lt

Pressão necessária no hidrante
Phidr

- Gráfico de pressões 
recomendadas;
- Catálogo do 
fabricante;
- Taxa de infiltração 
do solo.

Enrolador
-Ábaco das perdas de 
carga nos tubos semi-
rígidos;
-Catálogo do 
fabricante.

Conduta principal
- Coeficiente C;
- Catálogo do 
fabricante.

Espaçamentos 
recomendados

Valores 
tabelados/recomendados

Selecção da conduta principal
DCP

Selecção do tubo flexível
DTF

 

Figura 5.6 – Fluxograma do procedimento de cálculo utilizado para dimensionar sistemas de canhão 
com enrolador. 

 

5.4. Simulação da distribuição espacial da pluviome tria 

Para o correcto dimensionamento de um sistema de rega com enrolador, é importante tentar 

obter uma estimativa do desempenho potencial do sistema. Os modelos de 

dimensionamento de sistemas de rega ao simularem o funcionamento do equipamento de 

rega permitem estimar o seu desempenho futuro avaliando se este obedece aos critérios de 

dimensionamento (Correia, 1997; Gonçalves, 1997; Pedras, 2009). 

Para realizar o cálculo dos indicadores de desempenho que se apresentaram na secção 

5.2.1, é necessário simular o perfil pluviométrico aplicado pelo canhão sobre o solo. Assim, 

no programa Enrolador desenvolveu-se um módulo de simulação da pluviometria do 

canhão.  

A metodologia utilizada neste programa para simular a altura de água aplicada ao longo da 

faixa regada, consiste na simulação de uma avaliação de campo de um canhão com 
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enrolador, em que se dispõem colectores ou pluviómetros ao longo de uma linha 

perpendicular à direcção de deslocação do canhão (Keller e Bliesner, 1990; Pereira, 2002; 

Nunes et al., 2003; Tarjuelo, 2005). A simulação das alturas de água recolhidas dentro dos 

pluviómetros fictícios é feita simulando a passagem do canhão pela linha de pluviómetros. 

Assim, para cada instante calcula-se a distância de cada um dos pluviómetros ao canhão. 

Conhecendo estas distâncias e o padrão pluviométrico do canhão é possível estimar a 

quantidade de água que atinge esses pontos num intervalo de tempo ∆t e acumular esses 

valores ao longo do tempo, obtendo-se a altura total de água aplicada pela passagem do 

canhão num dado pluviómetro (Bremond e Molle, 1995; Granier et al., 2003) 

Richards e Weatherhead (1993) desenvolveram um modelo empírico que permite simular a 

distorção provocada pelo vento na distribuição das alturas pluviométricas de um canhão. 

Este modelo foi posteriormente melhorado por Al-Naeem (1993) permitindo a consideração 

de ângulos de sector diferentes de 360º, tendo sido estes modelos adoptados nos 

programas desenvolvidos por Granier et al. (2003) e Smith et al. (2008). Como exemplos de 

outros modelos de simulação da distribuição da água aplicada por sistemas de rega por 

aspersão, refere-se o modelo semi-empírico desenvolvido por Le Gat e Molle (2000) que 

simula a distribuição espacial da água aplicada por rampas pivotantes e o modelo SIRIAS 

desenvolvido por Carrión et al., (2001) que utiliza uma aproximação balística para simular 

sistemas estacionários de rega por aspersão. No caso do modelo Enrolador realizou-se a 

modelação da distribuição espacial da pluviometria do canhão para condições sem vento, 

uma vez que não se possuem dados de padrões de aplicação para condições de vento. Em 

Correia (1997) é descrito um modelo de simulação da distribuição espacial da pluviometria 

para sistemas de aspersão de cobertura total em condições de ausência de vento. O padrão 

pluviométrico dos aspersores é aproximado através de funções calculadas com base no 

caudal do aspersor e do seu alcance, assumindo dois tipos de padrões pluviométricos: 

triangular e elíptico. 

De seguida, descreve-se o algoritmo de cálculo desenvolvido para realizar a simulação da 

distribuição espacial das alturas pluviométricas do canhão, com base nas características e 

regulações do equipamento seleccionado no módulo de dimensionamento. Os dados de 

entrada para a simulação das alturas pluviométricas consistem no alcance do canhão [m], 

caudal debitado [m3/h], ângulo de sector [º], velocidade de deslocação [m/h], tipo de padrão 

de aplicação do canhão (triangular ou elíptico), espaçamento entre os colectores [m], 

diâmetros dos colectores [m] e no passo de simulação pretendido para o avanço do canhão 

[m]. O módulo de simulação da pluviometria produz como dados de saída os volumes de 

água recolhidos nos pluviómetros fictícios [ml] e as respectivas alturas de água [mm].  
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1 - Estimação do padrão de pluviometria do canhão 

O padrão de pluviometria de um aspersor, ou canhão, caracteriza a forma como o caudal 

debitado é distribuído pela área molhada pelo aspersor. Keller e Bliesner (1990) apresentam 

várias formas de perfis de pluviometria de aspersores. A estimação dos padrões de 

pluviometria é efectuada no modelo Enrolador de acordo com a abordagem proposta por 

Correia (1997). Assim, os padrões de aplicação considerados podem ser triangulares ou 

elípticos em que se considera que o caudal debitado pelo canhão corresponde a um volume 

de água, em forma de cone ou de elipsóide, consoante a função de aplicação seja linear ou 

elíptica, respectivamente. Como o canhão geralmente rega apenas um sector do círculo é 

necessário que o volume do cone ou do elipsóide corresponda apenas ao sector do círculo 

que é molhado. Assim, com base nos valores do caudal, alcance e ângulo molhado do 

canhão, e nas equações que definem o volume do cone ou elipsóide é possível determinar 

os parâmetros de uma função para o padrão de distribuição, que calcule a pluviometria 

[mm/h] em função da distância de um ponto ao canhão. 

 

a) Padrão de pluviometria triangular 

A determinação da equação do padrão de pluviometria triangular consiste em determinar os 

parâmetros de uma equação linear, em que a ordenada na origem corresponde à máxima 

altura de água aplicada, Zmax, por unidade de tempo, ∆t, que ocorre junto ao canhão. O 

declive é obtido dividindo Zmax [mm/h] pelo alcance do canhão R [m] (Correia, 1997). Assim a 

pluviometria aplicada num dado pluviómetro, Zpl, [mm/h] localizado a uma distância Dpl [m] 

do canhão, é calculada da seguinte forma: 

maxpl
max

pl ZD
R

Z
Z +−=    (5.25) 

O valor de Zmax é calculado admitindo que o caudal debitado pelo canhão, Q [m3/h], 

corresponde ao volume de um cone hipotético de altura, Zmax, e de raio igual ao alcance do 

canhão, R [m], segundo a seguinte expressão (Correia, 1997): 

t.QVolcone ∆=    (5.26) 

substituindo o volume do cone Volcone pela sua expressão de cálculo e corrigindo a área do 

círculo molhado para um dado ângulo de sector αsr, obtém-se Zmax [mm/h]: 

t
R
Q

..KZt.QZ.R
sr

maxmax ∆
πα

=⇔∆=π
2

2 3360
3
1

 (5.27) 

onde K = 1000 é a constante de conversão para se obter Zmax expresso em mm/h.  
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b) Padrão de pluviometria elíptico 

A equação do padrão de pluviometria elíptico é definida de acordo com a equação da elipse, 

em que Zmax corresponde ao semi-eixo que se dispõe segundo o eixo das ordenadas e R 

corresponde ao semi-eixo disposto no eixo das abcissas. Deste modo, a pluviometria 

aplicada num dado pluviómetro, Zpl, [mm/h] localizado a uma distância Dpl [m] do canhão, é 

dada pela seguinte expressão (Correia, 1997): 

)
R

D
1(ZZ1

Z

Z

R

D
2

2
pl

maxpl2
max

2
pl

2

2
pl −=⇔=+  (5.28) 

Considerando que o caudal do canhão, Q [m3/h], corresponde a metade do volume de um 

elipsóide hipotético em que os dois semi-eixos sobre o plano horizontal são iguais ao valor 

do alcance do canhão, R, sendo o semi-eixo relativo ao eixo das cotas igual a Zmax, obtém-

se (Correia, 1997): 

t.QVolelipsoide ∆=
2

1
  (5.29) 

Substituindo o volume do elipsóide Volelipsoide pela sua expressão de cálculo e corrigindo a 

área do círculo molhado para um dado ângulo de sector αsr, obtém-se Zmax [mm/h]: 

t
R
Q

..KZt.Q)Z.R(
sr

maxmax ∆
πα

=⇔∆=π
2

2

2

3360

3

4

2

1
 (5.30) 

onde K = 1000 é a constante de conversão para se obter Zmax expresso em mm/h.  

 

2 - Determinação das posições do canhão ao longo da sua trajectória 

A origem do referencial (x,y) é colocada na posição inicial do canhão. O canhão parte da 

posição inicial (0,0) e desloca-se n posições até atingir a posição final que corresponde ao 

primeiro ponto sobre a trajectória do canhão cuja distância à origem seja igual ou superior 

ao diâmetro molhado (Dmc). O movimento do canhão é discretizado em n posições dadas em 

função de um dado espaçamento (Epc) definido pelo utilizador. Na Figura 5.7 é apresentado 

de forma esquemática as posições do canhão assim como as dos pluviómetros fictícios, que 

são descritos no próximo ponto. 
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Figura 5.7 – Representação esquemática das posições do canhão e das posições dos pluviómetros 
consideradas na simulação do funcionamento do canhão. 

 

3 - Determinação das posições dos pluviómetros. 

Dividindo o valor de diâmetro molhado do canhão pelo valor do espaçamento entre os 

pluviómetros obtém-se o número de pluviómetros fictícios. A linha dos pluviómetros é 

colocada a uma distância da origem igual ao valor do alcance do canhão. Os valores das 

ordenadas dos pluviómetros variam de acordo com a seguinte equação: 

( )ppinii EiYY ×−=      (5.31) 

onde: 

Yi – é o valor da ordenada para o pluviómetro i [m]; 

Yini – é o valor da ordenada inicial para o pluviómetro i=0; 

i – é o número de ordem do pluviómetro, que começa no valor zero; 

Epp – é o espaçamento entre as posições dos pluviómetros [m]; 

A ordenada inicial Yini é dada pela seguinte expressão: 

ppini E
np

Y 







+






 −= 5.01
2    (5.32) 

sendo np o número de pluviómetros. 
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4 - Cálculo da matriz das distâncias dos pluviómetros ao canhão 

Para simular as alturas pluviométricas teoricamente caídas em pluviómetros fictícios 

dispostos ao longo de uma linha perpendicular ao avanço do canhão é necessário calcular 

as distâncias entre esses pontos e o canhão ao longo do tempo. Com base nas posições 

dos pluviómetros e nas posições que o canhão vai ocupando à medida que se desloca na 

parcela é construída uma matriz das distâncias dos pluviómetros às várias posições do 

canhão. Cada linha desta matriz corresponde às diferentes distâncias de um dado 

pluviómetro para cada uma das posições do canhão. As colunas representam as distâncias 

dos diferentes colectores relativamente a uma dada posição ocupada pelo canhão.  

 

5 - Cálculo da matriz das alturas pluviométricas 

Para cada elemento da matriz das distâncias é calculada a pluviometria aplicada durante o 

intervalo de tempo ∆t, através da função do padrão de aplicação do canhão (Eq. 5.25 ou Eq. 

2.28), criando-se assim a matriz das pluviometrias. Somando todos os valores da mesma 

linha desta matriz, obtém-se o valor do volume total de água aplicada nesse pluviómetro, 

obtendo-se deste modo o vector dos pluviómetros fictícios, que simula os dados recolhidos 

num ensaio de campo. 

 

6 – Sobreposição das faixas molhadas 

Para se calcular os indicadores de desempenho de um sistema de rega com enrolador é 

necessário realizar a sobreposição existente entre os diâmetros molhados de faixas 

adjacentes. Este procedimento consiste em seleccionar os colectores que ficam dentro da 

faixa molhada e somar a estes a contribuição proveniente da passagem do canhão nas 

faixas adjacentes. Optou-se por incluir este procedimento no módulo de avaliação, uma vez 

que nas avaliações de campo é necessário calcular a sobreposição entre os colectores 

antes de se realizar o cálculo dos indicadores de desempenho. 

A Figura 5.8 sintetiza o algoritmo de cálculo desenvolvido para a simulação da distribuição 

espacial da pluviometria do canhão, que é função do caudal debitado, do alcance, do ângulo 

de sector e do padrão pluviométrico do canhão. 
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Dados de entrada:
- Caudal;
- Alcance;
- Ângulo de sector;
- Velocidade de avanço;
- Tipo de padrão pluviométrico;
- Colectores (espaçamento, diâmetro);
- Passo de simulação.

Posições do canhão

Posições dos pluviómetros

Matriz das distâncias

Matriz das pluviometrias
Função do padrão pluviométrico

-Triangular
-Elíptico

Dados de saída:
- Alturas de água recolhidas (mm);
- Volumes de água recolhidos (ml).

Pluviómetros fictícios
Soma das linhas da matriz das pluviometrias

Dados de entrada:
- Caudal;
- Alcance;
- Ângulo de sector;
- Velocidade de avanço;
- Tipo de padrão pluviométrico;
- Colectores (espaçamento, diâmetro);
- Passo de simulação.

Posições do canhão

Posições dos pluviómetros

Matriz das distâncias

Matriz das pluviometrias
Função do padrão pluviométrico

-Triangular
-Elíptico

Dados de saída:
- Alturas de água recolhidas (mm);
- Volumes de água recolhidos (ml).

Pluviómetros fictícios
Soma das linhas da matriz das pluviometrias

 

Figura 5.8 - Fluxograma do módulo de simulação da distribuição de água à parcela pelo canhão. 
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6. Metodologia e ferramentas informáticas desenvolv idas 

6.1. Metodologia desenvolvida 

A metodologia proposta neste trabalho tem como objectivo permitir avaliar os impactes das 

alterações climáticas sobre o regadio, nomeadamente sobre as necessidades de rega das 

culturas e sobre o projecto de sistemas de rega. Para alcançar estes objectivos foi 

necessário que esta metodologia incluísse todos os passos necessários ao projecto e à 

gestão dos sistemas de rega: recolha dos dados de base (clima, solos, culturas, sistemas de 

rega, etc.) incluindo os dados climáticos relativos aos cenários de alteração climática; 

determinação das necessidades de rega anuais e do caudal de projecto com o recurso a um 

modelo de balanço hídrico do solo; e dimensionamento de um dado sistema de rega para 

uma determinada probabilidade de não excedência do caudal de projecto. Para a 

implementação desta metodologia foi desenvolvido um conjunto de ferramentas 

informáticas, que combina modelos de simulação do balanço hídrico, com modelos de 

simulação de sistemas de rega, bases de dados, sistemas de informação geográfica e 

métodos geoestatísticos de análise espacial (Rolim et al., 2010b). Foram desenvolvidas as 

aplicações informáticas: IrrigRotation, Interpolador, Enrolador e o sistema de informação 

IScenarios. O programa IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008) é um modelo de simulação do 

balanço hídrico do solo, contínuo no tempo, que permite a consideração de rotações de 

culturas. O programa Interpolador realiza a interpolação espacial das variáveis 

agrometeorológicas que alimentam o modelo IrrigRotation (Rolim et al., 2010a, 2011). O 

Enrolador é um modelo de dimensionamento e de simulação de sistemas de rega de canhão 

com enrolador, que permite realizar o seu dimensionamento optimizado, simular a forma 

como realiza a distribuição de água ao longo da parcela e avaliar o seu desempenho. O 

sistema de informação IScenarios fornece os dados dos cenários de alteração climática ao 

programa IrrigRotation, permitindo gerir a grande quantidade de informação relativa aos 

cenários de alteração climática.  

O desenvolvimento destas ferramentas informáticas foi realizado de forma a que cada 

software possa funcionar de forma independente e possa ser utilizado de forma isolada, o 

que permite utilizar cada uma destas ferramentas noutros estudos e que no futuro seja 

possível adicionar ou substituir outros programas nesta metodologia. A integração entre os 

modelos realiza-se ao nível dos dados de entrada dos modelos. 

Durante o processo de desenvolvimento destas aplicações reduziu-se ao mínimo o trabalho 

nas interfaces gráficas dando-se especial atenção à modelação e à construção dos módulos 

de cálculo. Estas ferramentas informáticas encontram-se concluídas e operacionais, 

apresentando-se no Anexo I os testes e a validação realizada ao modelo IrrigRotation e no 
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Anexo II a validação realizada ao programa Interpolador. Após o desenvolvimento dos 

modelos e a fase de testes procedeu-se à sua aplicação experimental a dois casos de 

estudo na região do Alentejo, sendo essa aplicação apresentada no capítulo 7. 

Na Figura 6.1 apresenta-se de forma esquemática a metodologia desenvolvida mostrando-

se o modo como os diferentes componentes se combinam. 

IrrigRotation

Caudal de 
projecto

Análise de frequência
-Nec. rega anuais;
-Nec. rega de ponta;

Projecto de 
rega

Interpolador

SIG
Carta de Solos

IScenarios

Rede de Estações 
meteorológicas

Modelos Climáticos
-HadRM3P;
-HIRHAMh;
-HIRHAMhh;

Cenários Climáticos
(Referência, A2, B2)

Anomalias climáticas

Séries Históricas:
-Temperatura;
-Vento;
-Radiação;
-Humidade Relativa;
-Precipitação;

Séries climáticas 
futuras

Interpolador

Enrolador

IrrigRotation

Caudal de 
projecto

Análise de frequência
-Nec. rega anuais;
-Nec. rega de ponta;

Projecto de 
rega

Interpolador

SIG
Carta de Solos

IScenarios

Rede de Estações 
meteorológicas

Modelos Climáticos
-HadRM3P;
-HIRHAMh;
-HIRHAMhh;

Cenários Climáticos
(Referência, A2, B2)

Anomalias climáticas

Séries Históricas:
-Temperatura;
-Vento;
-Radiação;
-Humidade Relativa;
-Precipitação;

Séries climáticas 
futuras

Interpolador

Enrolador

 
Figura 6.1 – Metodologia desenvolvida para a avaliação dos impactes dos cenários de alteração 

climática na agricultura de regadio e nos sistemas de rega. 

 

De uma forma sintética a metodologia desenvolvida consiste na realização encadeada dos 

seguintes passos (Fig. 6.1): 

i. Selecção e recolha dos cenários de alteração climática disponíveis para uma dada 

região. Estes dados podem ser obtidos através do IPCC data distribution center ou através 

de projectos de investigação tais como o PRUDENCE (Christensen, 2005), o ENSEMBLES 
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(Hewitt e Griggs, 2004) ou o CORDEX (Bøssing Christensen, 2012). No caso de estudos 

sectoriais sobre a agricultura ou os recursos hídricos é conveniente utilizar dados 

produzidos por modelos climáticos regionais.  

ii. Recolha dos dados climáticos observados por uma rede de estações meteorológicas 

existente na região onde se realiza o estudo. Os dados observados são utilizados para 

definir as condições actuais estabelecendo o cenário de referência e também para criar as 

séries climáticas perturbadas de forma a corrigir os desvios dos resultados dos modelos 

climáticos de acordo com o método Delta Change (Cunha et al., 2006; Graham et al., 2007; 

Mourato, 2009). 

iii. Desenvolvimento de um SIG com o recurso ao software GeoMedia 6.0 contendo os 

pontos das simulações dos modelos climáticos, os pontos das estações meteorológicas e a 

carta de solos para os locais de simulação. Neste SIG utiliza-se a land/sea mask dos 

modelos RCM e o mapa da região do Alentejo para seleccionar os pontos das grelhas dos 

modelos climáticos.  

iv. Utilização do sistema de informação IScenarios para a gestão dos dados dos 

cenários de alteração climática. Este sistema de informação permite calcular as anomalias 

para cada um dos cenários, modelos e variáveis meteorológicas consideradas. Estas 

anomalias são utilizadas em conjunto com os dados observados para criar as séries 

climáticas futuras. 

Este sistema de informação é composto por módulos de software, por uma base de dados e 

por um SIG que permitem gerir o elevado volume de dados espacialmente distribuídos que 

são produzidos pelos modelos climáticos regionais (RCM). Estes dados são espacialmente 

distribuídos e são disponibilizados num formato que os torna de difícil utilização, tendo sido 

necessário na construção desta metodologia o desenvolvimento de uma ferramenta 

informática que permitisse a leitura dos ficheiros de saída dos modelos climáticos e a sua 

conversão num formato que permita a sua utilização no projecto e gestão da rega, 

nomeadamente como dados de entrada dos modelos de simulação da rega.  

O software Interpolador é utilizado neste sistema de informação como forma de permitir 

combinar dados climáticos provenientes de diferentes fontes e com diferentes distribuições 

espaciais. Assim, o programa Interpolador utiliza como dados de entrada as anomalias 

climáticas e os dados observados nas estações meteorológicas, e interpola para cada ponto 

do terreno tanto os dados das anomalias como as séries observadas, sendo as séries 

climáticas observadas perturbadas com os valores das anomalias. Como output o sistema 

IScenarios fornece as séries climáticas futuras relativas aos cenários de alteração climática 

que serão utilizados pelo modelo IrrigRotation. 
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v. Utilização do modelo IrrigRotation para o cálculo das necessidades de rega anuais 

das culturas e das necessidades de rega para o período de ponta. Cada simulação é 

realizada combinando uma rotação cultural, com um solo e com um cenário climático. A 

avaliação dos impactes das alterações climáticas requer que para cada parcela se realize 

para o mesmo par rotação de culturas-solo um conjunto de simulações em que se 

consideram os dados climáticos observados, e os diferentes cenários de alteração climática 

de forma a obtermos uma gama de valores para as necessidades de rega das culturas. Esta 

gama de valores permite ter em conta o grau de incerteza associado às projecções de 

alteração climática. Com base nos resultados das simulações realiza-se uma análise de 

frequência, para cada um dos cenários climáticos, determinando-se as probabilidades de 

não excedência associadas às necessidades de rega anuais e às necessidades de rega 

relativas ao período de ponta. 

vi. Dimensionamento de sistemas de rega com canhão com enrolador com o recurso ao 

programa Enrolador. Este programa realiza o dimensionamento optimizado dos diversos 

componentes dos sistemas de rega com canhão para um dado valor de probabilidade de 

não excedência do caudal de projecto. Os sistemas de rega com enrolador poderão 

constituir uma importante ferramenta de adaptação às alterações climáticas no caso das 

culturas de sequeiro, quando exista disponibilidades de água para rega, pois é um sistema 

de rega bastante indicado para regas de complemento e de socorro. O programa Enrolador 

possui um conjunto de ficheiros de dados que contêm dados de canhões, enroladores e 

tubagens de alumínio, que permitem seleccionar de forma automática o equipamento que 

mais se aproxima dos critérios de projecto. Nesta metodologia poderão incorporar-se outros 

programas de dimensionamento de sistemas de rega consoante o tipo de sistema de rega 

que se pretende dimensionar, como por exemplo o MIRRIG (Pedras et al., 2009) que 

permite o dimensionamento de sistemas de rega localizada. Na próxima secção (6.2) 

descrevem-se de forma pormenorizada as ferramentas informáticas desenvolvidas 

(IScenarios, Interpolador, IrrigRotation e Enrolador). 

 

6.2. Ferramentas informáticas desenvolvidas 

6.2.1. Sistema de informação IScenarios 

6.2.1.1. Considerações gerais 

A metodologia desenvolvida assenta na capacidade de disponibilizar aos modelos de 

simulação da rega cenários de alteração climática. As séries de dados climáticos relativos 

aos cenários de alteração climática são espacialmente distribuídos, contêm um grande 

volume de dados e são disponibilizados num formato que os torna dificilmente acessíveis 
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para estudos de impacte das alterações climáticas sobre o regadio. No Anexo III apresenta-

se como exemplo um dos ficheiros produzidos pelos modelos climáticos RCM e que foi 

utilizado neste trabalho. Para conseguir a sua fácil disponibilização foi necessário 

desenvolver o sistema de informação IScenarios para possibilitar a compilação e a gestão 

dos dados climáticos produzidos pelos modelos RCM. Este sistema de informação calcula 

as anomalias climáticas para cada uma das variáveis e cenários considerados. As 

anomalias climáticas são posteriormente utilizadas para perturbar os dados climáticos 

observados em estações meteorológicas de modo a se obterem as séries climáticas 

correspondentes a cada cenário de alteração climática. Esta perturbação foi efectuada de 

acordo com o método Delta Change (Cunha et al., 2006; Graham et al., 2007; Mourato, 

2009) descrito na secção 2.5.3.1. 

O sistema de informação IScenarios consiste na combinação de aplicações informáticas, 

com SIG, base de dados e folhas de cálculo, sendo constituído pelos seguintes 

componentes:  

• Um programa para a extracção e formatação dos dados climáticos produzidos pelos 

modelos RCM de uma forma automatizada. Este programa foi desenvolvido em Visual 

Basic 2005, consistindo num módulo de cálculo que permite ler os ficheiros de saída 

dos modelos climáticos, gerando um ficheiro de texto para cada uma das variáveis e 

cenários considerados. O programa organiza os dados climáticos numa matriz em que 

cada coluna corresponde a um dos pontos da grelha do modelo RCM e as linhas 

correspondem aos registos das variáveis climáticas.  

• Um SIG desenvolvido com objectivo de permitir a visualização e posterior selecção 

dos pontos das grelhas dos modelos climáticos para uma dada região. O SIG foi 

desenvolvido em GeoMedia 6.0 e contém as grelhas dos modelos climáticos, os 

pontos das estações climáticas e um mapa da região em estudo.  

• Uma base de dados para gerar, para cada variável climática, um vector com os 

valores diários das anomalias climáticas. Estes valores das anomalias serão 

posteriormente utilizados para perturbar as séries “históricas” registadas nas estações 

meteorológicas, produzindo deste modo as séries climáticas futuras para cada um dos 

cenários de alteração climática considerados. 

• Várias folhas de cálculo que permitem executar alguns dos passos intermédios no 

cálculo das anomalias e na construção das séries climáticas futuras. 

Na Figura 6.2 apresenta-se uma representação esquemática do sistema IScenarios em que 

é possível observar o modo como diversos os componentes deste sistema se articulam.  
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Selecção dos dados dos cenários climáticos

SIG
Selecção dos pontos das grelhas dos modelos

climáticos

Programa de extracção/formatação
dos dados dos cenários climáticos

Interpolador 
- Interpolação das anomalias para um dado ponto
- Interpolação dos dados observados

Perturbação das séries observadas
com as anomalias

Processamento/tratamento dos dados
- Cálculo da radiação liquida, Rn
- Média das simulações para o mesmo cenário/modelo
- Conversão de unidades

Cálculo das anomalias
- Determinação das anomalias  (dados mensais)
- Base de Dados: geração dos vectores das anomalias 
(passo de tempo diário) 
- Precipitação, factor de correcção multiplicativo
- As outras variáveis, factor de correcção aditivo

Calculo da ETo com módulo do IrrigRotation

Selecção dos dados dos cenários climáticos

SIG
Selecção dos pontos das grelhas dos modelos

climáticos

Programa de extracção/formatação
dos dados dos cenários climáticos

Interpolador 
- Interpolação das anomalias para um dado ponto
- Interpolação dos dados observados

Perturbação das séries observadas
com as anomalias

Processamento/tratamento dos dados
- Cálculo da radiação liquida, Rn
- Média das simulações para o mesmo cenário/modelo
- Conversão de unidades

Cálculo das anomalias
- Determinação das anomalias  (dados mensais)
- Base de Dados: geração dos vectores das anomalias 
(passo de tempo diário) 
- Precipitação, factor de correcção multiplicativo
- As outras variáveis, factor de correcção aditivo

Calculo da ETo com módulo do IrrigRotation

 
Figura 6.2 – Representação esquemática do sistema IScenarios. 

 

A realização de um estudo para a avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre a 

agricultura, e em particular sobre o regadio, está muito dependente dos dados disponíveis. 

Assim, na descrição deste sistema opta-se por descrever a sua aplicação à região do 

Alentejo, pois muitas das opções de desenvolvimento foram efectuadas com base nos 

dados disponíveis para esta região. 

 

6.2.1.2. Sistema IScenarios desenvolvido para a reg ião do Alentejo 

O desenvolvimento do sistema de informação IScenarios consistiu na implementação para a 

região do Alentejo das diversas etapas apresentadas na Figura 6.2. Descrevendo-se de 

seguida, em detalhe, cada um dos passos efectuados: 
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Selecção dos dados dos cenários climáticos 

A aplicação deste sistema de informação inicia-se com a recolha dos dados climáticos, tanto 

observados como de alteração climática, para uma dada região. Neste trabalho optou-se por 

utilizar os dados dos cenários de alteração climática produzidos por modelos regionais 

climáticos (RCM). Os dados dos modelos RCM foram obtidos através do arquivo de dados 

do projecto PRUDENCE (Christensen, 2005), disponível em http://www.prudence.dmi.dk/. 

Os ficheiros de dados foram extraídos em formato ASCII com o recurso à ferramenta DODS 

(Distributed Oceanographic Data System) (NOAA, 2011) que permite seleccionar subáreas 

das grelhas dos modelos climáticos e escolher apenas uma parte da série temporal, através 

da definição de uma data de início e de fim, reduzindo assim a dimensão dos ficheiros a 

extrair. 

Os modelos climáticos considerados foram o modelo HadRM3P (Jones et al., 2004) 

desenvolvido pelo Hadley Centre (HC), e os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh (Bøssing 

Christensen, et al., 2007) do Danish Meteorological Institute (DMI). Para cada um dos 

modelos consideram-se todos os cenários SRES disponibilizados no projecto PRUDENCE 

(Christensen, 2005) e adoptaram-se as séries de dados com um passo de tempo mensal. 

Para o modelo HadRM3P consideraram-se os cenários A2, B2 (2071-2100) e de controlo 

(1961/90) e para os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh consideraram-se o cenário A2 (2071-

2100) e o de controlo (1961/90). Considerou-se o modelo HadRM3P, por já terem sido 

realizados em Portugal estudos em que se utilizaram os modelos HadRM3 (Miranda et al., 

2006; Brandão, 2006) e HadRM3P (Mourato, 2009) o que permite ter um termo de 

comparação para os resultados obtidos neste trabalho. Os modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh, com uma resolução espacial de 25 Km e 12 Km, respectivamente, foram 

adoptados no sentido de avaliar se a utilização de modelos com uma maior resolução 

espacial permite obter dados com menores desvios, principalmente no caso da precipitação. 

a) Dados climáticos dos cenários de alteração climática (2071-2100): 

Os dados fornecidos pelos modelos são espacialmente distribuídos com uma resolução 

espacial de 0.44 graus, para o modelo HadRM3P (≈50 km), 0.22 graus (≈25 km) para o 

modelo HIRHAMh e 0.11 graus (≈12 km) para o modelo HIRHAMhh. Na Figura 6.3 pode-se 

visualizar a distribuição geográfica de cada uma das grelhas dos pontos de simulação dos 

modelos. No Anexo IV apresenta-se a listagem completa dos ficheiros extraídos do projecto 

PRUDENCE. Para cada um dos modelos as variáveis climáticas extraídas do projecto 

PRUDENCE foram: 

• t2m – temperatura média diária a 2 metros de altura [K]; 

• t2max – temperatura máxima diária a 2 metros de altura [K]; 
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• t2min – temperatura mínima diária a 2 metros de altura [K]; 

• precip – precipitação [mm/dia]; 

• w10m – velocidade do vento a 10 metros de altura 10 [m/s]; 

• SWnet – radiação líquida de curto comprimento de onda [W/m2]; 

• LWnet – radiação líquida de longo comprimento de onda [W/m2]; 

• rh2m – humidade relativa a 2 metros de altura [%] (para o HadRM3P); 

• td2m – temperatura do ponto de orvalho a 2 metros de altura [K] (para o HIRHAMh e 

HIRHAMhh). 

 

QuilómetrosQuilómetros
a) 

QuilómetrosQuilómetros b) 

Figura 6.3 - Região do Alentejo com a localização das estações de Beja e Évora (▲) e dos 
pontos a) das grelhas do modelo climático HadRM3P relativas ao vento (+) e a todas as outras 

variáveis (×); e b) das grelhas dos modelos HIRHAMh (♦) e HIRHAMhh (●). 

 

b) Dados climáticos observados para o período de referência (1961-90): 

Relativamente aos dados observados em estações meteorológicas utilizaram-se as 

estações meteorológicas de Évora e de Beja, do Instituto de Meteorologia, para o período de 

1961-1990, que é o período de referência normalmente utilizado em estudos de alterações 

climáticas, com um passo de tempo diário. Os dados observados são utilizados para definir 
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o cenário de referência com o qual se compararão os cenários de alteração climática. As 

variáveis meteorológicas consideradas foram as que são necessárias para a determinação 

da evapotranspiração de referência, pelo método FAO Penman-Monteith, e para a 

simulação do balanço hídrico do solo de acordo com a metodologia dos Kc de base (Allen et 

al., 1998): radiação solar (Rs) [MJm-2dia-1], temperatura máxima do ar (Tmax) [ºC], 

temperatura mínima do ar (Tmin) [ºC], humidade relativa máxima (HRmax) [%], humidade 

relativa mínima (RHmin) [%], velocidade do vento a 2m acima do solo (U2) [ms-1] e 

precipitação [mm.dia-1]. 

 

Desenvolvimento do SIG 

Os dados dos modelos RCM são espacialmente distribuídos, sendo necessário a utilização 

de um SIG para seleccionar os pontos a considerar para uma dada região. Assim 

desenvolveu-se um SIG em GeoMedia 6.0 com o objectivo de permitir a visualização e 

posterior selecção dos pontos das grelhas dos modelos.  

Os ficheiros produzidos pelos modelos climáticos fornecem um cabeçalho que contém os 

dados latitude e longitude. É também fornecida uma máscara para os pontos das grelhas 

dos modelos, land/sea mask (lsm.HCw.nc.gz.ascii, lsm.DMI.25km.nc.gz.ascii, 

lsm.DMI.12km.nc.gz.ascii), que classifica os pontos de mar como 0 e os pontos de terra 

como 1. Acessoriamente é também disponibilizado um ficheiro com a orografia do terreno 

(oro.HC.nc.gz.ascii, oro.DMI.25km.nc.gz.ascii, oro.DMI.12km.nc.gz.ascii). A selecção dos 

pontos a serem considerados fez-se com base em dois critérios: o primeiro foi a exclusão 

dos pontos de mar e o segundo a consideração de todos os pontos de terra contidos dentro 

da região do Alentejo bem como os pontos contíguos a esta região de modo a permitir uma 

melhor interpolação espacial dos dados. 

Na Figura 6.3a apresentam-se as grelhas do modelo HadRM3P. Este modelo fornece uma 

grelha de pontos para a velocidade do vento e outra para as restantes variáveis climáticas. 

A distribuição espacial dos pontos das grelhas dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh é 

apresentada na Figura 6.3b.  

O SIG desenvolvido inclui ainda a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP V6.0) 

(IGEO, 2010), a localização das estações de Beja e Évora, do Instituto de Meteorologia e a 

carta de solos, à escala1:25000, do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa, 

2010). 
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Extracção/formatação dos dados dos cenários climáticos 

Os dados dos cenários climáticos são fornecidos por ficheiros em formato ASCII, em que os 

dados estão organizados de um modo que os torna de difícil utilização. Os pontos das 

grelhas dos modelos estão organizados numa matriz de n colunas e de m linhas, em que 

cada posição da matriz corresponde um ponto de simulação do modelo. Esta matriz de 

pontos repete-se para cada um dos meses considerados na série climática, sendo o ficheiro 

constituído ao todo por 360 matrizes (30 anos × 12 meses).  

Para permitir o processamento destes ficheiros desenvolveu-se um programa de leitura e 

formatação dos dados, que permite extrair os dados destes ficheiros e criar um ficheiro de 

saída, para cada variável climática, em que cada coluna contém os dados climáticos para 

cada ponto da grelha. Este programa permite retirar automaticamente os pontos que se 

pretendem rejeitar, tais como os pontos classificados como “mar”. 

Os dados de entrada são fornecidos ao programa através dos ficheiros parametros.txt e 

variaveis.txt que permitem parametrizar o programa de leitura dos dados, e pelos ficheiros 

ASCII dos modelos climáticos obtidos através do projecto PRUDENCE (Christensen, 2005). 

Opcionalmente podem-se incluir os ficheiros lsm.ascii e oro.ascii que contêm a máscara 

land/sea e a matriz da orografia, respectivamente. Estes dois ficheiros são utilizados durante 

a criação do SIG para a selecção dos pontos a utilizar. O ficheiro parâmetros.txt caracteriza 

os ficheiros dos modelos climáticos, contendo o número de meses, o número de colunas e 

linhas da matriz dos pontos de simulação, o código dos pontos a retirar e a opção de extrair 

as coordenadas dos pontos, os dados da land/sea mask e da orografia. O ficheiro 

variáveis.txt possui a listagem das variáveis climáticas. Os dados de saída são 

armazenados num ficheiro de texto, que é criado para cada uma das variáveis consideradas 

e opcionalmente pode ser criado um ficheiro saida_Long_Lat.txt contendo as coordenadas e 

os valores da land/sea mask e da orografia. Na Figura 6.4 apresenta-se a estrutura de 

ficheiros do programa, mostrando-se cada um destes ficheiros no Anexo V. 

 
Figura 6.4 – Estrutura de ficheiros do programa de leitura e formatação dos dados dos modelos 

climáticos. 
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O programa de formatação (AlterClima.exe) funciona em duas fases. É utilizado em primeiro 

lugar durante a construção do SIG para criar um ficheiro que fornecerá as coordenadas 

geográficas dos pontos das grelhas dos modelos, bem como o valor da land/sea mask e da 

orografia. Após a visualização destas grelhas é possível identificar os pontos a retirar, 

introduzindo-se posteriormente no ficheiro parâmetros.txt o número de código dos pontos a 

retirar. Após a selecção dos pontos das grelhas dos modelos climáticos, realizou-se a 

formatação de 56 ficheiros do modelo HadRM3P, de 16 do HIRHAMh e de 16 do 

HIRHAMhh.  

 

Tratamento dos dados 

Após a extracção/formatação dos dados dos modelos climáticos foi necessário realizar o 

tratamento dos dados, o que incluiu o cálculo da média para as diferentes simulações do 

mesmo cenário e modelo e a conversão das unidades em que os dados são fornecidos para 

as unidades em que os modelos trabalham. 

O modelo HadRM3P possui três simulações para o cenário de controlo (adeha, adehb, 

adehc), três para o cenário A2 (adhfa; adhfe; adhff) e apenas uma para o cenário B2 

(adhfd). Optou-se por fazer a média das três simulações para o cenário de controlo e A2, de 

modo a se ficar com apenas uma série de dados para cada um dos cenários considerados. 

Para os três modelos (HadRM3P, HIRHAMh e HIRHAMhh) realizou-se a conversão das 

unidades em que os dados são disponibilizados para as unidades utilizadas no modelo 

IrrigRotation. A temperatura que é dada em graus Kelvin [K] foi convertida em graus Celsius 

[ºC]. A radiação é fornecida como radiação líquida de curto comprimento de onda (Rns) 

[W/m2] e radiação líquida de longo comprimento de onda (Rnl) [W/m2], tendo-se calculado a 

radiação líquida (Rn) de acordo com a seguinte expressão (Allen et al., 1998): 

Rn = (Rns-Rnl) × 0.0864 (6.1) 

onde: 

Rn – Radiação líquida [MJ m-2 dia-1]; 

Rns – Radiação líquida de curto comprimento de onda [W m-2]; 

Rnl – Radiação líquida de longo comprimento de onda [W m-2]; 

0.0864 – factor de conversão de W m-2 em MJ m-2 dia-1. 

 

Os dados do vento são fornecidos a uma altura ao solo de 10 m e foi necessário utilizar a 

seguinte expressão (Allen et al., 1998) para estimar a velocidade do vento a 2 m de altura: 
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onde: 

U2 – velocidade média do vento a 2 m [m s-1]; 

Uz – velocidade média do à altura z m [m s-1]; 

z – Altura a que é medida a velocidade do vento [m]. 

 

No caso modelos HIRHAMh e HIRHAMhh os dados de humidade do ar são fornecidos 

através da temperatura do ponto de orvalho [K], tendo sido necessário converter estes 

dados em valores de humidade relativa máxima (RHmax) e mínima (RHmin). Para calcular 

RHmax e RHmin em primeiro lugar calculou-se a tensão de vapor real (ea) e posteriormente 

estimou-se RHmin, utilizando-se sucessivamente as equações descritas em Allen et al. 

(1998). 
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ea – pressão de vapor real [kPa]; 

eo(T) – pressão de vapor de saturação à temperatura T [kPa]; 
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em que: 

RHmax - humidade relativa máxima [%]; 

Tmin – Temperatura mínima diária [ºC]. 

 

Para estimar RHmin utilizou-se a equação 6.4 tendo-se substituído Tmin por Tmax assumindo-

se a simplificação de que a pressão de vapor real se mantém constante ao longo do dia. 

Para confirmar que esta simplificação não produzia valores demasiado baixos de RHmin, 

compararam-se os resultados obtidos com esta equação, para o período de referência 

(10961-90), com os valores observados nas estações meteorológicas de Beja e Évora, para 

o mesmo período. Verificou-se que ambas as séries apresentavam resultados semelhantes 
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com desvios a variarem em média entre -2% (HIRHAMh) a -3.8% (HIRHAMhh) para Beja e 

entre -4.9% (HIRHAMh) a -7.2% (HIRHAMhh) para Évora. 

 

Cálculo das anomalias climáticas 

O método escolhido para gerar as séries climáticas relativas aos cenários futuros, foi a 

perturbação das séries “históricas”, de dados registados em estações meteorológicas, com 

as anomalias produzidas pelos modelos climáticos para cada um dos cenários 

socioeconómicos considerados, de acordo como método Delta Change (vd. secção 

2.5.3.1.). Este método de produzir as séries climáticas futuras tem a vantagem de permitir 

manter a estrutura espacial do clima, através da utilização de uma rede de estações 

meteorológicas, e permite também reduzir os desvios dos modelos climáticos. No entanto, o 

método Delta Change mantém a variabilidade actual do clima, o que pode corresponder a 

uma simplificação considerável. (Cunha et al., 2006; IPCC-TGICA, 2007; Mourato, 2009). 

Em virtude de se terem observado desvios consideráveis entre os dados dos modelos RCM 

para o período de controlo e os dados observados nas estações meteorológicas (vd. Secção 

7.2.2) optou-se por utilizar o método de correcção Delta Change, que tem por base a série 

de dados observados, para evitar uma elevada incerteza nas séries climáticas futuras. 

Assim, com base nos cenários de referência (1961-90) e nos diferentes cenários de 

alteração climática (A2 e B2 para o modelo HadRM3P e A2 para os modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh) calcularam-se as anomalias para cada uma das variáveis consideradas. 

Optou-se por calcular as anomalias com base nos dados com um passo de tempo mensal e 

não nos diários pois o grau de incerteza associado aos resultados dos modelos climáticos é 

elevado, sendo preferível utilizar os valores médios mensais pois dão uma melhor indicação 

da tendência e reduzem a ocorrência de valores extremos (comunicação pessoal Proença 

de Oliveira, 2009). 

As anomalias são calculadas através da comparação das séries de cada um dos cenários 

(A2 e B2) com a série de referência do modelo RCM (1961-90). Para a temperatura, 

velocidade do vento, humidade relativa e radiação solar, a anomalia é a diferença entre as 

duas séries, sendo posteriormente somada aos valores observados. Quanto à precipitação, 

a anomalia é calculada como a percentagem de variação do cenário da alteração climática 

relativamente à referência, sendo posteriormente multiplicada pelos valores observados (vd. 

secção 2.5.3.1.). 

Uma vez que as anomalias têm que perturbar dados climáticos observados com um passo 

de tempo diário, foi necessário após o cálculo das anomalias mensais produzir uma série de 

dados com um passo de tempo diário contendo essas anomalias, sendo que dentro do 
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mesmo mês as anomalias são iguais. Para a produção destas séries diárias desenvolveu-se 

uma base de dados em Access onde se construíram diversas queries que permitiram a sua 

geração. 

Conforme referido anteriormente a precipitação teve que ser tratada de uma forma diferente 

das restantes variáveis meteorológicas. Assim, descreve-se isoladamente o cálculo das 

anomalias para a precipitação. Uma vez que se pretende manter a estrutura do número de 

episódios de precipitação ocorridos num dado mês, utiliza-se uma anomalia calculada como 

uma percentagem de alteração, que será multiplicada pelos dados registados. Numa 

primeira tentativa de gerar as séries perturbadas com base nas anomalias calculadas para 

cada mês das séries produzidas pelos modelos climáticos, verificou-se que ocorriam valores 

de precipitação exageradamente elevados e irrealistas. Assim, efectuou-se o cálculo das 

anomalias para a precipitação de acordo com a metodologia descrita em Miranda et al. 

(2006), em que se determinam os factores de correcção da precipitação com base em 

médias de 30 anos para cada um dos meses. Este método de correcção dos desvios 

permitiu que a percentagem de redução da precipitação nas séries perturbadas (A2 e B2) 

fosse igual aos resultados de redução da precipitação obtidos quando se comparam os 

dados produzidos pelos modelos RCM para os cenários A2 e B2 com os cenários de 

referência respectivos.  

Assim, em primeiro lugar calcularam-se as médias mensais das 14 séries de dados de 

precipitação dos modelos climáticos: Évora (HadRM3P: baseline, A2, B2; HIRHAMh: 

baseline, A2; HIRHAMhh: baseline, A2); Beja (HadRM3P: baseline, A2, B2; HIRHAMh: 

baseline, A2; HIRHAMhh: baseline, A2). Com base nas médias de 30 anos, calculou-se para 

cada mês do ano as anomalias médias mensais, em percentagem, dividindo os cenários A2 

e B2 pelos cenários de referência respectivos. Com base nos 12 valores das anomalias da 

precipitação, calculadas para cada cenário, gerou-se uma série de anomalias diárias. Nesta 

série os valores de um dado mês são iguais ao longo de toda a série. 

 

Interpolação espacial das anomalias 

Para produzir as séries climáticas futuras é necessário interpolar espacialmente as 

anomalias climáticas produzidas pelos modelos climáticos RCM para a localização das 

estações meteorológicas, uma vez que os pontos das grelhas dos modelos e os pontos das 

estações têm diferentes distribuições espaciais. 

A interpolação realizou-se através da utilização do software Interpolador (vd. secção 6.2.2.). 

O método de interpolação considerado foi o inverso do quadrado da distância, uma vez que 

durante a validação do programa Interpolador (vd. Anexo II) se constatou que este método 
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apresenta resultados muito semelhantes ao método da colocação por mínimos quadrados, 

não se justificando a complexidade extra da calibração das funções de covariância. 

Para a região do Alentejo como só se dispunha de duas estações meteorológicas com 30 

anos de registos diários, as estações de Évora e Beja, optou-se por interpolar as anomalias 

para a localização destas duas estações. 

Para o modelo HadRM3P foram interpolados 16 ficheiros para cada estação (Beja e Évora), 

oito para cada um dos dois cenários considerados (A2 e B2), com a particularidade do vento 

possuir uma grelha diferente das restantes variáveis. Para os modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh (cenário A2) interpolaram-se nove ficheiros para cada um dos modelos e para 

cada uma das estações. 

 

Perturbação das séries históricas 

Estas séries de anomalias interpoladas espacialmente foram posteriormente projectadas 

sobre os dados registados em Beja e Évora e calcularam-se as séries perturbadas para os 

diferentes cenários. Daqui resultaram 8 séries climáticas perturbadas Évora_A2_HadRM3P; 

Évora:_B2_HadRM3P; Évora_A2_HIRHAMh; Évora_A2_HIRHAMhh; Beja_A2_HadRM3P; 

Beja_B2_HadRM3P; Beja_A2_HIRHAMh; Beja_A2_HIRHAMhh.  

Para todas as variáveis climáticas à excepção da precipitação as anomalias são adicionadas 

aos dados registados. No caso da precipitação as anomalias são multiplicadas para manter 

o mesmo número de ocorrências de precipitação dentro do mesmo mês, alterando-se 

apenas o valor da precipitação ocorrida (Cunha et al., 2006). Após a obtenção das séries 

perturbadas realizou-se a validação dos dados e a correcção de erros, uma vez que a 

perturbação das séries registadas através das anomalias pode conduzir a algumas 

inconsistências nos dados. Para a precipitação comparam-se os valores de cada cenário de 

alteração climática com os dados registados nas estações meteorológicas, não tendo sido 

necessário realizar qualquer correcção.  

Relativamente aos valores da velocidade do vento verificou-se que as séries perturbadas 

apresentavam valores negativos, tendo sido necessário corrigir esses valores. Para tal 

procedeu-se à determinação do valor mínimo da velocidade do vento nas séries observadas 

(1961-90) e obrigou-se a que nas séries perturbadas também fosse esse o seu valor 

mínimo.  

No caso da humidade relativa como apenas se dispunha para o modelo HadRM3P dos 

valores da humidade relativa média decidiu-se assumir a simplificação de que a anomalia da 

humidade relativa média perturba de igual modo tanto a humidade relativa mínima como a 
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máxima. No caso dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh utilizaram-se as anomalias de RHMax 

e de RHmin para perturbar as respectivas séries observadas. Para a humidade relativa foi 

necessário corrigir alguns valores de RHmax de modo a que não ultrapassassem os 100% e 

foi necessário retirar os valores negativos de RHmin. A correcção dos valores mínimos, foi 

realizada determinando-se o valor mínimo registado em cada uma das estações, tendo 

todos os valores inferiores a esse mínimo sido substituídos por esse valor. 

Realizaram-se correcções aos valores mais baixos da radiação líquida (Rn) não deixando 

esta variável apresentar nas séries futuras valores mais baixos do que o menor valor 

registado nas estações respectivas. A temperatura apresentou valores plausíveis não tendo 

sido necessário efectuar correcções. 

Para as variáveis Tmin e Tmax e HRmin e HRmax corrigiu-se os casos em que a Tmin foi superior 

à Tmax e em que a HRmin foi maior do que HRmax. Corrigiu-se igualmente o valor mínimo da 

diferença entre estas variáveis. As diferenças mínimas entre a temperatura máxima e 

mínima e na humidade relativa máxima e mínima foram corrigidas de acordo com os valores 

históricos. Para realizar a correcção para um dado dia fez-se a média do mínimo e do 

máximo (para esse dia) e depois adicionou-se à média desse dia metade da diferença 

mínima para obter a temperatura ou humidade relativa máxima e retirou-se metade da 

diferença mínima para obter a temperatura ou humidade relativa mínima. 

Para cada uma das séries climáticas realizou-se o cálculo da ETo, com o módulo de cálculo 

da evapotranspiração do IrrigRotation. No final deste processo obtiveram-se as seguintes 

séries de dados: 

• Évora 

o Controlo, registados na estação meteorológica (1961-90); 

o HadRM3P A2 (2071-2100); 

o HadRM3P B2 (2071-2100); 

o HIRHAMh A2 (2071-2100); 

o HIRHAMhh A2 (2071-2100). 

• Beja 

o Controlo, registados na estação meteorológica (1961-90); 

o HadRM3P A2 (2071-2100); 

o HadRM3P B2 (2071-2100); 

o HIRHAMh A2 (2071-2100); 

o HIRHAMhh A2 (2071-2100). 
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6.2.2 Aplicação informática Interpolador 

6.2.2.1. Considerações gerais 

O software Interpolador (Rolim et al., 2011) foi desenvolvido com o objectivo de fornecer os 

dados climáticos de entrada ao modelo IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008), interpolados 

espacialmente para o centróide de cada parcela onde se pretenda realizar a simulação do 

balanço hídrico do solo. Este programa permite combinar para um dado ponto do terreno 

dados climáticos provenientes de diferentes fontes. A localização geográfica dos pontos das 

grelhas dos modelos climáticos (RCM) varia com o modelo e é diferente da localização dos 

pontos de uma dada rede de estações meteorológicas sendo necessário utilizar um software 

de interpolação espacial para interpolar os valores das anomalias climáticas produzidas 

pelos diferentes cenários e modelos climáticos para o local das estações meteorológicas.  

O desenvolvimento deste software justifica-se devido ao facto de os programas de análise 

espacial actualmente disponíveis no mercado só permitem realizar uma única interpolação 

espacial de cada vez. Esta limitação torna impraticável o cálculo de valores interpolados de 

séries de dados meteorológicos com um passo de tempo diário, relativas a vários anos e 

contendo diversas variáveis climáticas. Para resolver esta questão, desenvolveu-se este 

software que permite realizar automaticamente a interpolação espacial dos dados 

meteorológicos para o centro de cada parcela, de acordo com as suas coordenadas 

geográficas. Este software permite também aumentar a precisão no cálculo das 

necessidades de rega das culturas através do aumento da qualidade dos dados dos 

modelos de simulação da rega. 

 

6.2.2.2. Descrição do programa 

O software Interpolador foi desenvolvido em Visual Basic 2005, sendo composto por uma 

interface gráfica com o utilizador e um módulo de cálculo, sendo os dados entrada 

fornecidos ao programa através de ficheiros de texto. O software foi projectado para realizar 

a interpolação das quatro variáveis agrometeorológicas utilizadas na modelação das 

necessidades hídricas das culturas de acordo com a metodologia proposta por Allen et al. 

(1998, 2007), e que são a evapotranspiração de referência (ETo), a humidade relativa 

mínima (RHmin), a velocidade média do vento a 2 metros de altura (U2), e a precipitação (P). 

Os métodos de interpolação implementados neste software (vd. secção 3.2.2.) foram o 

vizinho mais próximo (VMP), o inverso do quadrado da distância (IQD) e a colocação por 

mínimos quadrados (CMQ). 
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Incluíram-se estes três métodos de interpolação para conferir ao programa flexibilidade de 

utilização uma vez que nem sempre é possível dispor de um número mínimo de pontos para 

utilizar o método da colocação dos mínimos quadrados. Se existir um número reduzido de 

estações disponíveis, poder-se-á utilizar o método do IQD ou o do VMP. Esta flexibilidade 

permite ultrapassar um dos mais importantes constrangimentos na utilização de modelos na 

rega, que são as restrições impostas pela disponibilidade dos dados que os modelos 

necessitam. 

A estrutura conceptual do programa é apresentada na Figura 6.5 e inclui os dados de 

entrada, os métodos implementados e os dados de saída. Os dados de entrada são 

fornecidos por ficheiros de texto e devem incluir, para cada estação, a localização (latitude, 

longitude) e a série temporal dos dados meteorológicos observados (ETo, RHmin, U2, e P). 

Também têm que ser fornecidas as coordenadas geográficas do ponto a interpolar e o 

método de interpolação seleccionado. Quando se pretenda utilizar o método da CMQ os 

parâmetros das funções de covariância também terão que ser fornecidos.  

Na Figura 6.6 apresenta-se a estrutura de ficheiros do programa. Os dados de entrada são 

fornecidos ao programa Interpolador através da construção dos ficheiros: Estacoes.txt, 

ponto.txt, EToPM.txt, Precipitacao.txt, HR.txt, Vento.txt e CoAlfa.txt. Os dados interpolados 

são guardados no ficheiro “saida_Interpolacao.txt” que é criado automaticamente pelo 

programa. Todos os ficheiros de texto encontram-se na mesma pasta do executável, 

Interpolador.exe, uma vez que quando se corre o programa este procura automaticamente 

pelos ficheiros na pasta onde o executável se encontra. No Anexo VI apresenta-se um 

exemplo para cada um destes oito ficheiros. Para além desta opção de interpolar 

simultaneamente estas quatro variáveis meteorológicas (ETo, RHmin, U2, e P) o programa 

Interpolador também possui uma versão que permite interpolar individualmente qualquer 

variável meteorológica para um conjunto de pontos. 

O software está operacional e fornece séries climáticas interpoladas para cada ponto de 

interesse no terreno, com base nos dados registados por uma rede de estações 

meteorológicas. 
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Figura 6.5 – Fluxograma dos elementos e da estrutura do software Interpolador. 

 

 
Figura 6.6 – Estrutura de ficheiros do programa Interpolador. 
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6.2.2.3. Teste e validação do programa 

Uma vez terminado o desenvolvimento do programa interpolador, foi necessário testar e 

validar o programa. O software foi validado e realizou-se uma análise comparativa dos três 

métodos de interpolação para a região do Alentejo. Consideraram-se as variáveis climáticas 

evapotranspiração de referência (ETo), humidade relativa mínima (RHmin), velocidade do 

vento a 2 metros de altura (U2), e precipitação (P), tendo-se avaliado a incerteza introduzida 

pela utilização de diferentes métodos de interpolação no cálculo das necessidades de rega 

das culturas. No Anexo II, apresenta-se a metodologia utilizada para validar o programa 

assim como os resultados da avaliação de exactidão. 

Os resultados alcançados demonstram que o VMP é o método que apresenta os piores 

resultados, apresentando os métodos CMQ e IQD resultados bastante semelhantes entre si. 

Apesar de ser um método muito mais simples o IQD apresentou resultados semelhantes ao 

método da CMQ, não se justificando assim o maior esforço requerido pela utilização deste 

método (calibração das funções de covariância – secção 3.2.2.3.), tendo-se seleccionado 

por isso o método do IQD para interpolar os dados dos cenários climáticos (secção 6.2.1). 

 

6.2.3. Aplicação informática IrrigRotation 

6.2.3.1. Considerações gerais  

Com o objectivo de realizar a determinação das necessidades de rega das culturas 

desenvolveu-se o modelo de balanço hídrico do solo IrrigRotation (Rolim e Teixeira, 2008). 

Este programa permite apoiar o planeamento e a gestão da rega, num contexto de 

alterações climáticas, através da determinação das necessidades hídricas de uma rotação 

de culturas e dos calendários de rega para diferentes cenários climáticos. 

O programa IrrigRotation é um modelo de simulação do balanço hídrico, baseado na 

metodologia dos coeficientes culturais de base (Allen et al., 1998; 2005a; 2007), que realiza 

o balanço hídrico do solo continuamente no tempo com um passo de tempo diário. Esta 

simulação contínua no tempo permite ultrapassar uma das maiores fontes de incerteza na 

utilização de modelos de balanço hídrico, que consiste na estimação do volume de água 

armazenado no perfil do solo no início da simulação. A simulação do balanço hídrico do solo 

continuamente no tempo permite considerar as necessidades hídricas de uma sequência de 

culturas ou rotação de culturas, tendo em consideração a água armazenada no perfil do solo 

não só durante o período em que as culturas estão instaladas no terreno como também 

durante os períodos sem cultura (“nongrowing season”), calculando a reserva de água no 

solo de acordo com a raiz mais profunda da sequência ou rotação de culturas. A 
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metodologia dos coeficientes culturais de base (secção 4.2.5.1.), implementada no 

programa, é especialmente adequada para contabilizar a evaporação da camada superficial 

do solo durante os períodos sem cultura ao longo da rotação. Este programa permite assim 

o cálculo das necessidades de rega o nível da rotação de culturas em oposição aos modelos 

de balanço hídrico actualmente disponíveis tais como o CROPWAT (Smith, 1998), ISAREG 

(Teixeira e Pereira, 1992), PILOTE (Mailhol et al., 1997), SIMDualKc (Rolim et al., 2006) ou 

mais recentemente AquaCrop (Raes, 2009) que realizam a simulação do balanço hídrico 

para uma campanha de rega e para uma única cultura.  

Este modelo foi desenvolvido para ser o mais flexível possível, quanto aos períodos de 

tempo considerados, sendo capaz de simular intervalos de tempo a partir de alguns dias até 

vários anos, utilizando-se no caso deste trabalho um intervalo de 30 anos. O modelo foi 

integrado com o software SIG GeoMedia 6.0 de modo a possibilitar o cálculo das 

necessidades de rega tanto ao nível da parcela como ao nível da região, permitindo a 

análise regional das necessidades de rega. 

 

6.2.3.2. Estrutura do programa 

A aplicação informática IrrigRotation foi desenvolvida em Visual Basic 2005 e inclui uma 

base de dados em Access 2000. Esta aplicação é composta por módulos computacionais, 

uma interface gráfica com o utilizador e uma base de dados, apresentando-se na Figura 6.7 

a estrutura conceptual do programa.  

Modelo IrrigRotation
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Módulos matemáticos
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Resultados

 
Figura 6.7 – Estrutura conceptual do modelo IrrigRotation. 
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Interface gráfica 

Na Figura 6.8 apresenta-se a interface gráfica do programa IrrigRotation, que contém quatro 

botões de comando que executam as rotinas de cálculo da evapotranspiração de referência 

(ETo); do balanço hídrico, de exportação dos dados para o SIG e da análise de frequência. 

 
Figura 6.8 – Interface gráfica do modelo IrrigRotation. 

 

Módulos de cálculo 

Os principais módulos computacionais que compõem o programa são: cálculo da ETo, 

geração da sequência de culturas, cálculo da ETc, simulação do balanço hídrico do solo e a 

análise de frequência das necessidades de rega relativas ao período de ponta.  

Na Figura 6.9 apresenta-se o algoritmo do modelo IrrigRotation, em que se podem ver os 

dados de entrada, o modo como se articulam os diferentes módulos computacionais e os 

principais dados de saída do programa. 

O programa inicia a simulação através da leitura dos dados de entrada a partir da base de 

dados balancoHidr.mdb. Os dados de entrada consistem em dados climáticos, dados das 

culturas (que inclui os dados das rotações de culturas), dados do solo e informação relativa 

às opções de rega.  

Caso o valor da ETo não seja fornecida com os dados climáticos corre-se o módulo de 

cálculo respectivo para a sua determinação. O módulo da ETo realiza os cálculos com um 

passo de tempo diário, utilizando o método FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998) 

quando existam todos os dados climáticos necessários e o método de Hargreaves-Samani 

(Hargreaves e Samani, 1985), que permite a estimação da ETo quando apenas se disponha 

dos dados de temperatura máxima e mínima. A metodologia de cálculo da ETo encontra-se 

descrita na secção 4.1.1. 
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Figura 6.9 – Fluxograma do modelo de balanço hídrico contínuo no tempo IrrigRotation. 

 

Após a leitura dos dados de entrada o módulo de geração da sequência das culturas cria 

uma série contendo os dados culturais para cada dia do período de simulação. A realização 

do balanço hídrico do solo continuamente no tempo aumenta a complexidade da simulação, 

tendo sido necessário desenvolver um módulo para gerar a sequência de culturas, que inclui 

os períodos sem cultura (“nongrowing season”). Este módulo constrói uma matriz com a 

sequência de culturas, como se pode ver de forma esquemática na Figura 6.10, em que a 

cada dia do período de simulação é atribuído uma dada cultura, o estádio de 

desenvolvimento, a altura da cultura, a profundidade de raiz e os valores dos coeficientes 

culturais tabelados. A capacidade em gerar a sequência de culturas permite simular as 

necessidades de rega de uma rotação de culturas. 
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Sem cultura Cultura 1 Sem cultura Cultura 2 Sem cultura Cultura n…

Comprimento da série temporal
Dia(0) Dia(n)

Sem cultura Cultura 1 Sem cultura Cultura 2 Sem cultura Cultura n…

Comprimento da série temporal
Dia(0) Dia(n)

 
Figura 6.10 – Representação esquemática da construção da sequência de culturas com um passo de 

tempo diário. 

 

Na Figura 6.11 apresenta-se o fluxograma do módulo de geração da sequência de culturas. 

Este módulo gera a sequência de culturas de acordo com a ordem estabelecida na tabela 

das rotações da base de dados (balancoHidr.mdb) do modelo IrrigRotation (Anexo VII). Para 

cada dia do período de simulação, este módulo verifica se esse dia está compreendido entre 

as datas de sementeira e de colheita da cultura que nesse momento se encontrar 

seleccionada. Caso se verifique que o dia está fora do período de crescimento da cultura, o 

programa selecciona os dados do período sem cultura. Quando o dia estiver dentro do 

período da cultura então são calculados os parâmetros da cultura em função da data e 

guardados na matriz da sequência de culturas. Quando é atingida a data da colheita é 

seleccionada a próxima cultura da rotação de acordo com o seu número de ordem na 

rotação. 

dia >= data sementeira(ncult) e
dia <= data Colheita(ncult)?

SimNão

Início

Fim

dia = diaini

ncult = 1

Dados culturais(dia) 
=

dados período sem cultura

Dados culturais(dia) 
=

Dados cultura (ncult, dia)

dia = dia+1 Se dia > diafim?

Sim

Não dia 
= 

data Colheita(ncult)?

Sim

Não

Próxima cultura
ncult = ncult+ 1

Determinação dos 
dados da cultura 

- função da data

ncult = nº culturas
rotação?

Não

Próxima cultura
ncult = 1

Sim

dia >= data sementeira(ncult) e
dia <= data Colheita(ncult)?

SimNão

Início

Fim

dia = diaini

ncult = 1

Dados culturais(dia) 
=

dados período sem cultura

Dados culturais(dia) 
=

Dados cultura (ncult, dia)

dia = dia+1 Se dia > diafim?

Sim

Não dia 
= 

data Colheita(ncult)?

Sim

Não

Próxima cultura
ncult = ncult+ 1

Determinação dos 
dados da cultura 

- função da data

ncult = nº culturas
rotação?

Não

Próxima cultura
ncult = 1

Sim

 

Figura 6.11 – Algoritmo responsável pela criação da matriz dos dados culturais que contém para cada 
dia da simulação os diferentes parâmetros da cultura. 
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O programa IrrigRotation apenas permite parametrizar um único período sem cultura por 

rotação, devendo-se escolher as características do período sem cultura que melhor 

caracterizem a situação média ao longo de toda a rotação. 

Após a obtenção da matriz de dados diários com os valores dos dados culturais são 

calculados os 3 reservatórios de água no solo (Revap, R1(t), R2(t)) descritos anteriormente na 

secção 4.2.3 (ver Fig. 4.6). A determinação da ETc (secção 4.1.2.) é realizada em paralelo 

com a simulação do balanço hídrico solo, uma vez que o valor da ETc é condicionado pela 

reserva de água no solo na zona radicular e pela reserva de água na camada evaporativa 

do solo, que são determinadas através do balanço hídrico do solo de acordo com a 

metodologia apresentada na secção 4.2.5.3.  

A rotina de simulação do balanço hídrico considera o solo dividido em três camadas (Revap, 

R1(t), R2(t)), cada uma equivalente a um reservatório de água no solo, sendo R1(t) e R2(t) 

variáveis no tempo em função da profundidade radicular (Zr) (vd. Fig. 4.6). A simulação do 

balanço hídrico do solo é realizada de acordo com a metodologia exposta na secção 4.2.6, 

sendo as necessidades de rega determinadas em função do esquema de rega, definindo-se 

o limite de água no solo para o qual se inicia a rega e a dotação de rega (DRg) a ser 

fornecido à cultura. A decisão da rega é tomada com base nos valores da reserva de água 

no horizonte R1(t), que é a região do solo correspondente à profundidade de enraizamento 

(vd. 4.2.3.), e tendo em conta as seguintes opções de rega (vd. secção 4.2.6.2.): 

• Não regar; 

• Regar visando o conforto hídrico das culturas; 

• Regar entre dois limites seleccionados, o nível superior de gestão (nsg) e o nível inferior 

de gestão (nig); 

• Restrições: 

o Intervalo mínimo de dias entre regas; 

o Intervalo de dias entre regas constante; 

o Volume máximo de rega; 

o Dotação de rega constante. 

 

Após a realização das simulações do balanço hídrico, é criada para cada uma das 

simulações uma tabela de resultados na qual são armazenados os dados relativos à rega 

(Fig. 6.12). Com base nesses valores é corrido o módulo da análise de frequência que 

determina as necessidades de ponta, para cada um dos anos das simulações, associando-

lhes de seguida um dada probabilidade de não excedência. A probabilidade de não 
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excedência é determinada através da utilização da função empírica de acordo com a 

metodologia descrita na secção 4.4. 

 

 

Figura 6.12 – Exemplo de uma tabela de resultados, criada para cada uma das simulações, na qual 
são armazenados os dados das necessidades de rega calculadas pelo modelo IrrigRotation. 

 

Base de dados 

No desenvolvimento do programa IrrigRotation foi prestada particular atenção à modelação 

dos dados, tendo-se desenvolvido uma base de dados relacional em Access 2000. No 

Anexo VII apresenta-se o modelo relacional da base de dados balancoHidr.mdb. A base de 

dados é um dos elementos chave deste programa uma vez que o modelo necessita de uma 

grande quantidade de dados, armazenando informação relativa a dados meteorológicos, 

solo, culturas, rotação das culturas, sistemas de rega, da parcela e dados das simulações, 

que são uma combinação específica dos factores descritos anteriormente (Fig. 6.7 e Anexo 

VII). 
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A base de dados permite também realizar a análise dos dados através da utilização de 

queries sem a necessidade de desenvolver novo software, o que constitui uma vantagem 

importante num programa em desenvolvimento. 

A base de dados encontra-se ligada a uma base de dados georeferenciada (SIG) permitindo 

produzir mapas das necessidades de rega das culturas ao nível de um aproveitamento 

hidroagrícola. 

 

6.2.3.3. Integração com SIG 

O programa IrrigRotation foi integrado num SIG, com o recurso ao software GeoMedia 6.0. A 

integração de um modelo de simulação rega com a tecnologia SIG permite expandir a sua 

escala de análise do nível da parcela para um nível regional. A integração deste modelo e 

da sua base de dados numa estrutura SIG é apresentada na Figura 6.13, sendo a ligação 

entre a base de dados balancoHidr.mdb do modelo IrrigRotation e a base de dados 

georeferenciada solos_Beja.mdb efectuada através da tabela unidades solo. 

A interface gráfica com o utilizador (GUI), do programa IrrigRotation, é chamada a partir da 

GeoMedia map window através de uma barra de ferramentas que contém um comando que 

realiza a ligação ao modelo, como se pode observar na Figura 6.14. Este comando foi 

desenvolvido em Visual Basic 6.0, tendo-se utilizado o GeoMedia command wizard que 

permite criar automaticamente uma parte do código em Visual Basic 6.0. 

A base de dados SIG armazena informação relativa aos solos, curvas de nível, declives e 

dados cartográficos, estando ligada à base de dados do IrrigRotation através da tabela 

unidades solo. A base de dados SIG foi desenvolvida em Access 2000, tendo sido gerada 

automaticamente pelo software GeoMedia 6.0, e posteriormente editada e adaptada para 

permitir a sua ligação com a base de dados do modelo IrrigRotation. O modelo IrrigRotation 

lê os dados a partir da sua base de dados e exporta os resultados das simulações para a 

base de dados SIG permitindo a geração de mapas de necessidades hídricas das culturas. 

Assim sendo, este SIG permite a análise espacial das necessidades hídricas das rotações 

de culturas. 
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Figura 6.13 – Integração do modelo IrrigRotation num SIG. 

 

 

Figura 6.14 – Interface gráfica do modelo IrrigRotation e a sua ligação ao software GeoMedia através 
de uma barra de ferramentas (destacada a azul) que contém um comando responsável por correr o 

modelo IrrigRotation. 
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6.2.3.4. Operação do software  

A utilização do modelo IrrigRotation requer que as “opções regionais e de idioma” do 

computador estejam configuradas para Inglês (Estados Unidos), uma vez que a função 

utilizada para leitura das datas funciona no formato mês-dia-ano, que é o formato utilizado 

nos Estados Unidos.  

Os dados de entrada são fornecidos através da base de dados. Em primeiro lugar, o 

utilizador deve introduzir na base de dados os dados relativos ao solo, às rotações de 

culturas e dados climáticos (diários) da região, conjuntamente com a descrição da estação 

meteorológica. Quando introduz ou edita os dados o utilizador pode escolher entre importar 

a ETo juntamente com as outras variáveis climáticas, ou calcular os valores diários de ETo 

utilizando o módulo de cálculo do IrrigRotation. 

Após a introdução dos dados de base o utilizador cria um registo na tabela de simulação 

combinando os dados da parcela (solo e série climática) com uma rotação cultural, com o 

tipo de sistema de rega e com as opções de gestão da rega para cada cultura.  

Os resultados de cada simulação são armazenados numa tabela de resultados, que é criada 

para essa simulação. Com base nos valores das dotações de rega registados na tabela de 

resultados, corre-se o módulo de análise frequencial que calcula os valores das 

necessidades de rega para o período de ponta (vd. secção 4.4) associando para cada um 

dos valores anuais uma dada probabilidade de não excedência. 

As tabelas de resultados são processadas através de queries predefinidas na base de 

dados, que permitem extrair as necessidades de rega anuais e as respectivas 

probabilidades de não excedência. Também é possível exportar os dados das tabelas de 

resultados directamente para uma folha de cálculo e aí analisá-los. As tabelas de resultados 

para além dos valores das necessidades de rega anuais e das necessidades de rega para o 

período de ponta, armazenam também os valores de grande parte das variáveis utilizadas 

na modelação do balanço hídrico do solo, de modo a permitir um maior detalhe e 

profundidade na análise dos resultados e facilitando também a detecção de erros que 

possam ocorrer. 

Relativamente à ligação do modelo IrrigRotation ao SIG é necessário editar a tabela 

unidades solo (Fig. 6.13) fazendo corresponder as unidades de solo da carta de solos aos 

solos contidos na tabela de solos da base de dados do IrrigRotation, sendo os dados 

exportados para o SIG através do botão “Export Data to GIS” (Fig. 6.8 e Fig. 6.14). A 

interface gráfica pode ser chamada directamente através da barra de ferramentas do 

GeoMedia Map Window (Fig. 6.14). 
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6.2.3.5. Teste e validação do programa 

O programa IrrigRotation encontra-se concluído e operacional tendo sido testado e validado 

para a região de Beja. No Anexo I apresenta-se a sua validação bem como os resultados 

obtidos. Após esta fase de testes o programa foi aplicado a dois casos de estudo na região 

do Alentejo (Évora e Beja), no âmbito da aplicação experimental da metodologia 

desenvolvida, apresentando-se no capítulo 7 os dados de base utilizados assim como os 

resultados obtidos. 

 

6.2.4. Aplicação informática Enrolador 

6.2.4.1. Considerações Gerais 

Num contexto de alterações climáticas, em que é previsível que as culturas de Outono-

Inverno, como por exemplo o trigo, venham a necessitar de regas de complemento para 

garantir a sua produção, os canhões de rega constituem uma opção com bastante interesse. 

Estes equipamentos possuem uma grande flexibilidade de utilização e com um investimento 

relativamente reduzido permitem regar áreas consideráveis. Assim, desenvolveu-se o 

modelo Enrolador com o objectivo de realizar o dimensionamento de sistemas de rega com 

canhão com enrolador. Este programa selecciona os equipamentos que mais se aproximam 

dos critérios de projecto, realiza a simulação do funcionamento dos equipamentos 

dimensionados, simulando o perfil de aplicação do canhão, e efectua a avaliação do 

desempenho tanto para os sistemas de rega em projecto como para sistemas em operação 

com base em dados das avaliações de campo. Os canhões de rega quando mal projectados 

e geridos costumam apresentar baixas uniformidades de distribuição e baixas eficiências de 

rega (Granier et al., 2003; Pereira 2004; Pereira, 2005; Tarjuelo, 2005), sendo importante 

dispor de um software de projecto que permita dimensionar correctamente os canhões de 

rega minimizando os seus aspectos negativos. 

O modelo Enrolador foi desenvolvido tendo por base o modelo TRAVGUN (Rolim e Pereira, 

2005). O modelo TRAVGUN está incompleto, sendo que apenas tem concluído e 

operacional o seu módulo de avaliação. Assim, procedeu-se à reformulação deste módulo, 

tendo-se migrado o seu código para Visual Basic 2005. A estrutura do programa Enrolador, 

a interface gráfica, e os módulos de dimensionamento hidráulico e de simulação da 

pluviometria foram construídos inteiramente de raiz. 
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6.2.4.2. Estrutura do programa 

O programa Enrolador foi desenvolvido em Visual Basic 2005, sendo composto por uma 

interface gráfica e por três módulos de cálculo: dimensionamento, simulação da pluviometria 

e avaliação de desempenho. Os dados de entrada são fornecidos ao modelo através de 

ficheiros de texto. Na Figura 6.15 apresenta-se a estrutura conceptual do programa.  
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Figura 6.15 – Estrutura conceptual do modelo Enrolador. 

 

A interface do programa é bastante simples consistindo apenas nos botões que executam 

cada um dos módulos do programa sendo os parâmetros e as opções de projecto 

introduzidas através dos ficheiros de texto de acordo com a estrutura de ficheiros que se 

apresenta na Figura 6.16. 
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Figura 6.16 – Estrutura de ficheiros do programa Enrolador. 

 

Módulo de dimensionamento: selecciona automaticamente o conjunto canhão, tubo flexível 

e enrolador, e opcionalmente a conduta principal, que mais se aproxima dos critérios de 

projecto. O processo de dimensionamento é realizado com base na metodologia descrita na 

secção 5.3 (vd. Fig. 5.6). Como resultado do dimensionamento é gerado um ficheiro 

contendo o sistema seleccionado e os seus parâmetros de funcionamento, sendo estes 

dados utilizados posteriormente na simulação do perfil pluviométrico do canhão. 

 

Módulo de simulação do perfil pluviométrico: realiza a simulação do funcionamento do 

canhão alvo de projecto ao longo da sua trajectória. Simula, assim, o modo como o canhão 

efectua a distribuição espacial da água sobre o terreno em condições em que não ocorra 

vento, o que permite estimar a altura de água aplicada sobre um conjunto de pontos 

(pluviómetros fictícios) perpendiculares à direcção de deslocação do canhão, reproduzindo a 

colocação de pluviómetros no terreno durante uma avaliação de campo (vd. secção 5.4). 

Como resultado este módulo produz os vectores de alturas pluviométricas, que serão 

utilizados pelo módulo de avaliação para calcular os indicadores de desempenho.  

 

Módulo de avaliação: calcula os indicadores de desempenho dos sistemas de rega com 

canhão de acordo com a metodologia apresentada na secção 5.2.1. Este módulo permite 

estimar o desempenho dos sistemas que estão a ser projectados, com base nos dados dos 

pluviómetros fictícios estimados através do módulo de simulação da pluviometria, assim 

como dos sistemas em operação, com base nos dados recolhidos em avaliações de campo.  
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6.2.4.3. Operação do software  

A utilização deste software é realizada através da construção dos ficheiros de texto que 

contêm os dados de entrada que alimentam o programa. No Anexo VIII apresenta-se um 

exemplo para cada um dos ficheiros de entrada utilizados neste programa. 

Para realizar o dimensionamento é necessário construir os ficheiros parcela.txt, canhões.txt, 

enroladores.txt e tubagens.txt. O ficheiro parcela.txt contém os dados relativos, às 

características da parcela, às necessidades de rega para o período de ponta, dados das 

características do solo e diversos parâmetros de projecto. O ficheiro Canhoes.txt, 

Enroladores.txt, e Tubagens.txt consistem em listagens de modelos de canhões (Komet, 

2011), enroladores e tubagens flexíveis (Irrifrance, 2011; Idrofoglia, 2011) e condutas de 

alumínio (RAESA, 2011), respectivamente, compiladas a partir de catálogos dos fabricantes. 

Com base nestes dados, o modelo dimensiona o equipamento através da selecção do 

conjunto de componentes que mais se aproxima dos critérios de projecto e produz como 

output o ficheiro saida_Enrolador.txt contendo a descrição, as características e as 

regulações do equipamento seleccionado. 

Após o dimensionamento, é possível simular o funcionamento do sistema de rega em 

projecto, realizando-se uma simulação da distribuição espacial da pluviometria do canhão. 

Para realizar esta simulação é necessário construir o ficheiro Simula_Asp.txt, que contém as 

características do canhão e os seus parâmetros de funcionamento, sendo estes dados 

obtidos através do ficheiro saida_Enrolador.txt. Como resultado obtém-se o ficheiro 

saída_simulador.txt contendo as pluviometrias dos colectores fictícios tal como se se tivesse 

realizado uma avaliação de campo (vd. secção 5.4). 

O módulo de avaliação de desempenho utiliza o ficheiro Avalia_enrol.txt contendo os dados 

correspondentes a uma avaliação de campo realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Keller e Bliesner (1990), Pereira (2002), Nunes (2003) e Tarjuelo (2005). 

Com base nestes valores calculam-se os indicadores de desempenho dos sistemas (vd. 

secção 5.2.1), produzindo-se como output o ficheiro saída_Avaliacao.txt. Este módulo 

efectua o cálculo dos indicadores de desempenho da mesma forma tanto para sistemas em 

funcionamento no campo, como para sistemas em projecto caso em que as alturas de água 

recolhidas nos pluviómetros são substituídas pelas alturas de água simuladas pelo módulo 

de simulação (saída_simulador.txt). 

O modelo Enrolador encontra-se concluído e foi aplicado experimentalmente a dois casos 

de estudo na região do Alentejo para dimensionar os sistemas de rega em função dos 

diferentes cenários de alteração climática, descrevendo-se no capítulo 7 a sua utilização e 

os resultados obtidos.  
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7. Aplicação experimental da metodologia 

7.1. Considerações gerais 

A metodologia de análise dos impactes das alterações climáticas e as diferentes 

ferramentas informáticas que a compõem passaram por uma fase de testes com o objectivo 

de avaliar o seu desempenho e detectar a existência de possíveis erros. 

Em primeiro lugar aplicou-se experimentalmente o modelo IrrigRotation à região de Beja 

com o objectivo de testar o programa e de realizar uma análise de sensibilidade, o que 

permitiu detectar e corrigir erros e realizar melhoramentos no programa. Adicionalmente 

avaliou-se a capacidade do programa IrrigRotation em gerar mapas de necessidades de 

rega para um dado local. No Anexo I apresenta-se a aplicação experimental do modelo 

IrrigRotation à região de Beja. 

Em segundo lugar, aplicou-se o software Interpolador à rede SAGRA (Sistema 

Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo) (COTR, 2009) com o objectivo de 

testar o programa, e de avaliar o grau de incerteza introduzido no cálculo das necessidades 

de rega das culturas devido aos diferentes métodos de interpolação espacial. A 

quantificação desta incerteza associada à variabilidade espacial das variáveis 

agrometeorológicas serve como termo de comparação para avaliar a importância relativa da 

incerteza climática produzida pelos modelos climáticos. No Anexo II descreve-se a aplicação 

do programa Interpolador à rede SAGRA. 

Finalmente, a metodologia desenvolvida foi aplicada experimentalmente a dois casos de 

estudo na região do Alentejo, que é uma das zonas em Portugal identificadas como de 

maior vulnerabilidade face aos impactes das alterações climáticas (Miranda et al., 2006; 

Mourato, 2009), tendo-se realizado um estudo dos impactes das alterações climáticas sobre 

os sistemas agrícolas de regadio desta região. O objectivo desta aplicação experimental foi 

a de testar as suas capacidades, realizar uma análise de sensibilidade e levantar 

necessidades de investigação e de desenvolvimento desta metodologia.  

A aplicação experimental consistiu na implementação da metodologia desenvolvida (vd. 

Figura 6.1) em função das características e dos dados disponíveis para a região. Na Figura 

7.1 apresenta-se uma representação esquemática das diversas etapas e dos dados 

utilizados durante o processo de aplicação da metodologia desenvolvida. 

 



Aplicação experimental da metodologia 

   186 

Modelos RCM
HadRM3P; HIRHAMh; HIRHAMhh

Anomalias 
Rn; Tmin; Tmax; U2; RH; P

Estação meteorológica 
Beja

Dados diários (1961-90)

Carta de solos nº 521 (Beja)
Barros Pretos (BPc)

Carta de solos nº 460 (Évora)
Mediterrâneo Pardo de quartzodioritos (Pmg)

Rotação
B-M-T-T

Rotação
G-T-C

Rotação
B-M-T-T

Rotação
G-T-C

Simulação balanço hídrico
IrrigRotation

- Necessidades de rega anuais
- Necessidades período de ponta

- Necessidades hídricas
- Deficit hídrico (sequeiro)

Dimensionamento Enrolador
- Canhão

- Enrolador
- Conduta principal

Simulação da distribuição espacial da pluviometria do canhão seleccionado
- Colectores fictícios

Indicadores de desempenho 
- DU
- CU

- PELQ
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Figura 7.1 – Representação esquemática das diversas etapas e dados de base utilizados durante a 
aplicação experimental da metodologia desenvolvida a dois casos de estudo na região do Alentejo. 

 

A aplicação experimental iniciou-se com a compilação dos dados dos modelos climáticos, o 

seu processamento e posterior cálculo das anomalias e a construção das séries climáticas 

perturbadas para Évora e Beja, de acordo com a metodologia descrita em 6.2.1.2. Na 

secção 7.2 descrevem-se os dados dos modelos RCM e faz-se uma análise comparativa 

com os dados observados de modo a se obter uma estimativa da incerteza associada às 
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simulações dos modelos RCM, e realizar uma caracterização das variáveis 

agrometeorológicas, tanto observadas como perturbadas.  

Para realizar esta aplicação experimental consideraram-se as estações meteorológicas de 

Évora e de Beja, do Instituto de Meteorologia (IM), tendo-se utilizado séries meteorológicas 

com um passo de tempo diário relativas ao período de referência 1961-90. Foram 

identificados os solos predominantes nas imediações destas estações (Solos Mediterrâneos 

Pardos - Pmg para Évora e Barros Pretos – Bpc para Beja). Definiram-se, assim, dois casos 

de estudos: i) Beja  – que corresponde à estação meteorológica de Beja com solos Barros 

Pretos (Beja/Bpc) e ii) Évora  – que corresponde à estação meteorológica de Évora com 

solos Mediterrâneos Pardos (Évora/Pmg). Seleccionaram-se duas rotações de culturas 

características da região, uma de regadio Beterraba sacarina-Milho-Tomate-Trigo (B-M-T-T) 

e outra de sequeiro Girassol-Trigo-Cevada (G-T-C). Com a introdução de uma rotação de 

sequeiro pretendeu-se avaliar o grau de vulnerabilidade das culturas de sequeiro que são 

produzidas nesta região. 

Reunidos os dados climáticos, de solos e das culturas, realizou-se a simulação do balanço 

hídrico do solo com o recurso ao modelo IrrigRotation, para cada uma das diferentes 

combinações de cenário climático, rotação e local, tendo-se realizado ao todo 20 simulações 

(Fig. 71). Pretendeu-se com estas simulações avaliar o modo como as rotações de culturas 

permitem melhorar a gestão da água na agricultura e a forma como permitem reduzir os 

riscos de quebra de produção das culturas de sequeiro intercaladas em rotações de regadio. 

A rotação de culturas ao aumentar a heterogeneidade dos sistemas agrícolas permite a 

redução dos riscos climáticos e uma melhor adaptação a condições mais adversas. 

Como resultado da aplicação do modelo IrrigRotation obtiveram-se as necessidades hídricas 

das culturas, as necessidades de rega anuais e relativas ao período de ponta e o deficit 

hídrico das culturas de sequeiro (trigo e cevada). No capítulo 7.3 apresentam-se os dados 

de base e os resultados das simulações realizadas pelo modelo IrrigRotation. Com base nas 

necessidades relativas ao período de ponta, para uma probabilidade de não excedência de 

75%, realizou-se o dimensionamento dos sistemas de rega com canhão para cada uma das 

simulações consideradas (Fig. 7.1) com o recurso ao programa Enrolador.  

Nesta aplicação experimental avaliou-se apenas o impacte das alterações climáticas sobre 

os sistemas de rega com canhão com enrolador, uma vez que era necessário testar o 

modelo Enrolador desenvolvido ao longo deste trabalho e porque este estudo tem um 

carácter experimental e exploratório em que se pretende validar a metodologia desenvolvida 

e identificar futuras necessidades de investigação. Por outro lado, num contexto de 

alterações climáticas é de prever que seja necessário realizar regas de complemento ou de 
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socorro às culturas de sequeiro, situação para a qual os canhões de rega são bastante 

indicados, sendo por isso bastante pertinente o seu estudo como um método de adaptação. 

Obviamente que esta opção de apenas estudar os enroladores é uma simplificação pois 

tendo em conta os custos da energia e a baixa taxa de infiltração dos Barros Pretos (Bpc) de 

Beja a sua utilização não se justifica em algumas das simulações realizadas. 

Na secção 7.4 apresentam-se os dados de base utilizados pelo modelo Enrolador no 

dimensionamento dos canhões, assim como a listagem dos equipamentos seleccionados e 

respectivos indicadores de desempenho potenciais. 

Nas próximas secções deste capítulo apresentam-se os vários passos realizados na 

aplicação desta metodologia e que incluem os cenários de alteração climática (secção 7.2), 

a determinação das necessidades de rega das rotações de culturas (secção 7.3) e o 

dimensionamento de sistema de rega com canhão com enrolador (secção 7.4). 

 

7.2. Cenários de alteração climática considerados 

Nesta secção realiza-se uma descrição dos dados meteorológicos observados nas estações 

de Évora e Beja, dos dados produzidos pelos modelos RCM, das anomalias dos diferentes 

modelos e cenários e das séries perturbadas que foram construídas para cada um dos 

cenários. Em primeiro lugar realiza-se uma caracterização das estações meteorológicas 

utilizadas (Évora e Beja). Em seguida apresentam-se os dados dos modelos RCM com o 

objectivo de verificar a incerteza associada aos dados produzidos pelos modelos climáticos 

utilizados. A caracterização dos dados dos modelos inclui a comparação entre os cenários 

de controlo dos modelos (1961-90) e os dados observados nas estações relativos ao 

mesmo período. Como forma de identificar as principais tendências de alteração climática 

apresentam-se as médias mensais das anomalias calculadas para cada uma das variáveis, 

tendo-se dado um maior destaque à precipitação e temperatura. Por último apresentam-se 

as séries climáticas perturbadas que foram construídas projectando as anomalias nos dados 

observados. Uma vez que a ETo é calculada com base nas séries de dados perturbados, 

mostra-se também a anomalia da ETo para cada um dos cenários e modelos considerados. 

 

7.2.1. Dados das estações meteorológicas (normais c limatológicas 1961-90) 

Os dados meteorológicos observados foram obtidos através das estações meteorológicas 

de Beja e Évora pertencentes ao Instituto de Meteorologia (IM). Os dados têm um passo de 

tempo diário e referem-se ao período de 1961-90. A estação de Évora localiza-se à latitude: 

38º34’N, longitude: 07º54’W e altitude: 309m, sendo a altura do anemómetro acima do solo 
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de 22.9m. A estação de Beja tem como coordenadas geográficas a latitude: 38º01’N; 

longitude: 07º52’W, e altitude: 246m, sendo a altura do anemómetro acima do solo de 10m 

(IM, 2012). Nos Quadros 7.1 e 7.2 apresentam-se, respectivamente, para a estação de Beja 

e de Évora as médias mensais de cada uma das variáveis meteorológicas utilizadas nesta 

metodologia, e as respectivas médias anuais.  

Quadro 7.1 – Médias mensais e anuais das variáveis temperatura (Tmax, Tmin), humidade relativa 
(HRmax, HRmin), velocidade do vento (U2), radiação solar (Rs), precipitação (P) e evapotranspiração de 
referência (ETo), relativas ao período de controlo, 1961-90, para a estação de Beja 

  Média 1961-1990 (Beja) 
 Tmax Tmin RHmax RHmin U2 RS P ETo 

Estação (°C) (°C) (%) (%) (m/s) (MJ/m2/dia) (mm/mês) (mm/dia) 

Jan 13.8 5.4 92 53 3.1 8.219 81.1 1.6 

Fev 14.9 5.9 91 51 3.4 10.671 78.8 2.0 

Mar 17.3 6.6 90 45 3.2 14.681 54.2 2.9 

Abr 19.4 7.9 90 44 3.2 18.552 60.1 3.7 

Mai 23.7 10.1 90 39 3.2 22.805 35.5 4.9 

Jun 28.4 13.2 88 36 3.2 24.646 23.4 6.0 

Jul 32.5 15.1 85 31 3.3 26.449 2.5 7.2 

Ago 32.5 15.4 83 30 3.3 24.013 2.8 6.7 

Set 29.3 15.1 83 36 2.9 17.864 22.4 4.9 

Out 23.2 12.3 87 45 3.0 12.748 65.1 3.1 

Nov 17.5 8.5 89 51 3.0 9.091 76.5 1.9 

Dez 14.2 6.0 91 54 3.1 7.456 83.3 1.5 
Média anual 22.3 10.1 88 43 3.2 16.464 585.9 3.9 

 

Quadro 7.2 – Médias mensais e anuais das variáveis temperatura (Tmax, Tmin), humidade relativa 
(HRmax, HRmin), velocidade do vento (U2), radiação solar (Rs), precipitação (P) e evapotranspiração de 
referência (ETo), relativas ao período de controlo, 1961-90, para a estação de Évora 

  Média 1961-1990 (Évora) 

 Tmax Tmin RHmax RHmin U2 RS P ETo 
Estação (°C) (°C) (%) (%) (m/s) (MJ/m2/dia) (mm/mês) (mm/dia) 

Jan 12.8 6.2 87 57 2.8 8.040 88.0 1.4 

Fev 13.6 6.7 87 56 3.0 10.547 84.7 1.8 

Mar 15.9 7.7 83 50 3.0 14.866 57.5 2.7 

Abr 17.8 9.0 85 49 3.0 18.664 55.2 3.4 

Mai 21.6 11.1 85 45 3.1 22.944 35.9 4.6 

Jun 26.2 14.0 84 41 2.9 24.721 27.8 5.5 

Jul 30.0 15.9 81 35 3.0 26.663 7.5 6.5 

Ago 30.1 16.3 78 34 3.1 24.388 3.7 6.2 

Set 27.4 15.8 79 40 2.7 18.000 25.5 4.5 

Out 21.7 12.9 83 49 2.6 12.731 70.0 2.8 

Nov 16.3 9.2 85 55 2.7 8.887 77.8 1.8 

Dez 13.1 6.7 87 58 2.8 7.297 84.6 1.3 

Média anual 20.6 11.0 84 47 2.9 16.512 618.4 3.6 
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7.2.2. Dados dos modelos RCM 

Conforme referido no ponto 6.2 os dados climáticos relativos aos cenários de alteração 

climática utilizados nesta aplicação experimental foram os cenários de controlo, A2 e B2 do 

modelo HadRM3P e os cenários de controlo e A2 dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. 

No Quadro 7.3 apresentam-se os valores das médias anuais dos dados produzidos pelos 

modelos RCM relativas às variáveis meteorológicas consideradas nesta tese e efectua-se a 

sua comparação com os dados observados para as estações de Beja e Évora, relativos à 

normal climática de 1961-1990.  

 

Quadro 7.3 – Médias anuais dos dados climáticos produzidos pelos modelos RCM, considerados 
neste trabalho, para o período de controlo (1961-90), e para os cenários de alteração climática A2 e 
B2 para o período de 2071-2100; e a sua comparação com os dados observados nas estações 
meteorológicas de Beja e Évora 

Estação  Modelo Cenário 
Rn  

(MJ m -2 dia -1) 
RHmed 

(%) 
RHmax 
(%) 

RHmin 

(%) 
Tmed 
(ºC) 

Tmax 
(ºC) 

Tmin  
(ºC) 

U2  
(ms -1) 

P 
(mm) 

Beja Est. Meteo. Controlo 8.370 65.6 88.2 42.9 16.2 22.3 10.1 3.2 586 

 HadRM3P Controlo 7.340 60.2 n.d. n.d. 17.4 24.2 11.2 2.7 261 

 HIRHAMh Controlo 8.557 58.5 76.0 40.9 18.2 23.7 13.4 2.8 404 

  HIRHAMhh Controlo 8.576 56.1 73.1 39.1 18.2 23.8 13.4 2.8 422 

  HadRM3P B2 7.450 56.1 n.d. n.d. 20.2 27.2 13.9 2.7 195 

  HadRM3P A2 7.490 54.1 n.d. n.d. 21.4 28.5 14.9 2.7 160 

 HIRHAMh A2 8.893 54.5 71.3 37.8 21.7 27.7 16.7 2.7 293 

 HIRHAMhh A2 8.922 52.6 68.8 36.3 21.8 27.7 16.7 2.7 303 

Évora Est. Meteo. Controlo 8.371 65.6 83.7 47.5 15.8 20.6 11.0 2.9 618 

  HadRM3P Controlo 7.288 62.8 n.d. n.d. 16.8 23.7 10.6 2.6 366 

  HIRHAMh Controlo 8.457 60.4 78.3 42.5 17.5 23.0 12.8 2.7 474 

  HIRHAMhh Controlo 8.546 57.6 74.9 40.3 17.6 23.2 12.8 2.7 430 

 HadRM3P B2 7.467 58.4 n.d. n.d. 19.7 26.8 13.3 2.6 288 

 HadRM3P A2 7.506 56.2 n.d. n.d. 20.9 28.2 14.4 2.6 238 

 HIRHAMh A2 8.799 55.8 72.7 38.9 21.1 27.0 16.1 2.7 344 

  HIRHAMhh A2 8.878 53.5 69.9 37.1 21.2 27.1 16.2 2.7 323 

n.d. – não disponível. 

 

Da leitura do Quadro 7.3 verifica-se uma diferença considerável entre os dados dos modelos 

relativos ao período de controlo e os dados observados para as estações de Beja e Évora. 

Para a radiação líquida (Rn) observa-se que os dados de controlo dos modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh apresentam valores semelhantes aos observados nas estações, enquanto que o 

desvio modelo HadRM3P subestima consideravelmente os valores de radiação. 

Relativamente à humidade relativa média verifica-se que os três modelos tendem a 

apresentar, para o período de controlo, uma diminuição de 2.8% a 9.5%. A velocidade 
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média do vento apresenta para o período de controlo um desvio entre os modelos e os 

dados observados de 0.2 a 0.3 m/s para Évora e de 0.4 a 0.5 m/s para Beja. Observando o 

Quadro 7.3 verifica-se a ocorrência de diferenças consideráveis entre os valores de 

temperatura e precipitação das normais climatológicas (1961-90) e os valores da simulação 

de controlo dos modelos RCM. No caso da precipitação os erros apresentam um valor muito 

elevado. Assim, é realizada com maior detalhe uma análise comparativa entre os dados 

simulados para o período de controlo e os dados observados para as variáveis temperatura 

e precipitação, com o objectivo de avaliar a qualidade dos dados dos modelos, e de modo a 

se obter uma estimativa da incerteza associada aos dados produzidos pelos modelos RCM. 

São apresentados no Quadro 7.4 os valores dos desvios médios que ocorrem entre os 

valores simulados para o período de controlo e os dados observados bem como a diferença 

entre os dados do período de controlo e os cenários de alteração climática.  

 

Quadro 7.4 – Desvios médios entre os dados dos modelos RCM relativos ao período controlo (1961-
90) e os dados observados nas estações meteorológicas (controlo RCM - observados); e desvios 
médios entre os cenários de alteração climática (2071-2100) e os dados de controlo dos modelos 
RCM (cenário RCM - controlo RCM); para as variáveis temperatura média (Tmed) e precipitação (P) 

      Tmed (ºC) Precipitação (%) 

Estação  Modelo Cenário  Cont-Obs Cen-Cont (Cont-Obs)/Obs (Cen-Cont)/Cont 

Beja  HadRM3P B2 1.2 2.9 -55% -25% 

  A2 4.0 -39% 

 HIRHAMh A2 2.0 3.5 -31% -28% 

  HIRHAMhh A2 2.0 3.5 -28% -28% 

Évora HadRM3P B2 1.1 2.9 -41% -21% 

  A2 4.1 -35% 

 HIRHAMh A2 1.7 3.6 -23% -27% 

  HIRHAMhh A2 1.9 3.6 -31% -25% 

 

Para a temperatura (Quadro 7.4) verifica-se que a diferença entre os dados de controlo e os 

observados é maior para os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh, cujos desvios médios variam 

entre 1.7 ºC a 2.0 ºC, do que para o modelo HadRM3P, cujos desvios médios variam entre 

1.1 ºC a 1.2 ºC. Comparando estes desvios com o valor das anomalias, verifica-se que a 

anomalia para o cenário B2 é de 2.9 ºC apresentando um desvio entre o valor de controlo e 

o observado de 1.1 ºC a 1.2 ºC. Para os dados do cenário A2 a anomalia varia de 3.5 ºC a 

4.1 ºC com um desvio entre o valor de controlo e o observado a variar entre 1.1 ºC a 2 ºC. 

Pode concluir-se que o desvio do controlo face aos dados observados equivale em média a 

cerca de 45% do valor da anomalia projectado para os cenários A2 e a cerca de 39% para o 

cenário B2. 



Aplicação experimental da metodologia 

   192 

Relativamente à precipitação (Quadro 7.4), observa-se que os desvios entre os dados 

simulados para o período de controlo e os dados observados apresentam valores muito 

elevados, variando entre -23% e -55%, o que impede a sua utilização directa em estudos de 

impactes, tal como referido anteriormente em Miranda et al. (2006); Cunha et al. (2006) e 

Mourato (2009). O modelo HadRM3P apresenta os piores resultados com um desvio 

relativamente aos dados observados de -55% para Beja e de -41% para Évora. Estes 

valores são mais elevados do que as anomalias projectadas para Beja, -25% (B2) e -39% 

(A2), e para Évora, -21% (B2) e -35% (A2). Os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh 

apresentam desvios face aos valores observados entre os -23% e os -31%, o que são 

valores da mesma ordem de grandeza dos valores projectados para as anomalias relativas 

ao cenário A2 destes modelos, que variam entre -25% a -27%. Daqui se conclui que os 

valores das anomalias projectadas para os cenários futuros apontam para uma redução na 

precipitação inferior aos desvios entre os dados das simulações de controlo e os dados 

observados nas estações meteorológicas de Beja e Évora, o que ilustra o grau de incerteza 

associado aos resultados produzidos pelos modelos RCM e demonstra a necessidade de se 

utilizarem métodos de correcção dos desvios dos dados dos modelos, tal como referido em 

Miranda et al. (2006); Cunha et al. (2006) e Mourato (2009) (vd. secção 2.5.3.). 

Na Figura 7.2 compara-se, para a temperatura média, a variabilidade das diferentes séries 

de dados meteorológicos. Verifica-se que os dados observados tanto para estação 

meteorológica de Beja como de Évora são os que apresentam os valores mais reduzidos e a 

menor variabilidade. Os valores dos dados simulados para o período de controlo mostram 

que a variabilidade é semelhante entre os três modelos RCM. Relativamente aos cenários 

futuros de alteração climática verifica-se que o cenário B2 é aquele que apresenta os 

valores de mediana mais baixos, tendo os dados relativos aos cenários A2 valores 

semelhantes entre os três modelos RCM. 
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Figura 7.2 – Diagrama de extremos e quartis da temperatura média, relativo ao período observado 
(1961-90) e aos cenários de alteração climática (2071-2100), para a) Beja e para b) Évora. 

 

Relativamente à variabilidade das séries de dados da precipitação (Fig. 7.3), verifica-se que 

os dados observados nas estações meteorológicas de Beja e Évora apresentam valores de 

mediana muito mais elevados e uma maior variabilidade que as restantes séries de dados. 

Relativamente aos dados de controlo dos modelos RCM, verifica-se que o modelo 

HadRM3P para além de apresentar os valores mais baixos da mediana, apresenta também 

uma variabilidade mais reduzida do que os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. Quanto aos 

cenários de alteração climática é de destacar os baixos valores do cenário A2 do modelo 

HadRM3P, e o facto de que o cenário B2 do mesmo modelo apresentar valores mais baixos 

do que o cenário A2, mais desfavorável, dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. Verifica-se 

para o cenário A2 que todos os modelos projectam uma menor variabilidade da precipitação, 

quando comparados com a simulação de controlo, e que apenas o cenário B2 (HadRM3P) 

projecta um aumento na variabilidade da precipitação média mensal relativamente à 

simulação de controlo. 
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Figura 7.3 – Diagrama de extremos e quartis da precipitação, relativo ao período observado (1961-90) 
e aos cenários de alteração climática (2071-2100), para a) Beja e para b) Évora. 

 

Para comparar de um modo visual os dados simulados para o período de controlo, pelos 

modelos RCM, com os dados observados nas estações de Beja e Évora no mesmo período 

realizou-se uma análise de regressão linear, com a recta forçada na origem, para as séries 

de médias mensais das variáveis temperatura média (Fig. 7.4) e precipitação (Fig. 7.5). 

Da análise da Figura 7.4 verifica-se que para a temperatura média o valor do coeficiente de 

determinação (R2) oscila entre 0.85 e 0.90, e que os valores do declive da recta variam entre 

0.85 e 0.92. Este valores mostram que os dados de temperatura se ajustam razoavelmente 

bem à recta de regressão, apesar de ser notório a ocorrência de desvios consideráveis entre 

as séries simuladas e observadas. Todos os modelos apresentam uma tendência para 

sobrestimar os valores de temperatura, com resultados semelhantes entre si, confirmando 

os resultados do diagrama de extremos e quartis (Fig. 7.2). No caso da precipitação (Fig. 

7.5), os valores do R2 são muito baixos, variando entre -0.005 e 0.038. A dispersão dos 

valores mostra que não existe, em ambas as estações, correlação entre os dados simulados 
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para o período de controlo e os dados observados. Verifica-se, assim, a necessidade de 

realizar a correcção dos desvios dos dados produzidos pelos modelos RCM. 
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Figura 7.4 – Diagrama de dispersão das médias mensais da temperatura média, relativas ao período 
de controlo dos modelos RCM, sobre os valores observados para as estações meteorológicas de a), 

c), e) Beja e de b), d), f) Évora. 
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Figura 7.5 – Diagrama de dispersão das médias mensais da precipitação, relativas ao período de 
controlo dos modelos RCM, sobre os valores observados para as estações meteorológicas de a), c), 

e) Beja e de b), d), f) Évora. 
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7.2.3. Anomalias climáticas 

Nesta secção apresentam-se os valores das anomalias climáticas dos cenários de alteração 

climática (2071-2100) produzidos pelos modelos RCM relativamente à normal climática de 

1961-90 (Quadro 7.5). A radiação líquida (Rn) aumenta em todos os cenários com os 

valores mais baixos a ocorrerem no cenário B2. No caso da humidade relativa, como para o 

modelo HadRM3P apenas se dispunha do valor da RHmed optou-se por realizar a 

simplificação de considerar o valor da anomalia de RHmed tanto para RHmax como para 

RHmin. Para RHmax a anomalia varia entre -4.3% a -6.5% e RHmin tem uma anomalia que 

oscila entre -2.8% a -6.5%. Relativamente à temperatura média as anomalias variam entre 

2.9 ºC para o cenário B2 e de 3.5 ºC a 4.1 ºC para o cenário A2. A anomalia da temperatura 

máxima varia entre 3.1ºC a 3.2ºC para o cenário B2 e entre 3.9ºC a 4.5 ºC para o cenário 

A2. A temperatura mínima apresenta um aumento de 2.7ºC para o cenário B2 e de 3.3ºC a 

3.8ºC para A2. Verificando-se assim que o aumento da Tmax é superior ao da Tmin. 

Relativamente à velocidade média do vento (U2) verifica-se que as anomalias são muito 

reduzidas. Para a precipitação verifica-se que as anomalias variam entre -22% a -26% para 

o cenário B2 e entre -25% a -38% para o cenário A2 com o modelo HadRM3P a apresentar 

valores de redução da precipitação superiores aos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. Os 

valores obtidos para as anomalias da temperatura e da precipitação são semelhantes aos 

resultados obtidos por Cunha et al. (2006), Miranda et al. (2006), e Mourato (2009). 

 

Quadro 7.5 – Médias anuais das anomalias climáticas dos cenários de alteração climática (2071-
2100), produzidos pelos modelos RCM, relativamente ao período de controlo (1961-90), para cada 
uma das variáveis meteorológicas consideradas 

Estação  Modelo Cenário 
Rn  

(MJ m -2 dia -1) 
RHmax 
(%) 

RHmin  
(%) 

Tmed 
(ºC) 

Tmax 
(ºC) 

Tmin   
(ºC) 

U2 
(ms -1) 

P    
(%) 

P 
(mm) 

Beja HadRM3P A2 0.150 -6.0 -6.0 4.0 4.3 3.8 -0.01 -38% -99 

  HadRM3P B2 0.099 -4.3 -4.3 2.9 3.1 2.7 -0.02 -26% -67 

  HIRHAMh A2 0.336 -4.7 -3.1 3.5 3.9 3.3 -0.05 -28% -130 

  HIRHAMhh A2 0.346 -4.3 -2.8 3.5 3.9 3.3 -0.07 -28% -120 

Évora HadRM3P A2 0.219 -6.5 -6.5 4.1 4.5 3.7 0.00 -34% -124 

  HadRM3P B2 0.172 -4.6 -4.6 2.9 3.2 2.7 -0.02 -22% -79 

  HIRHAMh A2 0.342 -5.5 -3.6 3.6 4.0 3.4 -0.05 -27% -130 

  HIRHAMhh A2 0.332 -5.0 -3.2 3.6 4.0 3.3 -0.07 -25% -107 

 

Estudos anteriores (Cunha et al., 2006; Miranda et al., 2006; e Mourato, 2009) mostram que 

os valores das anomalias da precipitação e da temperatura do ar são desiguais ao longo do 

ano, com menores aumentos de temperatura no Inverno e com as menores reduções de 

precipitação também no Inverno. Os maiores aumentos de temperatura registam-se no 

Verão juntamente com as maiores reduções percentuais da precipitação. As médias 
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sazonais das anomalias da precipitação e temperatura apresentam-se no Quadro 7.6 e na 

Figura 7.6, para os diferentes cenários de alteração climática considerados. 

 

Quadro 7.6 – Médias sazonais das anomalias climáticas de P e Tmed, expressas como a diferença 
entre os valores dos cenários de alteração climática RCM (2071-2100) e o período de controlo (1961-
90) 

      DJF* MAM* JJA* SON* 

Estação  Modelo Cenário T med (ºC) P (%) Tmed (ºC) P (%) Tmed (ºC) 
P 

(%) Tmed (ºC) P (%) 

Beja HadRM3P A2 3.4 -21% 3.9 -49% 4.5 -74% 4.5 -42% 

  HadRM3P B2 2.4 -16% 3.1 -29% 2.9 -59% 3.0 -35% 

  HIRHAMh A2 2.8 -15% 3.7 -49% 4.3 -53% 3.3 -27% 

  HIRHAMhh A2 2.8 -15% 3.8 -47% 4.2 -62% 3.3 -26% 

Évora HadRM3P A2 3.3 -15% 3.9 -47% 4.6 -74% 4.5 -38% 

  HadRM3P B2 2.4 -9% 3.1 -23% 3.0 -58% 3.1 -31% 

  HIRHAMh A2 2.7 -12% 3.7 -47% 4.7 -55% 3.5 -27% 

  HIRHAMhh A2 2.7 -8% 3.7 -45% 4.5 -58% 3.5 -29% 
* DJF – Dezembro, Janeiro, Fevereiro; MAM – Março, Abril, Maio; JJA – Junho; Julho, Agosto; SON – Setembro, Outubro, 

Novembro. 

 

Por uma questão de simplificação da linguagem, no texto que se segue, o primeiro trimestre 

do ano (DJF) passa-se a designar de Inverno, o segundo trimestre (MAM) de Primavera, o 

terceiro trimestre (JJA) de Verão e o quarto trimestre (SON) de Outono. 

No Quadro 7.6, pode-se observar que a gama de aumentos de temperatura varia entre os 

2.4ºC e os 3.4ºC no Inverno e entre 2.9ºC a 4.7ºC no verão. Relativamente à precipitação, 

verifica-se uma redução de -8% a -21% no Inverno, e de -53% a -74% no Verão. Verifica-se 

assim que a redução da precipitação é relativamente ligeira durante o Inverno com reduções 

mais pronunciadas em todas as outras estações do ano, especialmente no Verão. Apesar 

da elevada redução percentual da precipitação, projectada para o Verão, essa redução em 

valor absoluto é pouco importante devido aos baixos valores de precipitação que ocorre 

nesta época do ano. Assim, a precipitação reduzir-se-á em termos do seu volume anual 

entre -22% a -38% (Quadro 7.5), e sofrerá também alterações na sua distribuição sazonal, 

dando-se uma maior concentração da precipitação na estação do Inverno e uma redução 

nas restantes estações. Do ponto de vista agrícola é particularmente gravosa a redução da 

precipitação durante a Primavera de -23% a -49% (Fig. 7.6) que coincide com a época de 

floração e formação do grão das culturas de Outono-Inverno, o que levará a um 

considerável aumento do deficit hídrico das culturas de sequeiro durante uma fase crítica da 

cultura resultando em fortes quebras de produção. 
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Na Figura 7.6 apresenta-se o ciclo anual das anomalias de temperatura média e da 

precipitação. Da análise da Figura 7.6 constata-se que os resultados das anomalias tendem 

a agrupar-se em 3 conjuntos, o conjunto dos resultados do cenário B2 (HadRM3P) para 

Beja e Évora, que apresentam os menores aumentos de temperatura e os menores valores 

de redução da precipitação, o conjunto do cenário A2 dos modelo HIRHAMh e HIRHAMhh, 

que apresentam resultados intermédios e o conjunto do cenário A2 do modelo HadRM3P 

que apresenta o maior aumento de temperatura e a maior redução da precipitação. 
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Figura 7.6 – Ciclo anual das anomalias da temperatura média e da precipitação, expressas como a 
diferença entre os valores dos cenários de alteração climática (2071-2100) e o período de controlo 

(1961-90), para as estações de Beja e Évora. 

 

O Inverno é a estação do ano para a qual se observam (Fig. 7.6) os menores aumentos da 

temperatura média e as menores redução da precipitação, sendo de salientar que é a 

estação que apresenta a maior proximidade entre os resultados dos modelos. Na Primavera 

o cenário B2 (HadRM3P) destaca-se por apresentar a menor redução da precipitação e da 

temperatura. No Verão o cenário B2 apresenta o menor aumento da temperatura média 
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sendo o cenário A2 do modelo HadRM3P aquele que projecta um maior aumento da 

temperatura e uma maior redução da precipitação. No Outono o cenário A2 do modelo 

HadRM3P volta a destacar-se como o mais quente e seco. 

Para a gestão da água na agricultura é muito importante perceber a variação simultânea da 

precipitação e da evapotranspiração de referência ETo (Fig. 7.7). Assim, apesar de ETo ter 

sido calculada com base nas séries climáticas perturbadas (vd. secção 7.2.4) decidiu-se 

incluir nesta secção o ciclo anual das anomalias conjuntas da ETo e da precipitação. 
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Figura 7.7 – Ciclo anual das anomalias da evapotranspiração de referência e da precipitação, 
expressas como a diferença entre os valores dos cenários de alteração climática (2071-2100) e o 

período de controlo (1961-90), para as estações de Beja e Évora. 

 

A Figura 7.7 mostra que o cenário B2 do modelo HadRM3P é o que apresenta os menores 

aumentos dos valores de ETo e a menor redução dos valores da precipitação, enquanto que 

o cenário A2 do modelo HadRM3P é aquele que apresenta os maiores aumentos de ETo e a 

maior redução da precipitação, apresentando o cenário A2 dos modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh valores intermédios.  
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No Inverno (Fig. 7.7) observam-se os menores aumentos de ETo, sendo a média das 

anomalias de todos os cenários e modelos de 0.21 mm.dia-1. A Primavera é a estação ano 

para a qual se observa o maior valor da média dos aumentos com uma anomalia de 1.0 

mm.dia-1, valor que é bastante próximo do aumento médio de 0.94 mm.dia-1 verificado no 

Verão. O Outono apresenta uma anomalia média de 0.56 mm.dia-1.  

 

7.2.4. Séries climáticas perturbadas 

As séries climáticas perturbadas obtêm-se através da perturbação das séries de dados 

observados (1961-90) registadas nas estações de Beja e Évora com os valores das 

anomalias climáticas mensais, apresentadas na secção 7.2.3. As séries climáticas 

perturbadas constituem o produto final do sistema de informação IScenarios (vd. secção 

6.2.1) e constituem os dados meteorológicos de entrada do modelo IrrigRotation (vd. secção 

6.2.3). Os valores das médias anuais (2071-2100) para cada uma das variáveis 

meteorológicas das séries perturbadas são apresentados no Quadro 7.7. 

 

Quadro 7.7 – Médias anuais das séries perturbadas, relativas ao período de 2071-2100, das variáveis 
climáticas temperatura (Tmax, Tmin), humidade relativa (HRmax, HRmin), velocidade do vento (U2), 
precipitação (P), evapotranspiração de referência (ETo) e radiação líquida (Rn) 

Estação  Modelo Cenário  
Tmax  
(ºC) 

Tmin  
(ºC) 

RHmin 

(%) 
RHmax 

(%) 
U2 

(ms -1) 
P 

(mm) 
ETO 

(mm dia -1) 
Rn 

(Mj m -2dia -1) 

Beja HadRM3P A2 26.6 13.9 82 37 3.2 385 4.6 8.529 

  HadRM3P B2 25.3 12.8 84 39 3.1 452 4.4 8.477 

  HIRHAMh A2 26.2 13.4 83 40 3.1 434 4.6 8.707 

  HIRHAMhh A2 26.2 13.4 83 40 3.1 429 4.6 8.717 

Évora HadRM3P A2 25.0 14.7 77 41 2.9 435 4.3 8.599 

  HadRM3P B2 23.7 13.7 79 43 2.9 509 4.1 8.552 

  HIRHAMh A2 24.6 14.3 77 44 2.8 462 4.3 8.714 

  HIRHAMhh A2 24.5 14.3 78 44 2.8 472 4.2 8.705 
 

As médias mensais das séries perturbadas da temperatura máxima (Tmax), para as estações 

de Beja e Évora, são apresentadas na Figura 7.8. Os valores relativos às séries perturbadas 

da temperatura mínima (Tmin) são apresentados na Figura 7.9. Os cenários A2 relativos aos 

três modelos RCM considerados apresentam resultados semelhantes entre si tanto para 

Tmax como para Tmin. É notório que o aumento de temperatura dos cenários A2, 

relativamente a B2, é maior nos meses de Verão. Todos os cenários apresentam um claro 

aumento face ao período de controlo. 
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Figura 7.8 – Médias mensais da temperatura máxima das séries climáticas perturbadas produzidas 
para a) Beja e b) Évora. 
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Figura 7.9 – Médias mensais da temperatura mínima das séries climáticas perturbadas produzidas 
para a) Beja e b) Évora. 

 

Relativamente à precipitação constata-se através da observação da Figura 7.10 que esta 

tende a apresentar apenas uma ligeira redução durante o Inverno, existindo inclusive 

cenários que apontam para um aumento da precipitação durante os meses de Dezembro e 

Janeiro. A precipitação apresenta uma redução muito importante nos meses de Março, Abril 

e Maio. No Verão a precipitação, já de si escassa para o período de controlo, apresenta 

valores residuais em Julho e Agosto e verifica-se também que a estação seca se prolonga 

ao mês de Setembro. No Outono verifica-se igualmente uma redução na precipitação 

embora ligeiramente menos acentuada que na Primavera. Estes dados indicam que, para os 

cenários de alteração climática, a precipitação se vai concentrar mais no Inverno e que a 

ETo tenderá a sofrer os maiores aumentos na Primavera e Verão o que irá agravar bastante 

o desencontro entre as necessidades e as disponibilidades hídricas características do clima 

mediterrânico. 
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Figura 7.10 – Médias mensais da precipitação das séries climáticas perturbadas produzidas para a) 
Beja e b) Évora. 

 

Relativamente à ETo (Fig. 7.11), verifica-se que os maiores aumentos de ETo ocorrem 

durante a Primavera e o Verão e que no Outono e Inverno os cenários de alteração climática 

para além de apresentarem valores mais próximos dos observados também apresentam 

uma menor diferenciação entre si. Os cenários A2 dos diversos modelos apresentam 

valores muito semelhantes entre si, verificando-se uma diferença considerável entre os 

cenários A2 e B2 apenas para os meses de Primavera e Verão.  

Da observação da Figura 7.11 é de realçar o aumento muito marcado da ETo durante a 

Primavera, especialmente para o cenário A2. Este facto levanta problemas às culturas de 

sequeiro de Outono-Inverno uma vez que na Primavera se verifica um aumento acentuado 

da ETo associado com uma forte redução da precipitação, que coincide com a fase da 
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floração e produção do grão o que poderá levar a fortes quebras na produção caso não se 

recorra a regas de complemento ou de socorro e/ou a culturas com ciclos mais curtos que 

antecipem a colheita de modo evitar o período durante o qual estarão sujeitas a um stress 

hídrico mais intenso. 
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Figura 7.11 – Médias mensais da evapotranspiração de referência, calculada com base nos dados 
observados nas estações meteorológicas de a) Beja e b) Évora e nas séries climáticas perturbadas 

produzidas para cada uma dessas estações. 



Aplicação experimental da metodologia 

   205 

7.3. Simulação do balanço hídrico do solo 

Para avaliação dos impactes das alterações climáticas nas necessidades de rega das 

culturas construíram-se um conjunto de simulações tal como representado na Figura 7.1. 

Estas simulações consistem na combinação de dados climáticos, com dados de solos, das 

culturas e rotações de culturas, dos sistemas de rega e das opções de rega. 

Nesta aplicação experimental, decidiu-se utilizar as datas de sementeira e a duração das 

diferentes fases das culturas actuais, sem se realizar o seu ajustamento de acordo com a 

metodologia dos tempos térmicos. Esta decisão tem como fundamento o facto de que na 

avaliação dos impactes das alterações climáticas se deve estabelecer um conjunto de 

simulações, de forma a se obter uma gama de valores dentro dos quais se situem os 

possíveis impactes. Assim, estas simulações, do ponto de vista da duração do ciclo das 

culturas, correspondem a um limite máximo, que poderá ocorrer no caso de se obterem 

variedades melhor adaptadas às futuras condições e que permitam aproveitar as estações 

de crescimento actuais de modo a se manterem as produções. A diminuição da duração do 

ciclo das culturas devido à elevação das temperaturas do ar leva à redução das produções, 

sendo desejável a adopção de variedades de ciclo mais longo no regadio de forma a 

contrariar o efeito da redução do ciclo da cultura (Abreu et al., 2010). 

Adicionalmente às simulações representadas na Figura 7.1 realizaram-se mais dois 

conjuntos de simulações. Para a rotação B-M-T-T e para Beja, fizeram-se quatro repetições 

para cada cenário climático, em que se alterou a cultura que inicia a rotação, de forma a se 

ter para cada ano as quatro folhas da rotação e não apenas uma cultura, como no caso das 

simulações da Figura 7.1 que se iniciam com a cabeça da rotação considerando apenas 

uma folha. A consideração da média das várias folhas de uma rotação tem por objectivos 

avaliar o modo como a variabilidade interanual do clima pode introduzir desvios nos 

resultados consoante a cultura que inicia a rotação. A realização destas diferentes 

repetições das simulações, para diferentes culturas iniciais da rotação, tem o inconveniente 

de gerar um número muito elevado de simulações, sendo uma tarefa muito demorada e que 

obriga à gestão de um grande volume de dados. A consideração dos valores das quatro 

folhas permite também que se disponha de séries de 30 anos para cada cultura da rotação, 

o que possibilitou dispor de um número mínimo de dados para a realização da análise de 

variância dos resultados do balanço hídrico do solo. O outro conjunto de rotações consistiu 

na consideração da monocultura do trigo, para Beja, para o período de controlo e para o 

cenário A2 do modelo HadRM3P. Estas duas simulações tiveram como objectivos avaliar o 

efeito da rotação de culturas em solos com uma elevada reserva utilizável (RU) nas culturas 

de sequeiro, quando inseridas em rotações de regadio. 
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7.3.1. Dados de base 

Dados climáticos 

Os dados climáticos utilizados nesta aplicação incluem os dados diários observados pelas 

estações de Beja e Évora, referentes ao período de 1961-1990, cujas médias mensais e 

anuais se apresentam nos Quadros 7.1 e 7.2, e os dados relativos às séries climáticas 

perturbadas (2071-2100) correspondentes aos cenários de alteração climática considerados 

neste estudo, cujas médias anuais se podem observar no Quadro 7.7. Os dados climáticos 

foram apresentados anteriormente na secção 7.2. 

 

Dados de solos 

Com base na carta de solos (IDRHa, 2010) para a região de Évora, folha 460 (Fig. 7.12a), e 

Beja, folha 521 (Fig. 7.12b), seleccionaram-se os solos Mediterrâneos Pardos Normais de 

quartzodioritos (Pmg) para Évora e os solos Barros Pretos calcários Muito Descarbonatados 

de dioritos ou gabros (Bpc) para Beja. O critério de selecção dos solos consistiu na 

identificação da mancha de solo predominante no local de cada uma das estações 

meteorológicas. A carta de solos, à escala 1:25 000, foi introduzida no SIG desenvolvido no 

IScenarios (vd. secção 6.2.1.2.) e encontra-se georreferenciada no sistema de projecção 

Hayford-Gauss; Elipsóide Internacional; Datum de Lisboa e coordenadas militares usadas 

pelo IGeoE (falsa origem) (IDRHa, 2010). 
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a) 

b) 

Figura 7.12 – Carta de solos (IDRHa, 2010) relativa às manchas de solos existentes na região de 
a) Évora (folha nº 460) e na região de b) Beja (folha nº 521). 

 

No Quadro 7.8 apresentam-se os dados relativos aos parâmetros físicos dos solos Pmg e 

Bpc utilizados na modelação do balanço hídrico do solo e que foram retirados de Cardoso 

(1965). 
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Quadro 7.8 – Parâmetros dos solos Pmg e Bpc (Cardoso, 1965) 

Solo Horizonte  
Profundidade 
superior (m) 

Profundidade 
inferior (m) 

θCC 
(g g -1) 

θCE 
(g g -1) 

dap*  
(g cm -3) 

Bpc Ap 0 0.3 0.356 0.165 1.21 

 B 0.3 0.65 0.386 0.188 1.23 

 Bcca 0.65 0.9 0.457 0.237 1.11 

  CcaC 0.9 1.2 0.397 0.182 1.08 

Pmg Ap 0 0.3 0.1375 0.03 1.5 

 B 0.3 0.6 0.2365 0.1038 1.28 
             * dap – densidade aparente do solo. 

 

Adoptou-se o valor de 10 cm para a profundidade da camada evaporativa do solo (Ze), para 

ambos os solos, e um valor de 10 mm de água facilmente evaporável (REW) para o solo 

Bpc, e de 8 mm para o solo Pmg (vd. secção 4.2.5.1). Estes valores foram obtidos a partir 

de Allen et al. (1998), que referem que o valor da profundidade da camada evaporativa (Ze) 

oscila entre os 10 cm e os 15 cm e que o valor de REW, para Ze = 10 cm, varia entre 8 mm 

e 12 mm para um solo argiloso, e entre os 6 mm e os 10 mm para um solo franco-arenoso. 

 

Dados das culturas e das rotações de culturas 

Seleccionaram-se duas rotações de culturas características da região do Alentejo, uma de 

regadio, Beterraba sacarina-Milho-Tomate-Trigo (Coelho, 2008), e outra de sequeiro, 

Girassol-Trigo-Cevada (Carvalho e Azevedo, 1991). O objectivo de incluir uma rotação de 

sequeiro foi o de avaliar o grau de vulnerabilidade das culturas de sequeiro que são 

produzidas nesta região. Uma vez que na região a cultura do girassol é regada, optou-se por 

simular a rega do girassol, sendo as culturas do trigo e da cevada produzidas em sequeiro. 

No Quadro 7.9 apresentam-se os parâmetros das culturas utilizados como dados de entrada 

no modelo IrrigRotation, tendo os dados sido retirados de Allen et al. (1998). 

Para simulação do balanço hídrico adoptou-se uma profundidade efectiva inicial de 

enraizamento (Zr min) de 20 cm (vd. secção 4.2.2.1). Este valor foi obtido através de um 

processo iterativo em que se começou com a profundidade de 10 cm, equivalente à 

espessura da camada evaporativa, e se foi aumentando o valor da profundidade até aos 20 

cm. Este foi o valor da profundidade para o qual se verificou não ser necessário aplicar um 

elevado número de regas durante o período inicial. Deste modo, as simulações ficam de 
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acordo com a prática de campo em que os agricultores durante o período inicial geralmente 

apenas aplicam uma rega para a emergência da cultura3. 

 

Quadro 7.9 – Parâmetros das culturas do milho, trigo, beterraba sacarina, tomate, Girassol e cevada, 
utilizados como dados de entrada no modelo IrrigRotation 

  Cultura 

  Milho Trigo 
Beterraba 
sacarina Tomate Girassol Cevada 

Dia da plantação 10 1 5 1 20 15 

Mês da plantação 4 11 11 5 4 12 

L ini  (dias) 30 30 45 30 25 20 

Ldev (dias) 40 140 75 40 35 50 

Lmid  (dias) 50 40 80 45 45 60 

L late (dias) 30 30 30 30 25 30 

kcb ini  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

kcb mid  1.15 1.1 1.15 1.1 1.1 1.1 

kcb end  0.15 0.15 0.5 0.7 0.25 0.15 

p ini  0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

p 0.55 0.55 0.55 0.4 0.45 0.55 

hmax (m) 2 1 0.5 0.6 2 1 

hmin  (m) 0 0 0 0.07 0 0 

Zr min  (m) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Zr max (m) 1 1.8 0.7 0.7 0.8 1.5 

Opções de rega Rega opt. Seq. Rega opt Rega opt Rega opt Seq. 

fw 1  1 0.4 1  

Lini = duração do período inicial; Ldev = duração do período de crescimento rápido; Lmid = duração do 
período intermédio; Llate = duração do período final; kcb ini = coeficiente cultural basal para o período inicial; 
kcb mid = coeficiente cultural basal para o período intermédio; kcb end = coeficiente cultural basal para o 
período final; pini = fracção de água facilmente utilizável durante o período inicial; p = fracção de água 
facilmente utilizável; hmax = altura máxima da planta; hmin = altura mínima da planta; Zr min = profundidade 
efectiva inicial de enraizamento; Zr max = profundidade efectiva máxima de enraizamento; fw = fracção do 
solo humedecida pela rega ou precipitação. 

 

Relativamente às opções de rega considerou-se que as culturas do milho, beterraba 

sacarina e tomate são regadas visando o seu conforto hídrico, não se regando as culturas 

do trigo e da cevada. Quanto à fracção do solo humedecida pela rega ou precipitação (fw) 

(vd. secção 4.2.5.1) considerou-se que as culturas do milho, beterraba sacarina e girassol 

                                                           
3 Durante o processo de validação do modelo IrrigRotation verificou-se que a metodologia dos 

coeficientes culturais de base (Allen et al., 1998) produz um número elevado de regas durante o 

período inicial quando se considera uma profundidade efectiva inicial de enraizamento (Zr min) igual à 

profundidade de sementeira ou de plantação. 
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são regadas por aspersão com um valor de fw igual a um e a cultura do tomate é regada com 

rega localizada com fw igual a 0.4. 

Os dados utilizados para o período sem cultura (Quadro 7.10) correspondem a uma situação 

hipotética em que, após a colheita, o solo fica coberto com os resíduos das culturas, sendo 

alvo de pastagem em que o gado consome os restolhos e assumindo-se que ao longo do 

período sem cultura (nongrowing season) existe a germinação e o crescimento de 

infestantes com uma fracção de cobertura do solo de 20%. Com base nestes dado e na 

equação 4.38 (vd. secção 4.2.7) obteve-se um valor de Kcb mid igual a 0.30 o que 

corresponde ao valor do Kcb ini, tabelado em Allen et al. (1998) para os pastos sobre 

pastoreio, que correspondem, de forma bastante aproximada, à situação descrita. 

 

Quadro 7.10 - Parâmetros do período sem cultura (nongrowing season) 

  Kcb zr p H f c 

Período sem cultura  0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 

 

7.3.2. Resultados e discussão 

7.3.2.1. Necessidades hídricas das culturas 

As necessidades hídricas das culturas (NH) correspondem ao somatório da 

evapotranspiração da cultura (ETC), em situação de conforto hídrico, ao longo de todo o ciclo 

da cultura (vd. capítulo 4). No Quadro 7.11 apresentam-se os valores das necessidades 

hídricas obtidas para todas as culturas e cenários climáticos considerados.  

Da observação dos resultados relativos às necessidades hídricas das culturas (Quadro 

7.11), constata-se uma diferença expressiva entre os resultados para o período de controlo 

e os cenários de alteração climática. Verifica-se, ainda, que os três modelos RCM 

apresentam valores semelhantes para o cenário A2, apresentando o cenário B2 um 

aumento menor que o cenário A2 em particular para a cultura da beterraba.  

Quanto à variabilidade das necessidades hídricas anuais (Quadro 7.11) verifica-se que o 

coeficiente de variação (CV) apresenta baixos valores para o período de controlo, indicando 

uma reduzida variabilidade das necessidades hídrica, sofrendo um aumento para os 

cenários de alteração climática. As culturas da beterraba, do trigo e da cevada são aquelas 

em que se verifica um maior aumento de CV para os cenários futuros especialmente para os 

modelos HIRHAMh e HIRHAMhh, enquanto que as culturas de Primavera-Verão tendem a 

apresentar os menores aumentos da variabilidade das necessidades de rega, sendo de 

destacar os baixos valores do CV para a cultura do tomate para todos os cenários. Este 
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facto deve-se à variabilidade dos dados climáticos, visto que durante o Inverno e a 

Primavera existe uma maior variabilidade ao nível da precipitação e dos valores da 

evapotranspiração de referência do que no Verão que geralmente é mais estável. 

 

Quadro 7.11 - Médias das necessidades hídricas das culturas (NH), para o período de controlo e para 
os cenários de alteração climática, considerando apenas uma folha para cada rotação 

        Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

    1961-90 A2 B2 A2 A2 
Caso de 
estudo Rotação Cultura 

NH 
(mm) NH (mm) NH (mm) NH (mm) NH (mm) 

Beja (Bpc) B-M-T-T Beterraba Média 777 956 856 1003 993 

   CV 0.05 0.05 0.09 0.20 0.19 

 B-M-T-T Milho Média 888 1041 1021 1049 1048 

   CV 0.06 0.10 0.07 0.05 0.05 

 B-M-T-T Tomate Média 855 946 920 974 968 

   CV 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 

 B-M-T-T Trigo Média 731 850 799 841 826 

   CV 0.06 0.07 0.10 0.21 0.20 

 G-T-C Girassol Média 837 987 931 1039 1027 

   CV 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09 

 G-T-C Trigo Média 702 800 770 874 869 

   CV 0.07 0.08 0.13 0.14 0.13 

 G-T-C cevada Média 446 537 534 476 474 

   CV 0.06 0.08 0.11 0.19 0.19 

Évora (Pmg) B-M-T-T Beterraba Média 698 871 775 912 901 

   CV 0.05 0.06 0.12 0.21 0.21 

 B-M-T-T Milho Média 798 946 932 952 943 

   CV 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 

 B-M-T-T Tomate Média 759 868 837 896 873 

   CV 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 

 B-M-T-T Trigo Média 644 783 731 759 749 

     CV 0.07 0.08 0.13 0.23 0.22 

 G-T-C Girassol Média 742 874 826 928 907 

   CV 0.05 0.07 0.11 0.09 0.09 

 G-T-C Trigo Média 629 746 709 804 797 

   CV 0.07 0.07 0.16 0.14 0.14 

 G-T-C cevada Média 397 489 490 427 425 

      CV 0.05 0.09 0.14 0.22 0.21 
 

No caso da cevada observa-se (Quadro 7.11) que o modelo HadRM3P apresenta os valores 

mais elevados das necessidades hídricas, tanto para Beja como para Évora, com o cenário 

A2 a apresentar resultados muito próximos do cenário B2, e com o cenário A2 dos modelos 

HIRHAMh e HIRHAMhh a apresentar valores apenas ligeiramente maiores do que os 
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obtidos para o período de controlo. Este resultado inesperado deve-se à ocorrência de 

outliers nos dados desta cultura que devido ao facto de se dispor de apenas 10 valores para 

realizar as médias das necessidades hídricas faz com que não seja possível a sua diluição 

nos outros valores das necessidades hídricas das culturas. A ETo apresenta uma 

variabilidade maior durante o Inverno e a Primavera o que faz com que em alguns anos o 

cenário B2 apresente valores mais elevados durante estas estações do que o cenário A2 

dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh, observando-se também que em alguns anos o 

cenário A2 dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh apresenta durante o Inverno valores de 

ETo inferiores ao período de controlo. Este facto é devido à perturbação das séries históricas 

com as séries mensais das anomalias climáticas que por vezes produzem valores extremos, 

que podem enviesar os resultados. No caso da cevada, como esta é semeada a 15 de 

Dezembro e colhida a 24 de Maio, todo seu ciclo está contido neste período de maior 

variabilidade da ETo, o que causa uma maior variabilidade nos resultados. Assim quando se 

pretenda realizar o cálculo da necessidades hídricas para culturas de Outono-Inverno é 

necessário contabilizar a média das várias folhas das rotações de modo a diluir os outliers 

por um maior número de registos, ou então poderão retirar-se os valores dos outliers 

obrigando a uma análise crítica dos resultados. Para o caso da cevada retirando os valores 

dos outliers obtêm-se para os cenários de alteração climática os valores apresentados no 

Quadro 7.12, que estão de acordo com os valores esperados. 

 

Quadro 7.12 -Média das necessidades hídricas (NH) da cevada para os diferentes cenários de 
alteração climática, considerando apenas uma folha da rotação, e retirando os valores dos outliers 

      HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

Caso    A2 B2 A2 A2 

de estudo Cultura   NH (mm) NH (mm) NH (mm) NH (mm) 

Beja (Bpc) cevada Média 526 518 525 524 

    CV 0.06 0.07 0.11 0.09 

Évora (Pmg) cevada Média 480 473 475 475 

    CV 0.07 0.10 0.13 0.10 
 

No Quadro 7.13 apresentam-se as médias das 4 folhas da rotação B-M-T-T, para Beja, 

verificando-se nalguns casos desvios consideráveis relativamente aos dados do Quadro 

7.11. Salienta-se a tendência para as culturas de Outono-Inverno apresentarem as maiores 

diferenças, sendo de destacar a diferença de 46 mm entre os valores da beterraba para o 

cenário B2 (Quadro 7.11 e 7.13). 
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Quadro 7.13 - Médias das necessidades hídricas das culturas (NH) para o período de controlo e para 
os cenários de alteração climática, considerando a média das quatro folhas da rotação B-M-T-T, para 
Beja 

        Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

Caso    1961-90 A2 B2 A2 A2 

de estudo Rotação Cultura NH (mm) NH (mm) NH (mm) NH (mm) NH (mm) 

Beja (Bpc) B-M-T-T Beterraba Média 763 943 902 965 966 

   CV 0.05 0.09 0.13 0.13 0.13 

 B-M-T-T Milho Média 889 1030 990 1044 1043 

   CV 0.05 0.07 0.09 0.07 0.06 

 B-M-T-T Tomate Média 866 974 939 974 965 

   CV 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 

 B-M-T-T Trigo Média 716 837 787 871 864 

      CV 0.05 0.07 0.10 0.15 0.15 
 

Apresenta-se na Figura 7.13 a gama de variações das necessidades hídricas, projectadas 

para os cenários de alteração climática, para cada uma das culturas. Os aumentos nas 

necessidades hídricas variam entre os 7% e os 31%, observando-se os menores aumentos 

no tomate e no milho e os maiores na beterraba sacarina. Verifica-se que os valores mais 

elevados dos aumentos se verificam para o cenário A2, com os modelos HIRHAMh e 

HIRHAMhh a apresentarem os maiores aumentos para grande parte das culturas. O cenário 

B2 apresenta de forma clara os menores aumentos das necessidades hídricas para todas as 

culturas com excepção da cevada. 

É importante salientar a discrepância dos valores obtidos para o trigo da rotação B-M-T-T 

relativamente ao trigo da rotação G-T-C, tanto para Beja como para Évora. Esta 

discrepância deve-se ao facto de apenas se considerar uma única folha da rotação no 

Quadro 7.13, o que faz com que o trigo na rotação B-M-T-T entre no terreno em anos 

diferentes relativamente ao trigo da rotação G-T-C. Quando se considera as quatro folhas da 

rotação B-M-T-T para Beja (Fig. 7.13) verifica-se que o intervalo de valores varia entre 10% 

a 22% apresentando valores semelhantes ao trigo da rotação G-T-C (Fig. 7.13a) o que se 

deve ao facto de a rotação G-T-C apresentar um maior número de valores para as 

necessidades hídricas do trigo do que a rotação B-M-T-T. Constata-se, assim, que a 

consideração de apenas uma folha da rotação introduz um elevado grau de incerteza na 

determinação das necessidades hídricas das culturas, devendo-se realizar a média das 

várias folhas que compõem a rotação para garantir a fiabilidade dos resultados, apesar de 

isso aumentar grandemente o número de simulações a realizar, o volume de dados a 

processar e de ser uma tarefa que consome muito tempo. 
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Figura 7.13 - Variação das necessidades hídricas das culturas para o período de 2071-2100, 
considerando apenas uma folha para cada rotação, para a) Beja e b) Évora. 

 

A cultura da beterraba é a cultura que apresenta os maiores aumentos das necessidades 

hídricas (Fig. 7.13 e Fig. 7.14). Verifica-se que as culturas de Primavera-Verão, tomate e 

milho, apresentam os menores aumentos das necessidades hídricas para os cenários 

futuros, tanto para os resultados de apenas uma folha da rotação como para a média das 

quatro folhas. A cultura do girassol apesar de ser igualmente uma cultura de Primavera-

Verão apresenta uma gama de variações das necessidades hídricas semelhante às culturas 

de Outono-Inverno (Fig. 7.13), principalmente devido aos resultados dos modelos HIRHAMh 

e HIRHAMhh. Não é possível afirmar se este resultado apresentado pelo girassol acontece 

devido à consideração de um número reduzido de valores por se considerar apenas uma 

folha da rotação, ou se é devido ao facto de o girassol ser a cultura de Primavera-Verão que 

é semeada e colhida mais cedo desenvolvendo, por isso, uma percentagem maior do seu 

ciclo durante a estação da primavera, que é a estação do ano que apresenta os maiores 

aumentos relativos da ETO. 
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Figura 7.14 - Variação das necessidades hídricas das culturas para Beja e para o período de 2071-

2100, considerando a média das quatro folhas da rotação B-M-T-T. 

 

7.3.2.2. Necessidades de rega anuais 

As necessidades de rega anuais das culturas (NRg), para cada um dos cenários climáticos 

considerados são apresentadas no Quadro 7.14. No Quadro 7.15 apresentam-se os 

resultados das necessidades de rega para a média das quatro folhas da rotação. Verifica-se 

que a cultura da beterraba é a que apresenta em média as menores necessidades de rega, 

embora apresente os coeficientes de variação mais elevados. O milho, o tomate e o girassol 

apresentam necessidades de rega da mesma ordem de grandeza, com Beja a apresentar 

valores mais elevados do que Évora. 

Verifica-se um aumento das necessidades de rega para todos os cenários de alteração 

climática (Quadro 7.14 e Fig. 7.15), com o cenário B2 a apresentar os menores aumentos e 

com o cenário A2 dos três modelos considerados a apresentarem valores muito 

aproximados entre si, com excepção das culturas da beterraba e do girassol para Évora 

(Fig. 7.15b) onde o cenário A2 do modelo HadRM3P apresenta valores de aumento 

ligeiramente inferiores aos cenários A2 dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. 

Considerando a média das 4 folhas da rotação (Quadro 7.15), verifica-se que existem 

desvios na estimação das necessidades de rega relativamente aos resultados do Quadro 

7.14, em que se considera apenas uma folha da rotação, principalmente quanto ao cenário 

B2 para a cultura da beterraba. 

 

 

 



Aplicação experimental da metodologia 

   216 

Quadro 7.14 - Necessidades de rega anuais (NRg) obtidas pelo programa IrrigRotation, considerando 
apenas uma das folhas para cada rotação, para o período de controlo (1961-90) e para os diferentes 
cenários de alteração climática (2071-2100) 

        Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

Caso    1961-90 A2 B2 A2 A2 

de estudo Rotação Cultura   NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) 

Beja (Bpc) B-M-T-T Beterraba Média 458 760 613 763 777 

   CV 0.21 0.09 0.11 0.32 0.30 

 B-M-T-T Milho Média 728 977 936 988 973 

   CV 0.12 0.20 0.11 0.08 0.08 

 B-M-T-T Tomate Média 763 900 862 918 914 

     CV 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 

 G-T-C Girassol Média 737 1003 905 1029 1019 

     CV 0.11 0.09 0.12 0.13 0.13 

Évora (Pmg) B-M-T-T Beterraba Média 414 633 515 681 666 

   CV 0.18 0.10 0.16 0.32 0.31 

 B-M-T-T Milho Média 676 858 812 845 848 

   CV 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 

 B-M-T-T Tomate Média 680 822 771 850 833 

     CV 0.07 0.07 0.09 0.05 0.06 

 G-T-C Girassol Média 646 820 753 866 844 

      CV 0.12 0.08 0.15 0.10 0.10 
 

Quadro 7.15 - Necessidades de rega anuais (NRg) obtidas pelo programa IrrigRotation, para Beja e 
para a rotação B-M-T-T, considerando a média das quatro folhas da rotação, e em que se comparam 
os valores obtidos para o período de controlo (1961-90) com os resultados dos diferentes cenários de 
alteração climática 

       Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

Caso    1961-90 A2 B2 A2 A2 

de estudo Rotação Cultura  NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) NRg (mm) 

Beja (Bpc) B-M-T-T Beterraba Média 461 765 684 763 767 

   CV 0.23 0.16 0.19 0.20 0.20 

 B-M-T-T Milho Média 736 975 885 958 956 

   CV 0.10 0.13 0.15 0.11 0.11 

 B-M-T-T Tomate Média 778 933 882 928 920 

      CV 0.08 0.06 0.07 0.08 0.08 
 

As variações das necessidades de rega, considerando as estações de Beja e Évora e 

apenas uma folha da rotação (Fig. 7.15), apresentam uma gama de valores que variam 

entre 25% a 70% para a beterraba, de 20% a 36% para o milho, 17% a 40% para o girassol 

e de 13% a 23% para o tomate, sendo que os aumentos são semelhantes entre Beja e 

Évora.  
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Figura 7.15 -Variação média das necessidades de rega anuais para o período de 2071-2100, 
considerando apenas uma folha para cada rotação, para a) Beja e b) Évora. 

 

A variação dos valores das necessidades de rega para a cultura tomate é semelhante tanto 

para Figura 7.15 como para a Figura 7.16. Para a cultura do milho verifica-se um aumento 

da gama dos valores dos acréscimos das necessidades de rega para a média das quatro 

folhas da rotação. Na Figura 7.16 verifica-se um aumento dos valores mais baixos dos 

acréscimos das necessidades de rega para a cultura da beterraba sacarina, originando uma 

redução da gama de valores de incrementos obtidos. 
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Figura 7.16 -Variação média das necessidades de rega anuais para Beja e para o período de 2071-
2100, considerando a médias das quatro folhas da rotação B-M-T-T. 

 

Os aumentos das necessidades de rega do tomate são explicados principalmente pelo 

aumento das necessidades hídricas uma vez que o aumento das necessidades de rega é da 

mesma ordem de grandeza dos aumentos verificados para as necessidades hídricas desta 

cultura (Fig. 7.15 e 7.16). Quanto às culturas do milho e do girassol as necessidades 

hídricas são também o principal responsável pelo aumento das necessidades de rega tendo 
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a redução da precipitação um peso menor, uma vez que a precipitação é muito diminuta 

durante o ciclo destas culturas. Relativamente à cultura da beterraba, o maior aumento das 

necessidades de rega verificado para esta cultura é explicado pela redução da precipitação 

ao longo do ciclo da cultura associada a um aumento das necessidades hídricas. Este 

resultado indica que as culturas de Outono-Inverno terão tendência a sofrer um maior 

impacte das alterações do que as culturas de regadio de Primavera-Verão para as quais são 

projectados menores aumentos das necessidades de rega.  

Os valores obtidos para os aumentos das NRg estão em linha com os estudos realizados 

para a região do Mediterrâneo por Rodriguez Díaz et al. (2007) e Daccache et al. (2010), 

que correspondem à abordagem que não realiza o ajustamento da fenologia das culturas 

em função do tempo térmico ou graus de crescimento dia (GDD). O estudo desenvolvido por 

Lovelli et al. (2010) para as condições do Sul de Itália utiliza o tempo térmico para ajustar o 

ciclo das culturas. Para a cultura do trigo de Inverno obtiveram uma diminuição considerável 

nas NRg devido ao encurtamento do ciclo das culturas, e para a cultura do tomate 

(Primavera-Verão) obtiveram um ligeiro aumento das necessidades de rega, apesar do 

encurtamento do ciclo da cultura, devido a uma forte redução da precipitação durante o ciclo 

da cultura. Todorovic et al. (2012) também utilizaram o tempo térmico para ajustar o ciclo 

das culturas no estudo que realizaram para avaliar os impactes das alterações climáticas 

nas necessidades hídricas das culturas para os países da antiga Jugoslávia. Os resultados 

obtidos apontam para uma ligeira redução ou manutenção dos valores actuais das NRg, 

com a redução no ciclo das culturas a compensar a redução da precipitação e o aumento da 

ETo. Os resultados de Lovelli et al. (2010) e Todorovic et al. (2012) divergem dos resultados 

obtidos neste trabalho, que apontam para um considerável aumento nas NRg que é 

particularmente expressivo para as culturas de Outono-Inverno. Esta diferença nos 

resultados é devida ao facto de se ter assumido, neste trabalho, a utilização de novas 

variedades com ciclos mais longos. Estas novas variedades permitem, para os cenários de 

alteração climática, manter as durações actuais dos ciclos das culturas minimizando as 

perdas de produção devidas à redução do período de crescimento. Assim, constata-se que 

os estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre o regadio estão muito 

dependentes das abordagens utilizadas. 

 

7.3.2.3. Deficit hídrico das culturas de sequeiro 

O deficit hídrico (DH) corresponde neste trabalho à diferença entre o somatório da 

evapotranspiração cultural (ETc), ao longo de todo o ciclo da cultura, em condições conforto 
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hídrico, e o somatório da ETc_ajustada em função do valor da reserva de água no solo (vd. 

secção 4.2.5.2) segundo a seguinte equação: 

∑∑ −= ajustada_CC ETETDH  (7.1)  

Da observação do Quadro 7.16 verifica-se que os menores valores de deficit hídrico se 

verificam para o solo Bpc (Barros Pretos) em Beja. No período de 1961-90 o trigo apresenta 

em média um deficit de 19% (G-T-C) a 22% (B-M-T-T) e a cevada apresenta em média um 

deficit de 12%. Para o solo Pmg, em Évora, os valores do DH aumentam 

consideravelmente, com o trigo a apresentar um deficit médio de 39%, para ambas as 

rotações, e a cevada um DH de 21%. 

Para o período de controlo Beja (Bpc) apresenta valores de CV mais elevados do que Évora 

(Pmg) traduzindo uma maior variabilidade dos valores do deficit hídrico para Beja, 

especialmente na cevada, o que indica a existência de anos com baixos valores de DH e de 

outros com valores mais elevados (Quadro. 7.16). No caso do solo Pmg, em Évora, 

observa-se que para além de apresentar os valores mais elevados de DH também 

apresenta os valores mais baixos do CV indicando uma maior constância nas condições de 

carência hídrica o que torna muito difícil produzir cereais em regime de sequeiro no solo 

Pmg. A diferença entre os resultados de Beja (Bpc) e Évora (Pmg) deve-se ao facto de o 

solo Bpc possuir um elevada reserva utilizável (RU) enquanto que o solo Pmg possui um 

baixo valor de RU (vd. secção 4.2.2). 

Para os cenários de alteração climática verifica-se que para Beja o deficit hídrico passará a 

ter valores a variar entre 32% a 39%, que são similares aos valores que ocorrem para o 

período de 1961-90 em Évora, sendo de salientar que no caso do cenário B2 os valores 

projectados para o trigo são inferiores aos verificados em Évora para 1961-90. No caso de 

Évora os valores do deficit hídrico atingem valores tais para os cenários futuros, variando 

entre 36% a 59%, que tornam impraticável a produção das culturas do trigo e da cevada em 

regime de sequeiro. 
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Quadro 7.16 - Médias do deficit hídrico (DH) das culturas de sequeiro, expresso em altura de lâmina 
de água (mm) e em percentagem (%), para o período de controlo e para os cenários de alteração 
climática, considerando apenas uma folha de cada rotação 

        Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

    1961-90 A2 B2 A2 A2 
Caso de  
estudo Rotação  Cultura   

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

DH 
(mm) 

DH   
(%) 

DH 
(mm) 

DH  
(%) 

Beja  B-M-T-T Trigo Média 162 22% 329 39% 254 32% 300 35% 299 35% 

(Bpc)     CV 0.43 0.44 0.26 0.26 0.45 0.43 0.44 0.30 0.41 0.31 

 G-T-C Trigo Média 138 19% 354 44% 272 35% 373 42% 371 42% 

   CV 0.46 0.44 0.23 0.19 0.38 0.29 0.28 0.19 0.26 0.17 

 G-T-C Cevada Média 51 12% 235 44% 190 36% 161 34% 162 34% 

   CV 1.60 1.66 0.45 0.45 0.50 0.54 0.57 0.63 0.56 0.62 

Évora  B-M-T-T Trigo Média 252 39% 442 57% 345 47% 410 53% 399 53% 

(Pmg)     CV 0.34 0.29 0.19 0.17 0.33 0.25 0.35 0.20 0.33 0.19 

 G-T-C Trigo Média 249 39% 431 58% 356 49% 479 59% 468 58% 

   CV 0.35 0.31 0.15 0.11 0.34 0.21 0.17 0.06 0.18 0.07 

 G-T-C Cevada Média 83 21% 219 45% 204 42% 166 37% 159 36% 

      CV 0.32 0.31 0.26 0.26 0.28 0.24 0.50 0.41 0.48 0.40 
 

O quadro 7.17 apresenta os valores obtidos para o DH considerando a média das 4 folhas 

da rotação. Observa-se que existe um desvio no período de controlo para a cultura do trigo 

(B-M-T-T), com um valor de DH de 22%, quando se considera apenas uma folha, e com DH 

de 19% quando se considera a média das quatro folhas da rotação. 

 

Quadro 7.17 - Médias do deficit hídrico (DH) da cultura do trigo (B-M-T-T) para Beja, expresso em 
altura de lâmina de água (mm) e em percentagem (%), para o período de controlo e para os cenários 
de alteração climática, considerando a média das quatro folhas da rotação 

        Controlo HadRM3P HadRM3P HIRHAMh HIRHAMhh 

    1961-90 A2 B2 A2 A2 
Caso de 
estudo Rotação  Cultura    

DH 
(mm) 

DH   
(%) 

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

DH  
(mm) 

DH 
(%) 

DH 
(mm) 

DH 
(%) 

Beja  B-M-T-T Trigo Média 134 19% 317 38% 245 31% 331 38% 329 38% 

(Bpc)     CV 0.40 0.40 0.22 0.20 0.33 0.28 0.39 0.30 0.38 0.30 

 

Na Figura 7.17 apresentam-se os valores da variação do deficit hídrico para cada um dos 

cenários de alteração climática, em que se verifica um aumento muito superior para Beja do 

que para Évora. O aumento menos acentuado do DH para Évora traduz a situação actual 

muito mais desfavorável para as culturas de sequeiro produzidas nos solos Pmg em Évora, 

que se caracteriza por um elevado stress hídrico, o que conduz a que os aumentos do DH 

para os cenários futuros tendam a ser mais reduzidos. Os valores da variação do deficit 

hídrico para a média das 4 folhas da rotação B-M-T-T (Fig. 7.18) são superiores aos 
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aumentos verificados na Figura 7.17a para o trigo B-M-T-T, mas são da mesma ordem de 

grandeza dos valores obtidos para o trigo G-T-C, o que mostra a necessidade de se 

considerar a média de todas as folhas da rotação.  
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Figura 7.17 - Variação média do deficit hídrico das culturas de sequeiro para o período de 2071-2100, 
considerando apenas uma folha de cada rotação, para a) Beja e b) Évora. 
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Figura 7.18 - Variação média do deficit hídrico da cultura do trigo para Beja e para o período 2071-

2100, considerando a média das quatro folhas da rotação B-M-T-T. 

 

7.3.2.4. Probabilidades de não excedência das neces sidades de rega anuais e 

relativas ao período de ponta 

No Quadro 7.18 apresentam-se os valores das necessidades de rega para o período de 

ponta (Rgp) e das necessidades de rega anuais (Rg), para as probabilidades de não 

excedência de 75%, 80% e 90%. Os valores das necessidades de rega para o período de 

ponta (Rgp) foram calculadas com base em médias de 10 dias, uma vez, que se verificou 

que com as séries diárias se obtinham valores de Rgp muito elevados para o período de 
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controlo, que não correspondem aos valores utilizados normalmente pelos projectistas para 

a região do Alentejo (Calejo, 2003). 

 

Quadro 7.18 – Valores das necessidades de rega anuais e das necessidades de rega para o período 
de ponta (média de 10 dias) para as probabilidades de não excedência de 75%, 80%, 90%, para o 
período de controlo e para os cenários de alteração climática 

Caso de 
estudo Rotação Modelo Cenário 

Rgp (mm/d) NRg (mm) 

Prob. não excedência  Prob. não excedência  

75% 80% 90% 75% 80% 90% 

Beja (Bpc) B-M-T-T Est. Meteo. Controlo 9.2 9.3 9.3 752 774 795 

 B-M-T-T HadRM3P A2 10.4 10.6 11.7 907 937 1001 

 B-M-T-T HadRM3P B2 10.0 10.4 11.0 908 924 957 

 B-M-T-T HIRHAMh A2 11.0 11.2 11.9 947 957 1027 

 B-M-T-T HIRHAMhh A2 10.9 11.1 11.3 944 948 1003 

 G-T-C Est. Meteo Controlo 8.8 8.9 8.9 793 818 828 

 G-T-C HadRM3P A2 9.9 10.1 11.2 1078 1106 1125 

 G-T-C HadRM3P B2 9.5 10.0 10.5 986 993 1045 

 G-T-C HIRHAMh A2 10.5 10.7 11.4 1148 1175 1263 

  G-T-C HIRHAMhh A2 10.4 10.6 10.8 1165 1171 1214 

Évora (Pmg) B-M-T-T Est. Meteo. Controlo 8.6 8.8 9.0 687 699 729 

 B-M-T-T HadRM3P A2 10.3 10.5 11.1 837 848 912 

 B-M-T-T HadRM3P B2 9.8 9.9 10.6 798 824 849 

 B-M-T-T HIRHAMh A2 10.6 10.6 11.3 877 884 891 

 B-M-T-T HIRHAMhh A2 10.3 10.4 11.0 860 877 883 

 G-T-C Est. Meteo Controlo 8.2 8.4 8.6 685 715 729 

 G-T-C HadRM3P A2 9.9 10.0 10.6 859 895 898 

 G-T-C HadRM3P B2 9.3 9.4 10.1 842 863 898 

 G-T-C HIRHAMh A2 10.1 10.2 10.8 935 986 1011 

  G-T-C HIRHAMhh A2 9.8 9.9 10.6 900 958 964 

 

Da observação do Quadro 7.18 constata-se que os valores mais elevados tanto de Rgp 

como de NRg são obtidos para o cenário A2, com os três modelos climáticos a 

apresentarem resultados semelhantes. O cenário B2 (HadRM3P) apresenta os valores mais 

baixos de aumento tanto de NRg como de Rgp. Os valores do Quadro 7.18 mostram que os 

impactes das alterações climáticas são consideravelmente maiores sobre os volumes de 

água consumidos ao longo da campanha de rega (NRg) do que sobre os caudais de ponta 

(Rgp). As necessidades de rega anuais aumentam de 16% a 47% (P=0.75), 18% a 44% 

(P=0.80) e de 16% a 53% (P=0.90), enquanto que as necessidades de rega de ponta 

aumentam entre 8% a 23% para P=0.75, de 12% a 21% para P=0.80 e de 17% a 28% para 

P=0.90.  
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Os valores dos aumentos de Rgp e de NRg são relativamente idênticos entre Beja e Évora 

para a rotação B-M-T-T. Para o cenário A2 dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh, verifica-se 

que a cultura do girassol (rotação G-T-C) apresenta valores mais elevados de aumento das 

NRg do que a rotação B-M-T-T, especialmente para Beja onde se verifica um forte aumento 

das necessidades de rega anuais (entre 43% a 53%). Este resultado justifica-se devido ao 

facto de que a cultura do girassol sucede na rotação a duas culturas de sequeiro que 

esgotam a reserva de água no solo, que deixa de ser reposta pela precipitação de Inverno 

para o cenário A2 dos modelos HIRHAMh e HIRHAMhh. Isto leva a que seja necessário 

fornecer um volume de rega correspondente à soma das necessidades de rega da cultura e 

do valor da reserva de água no solo necessário para repor o teor de água no solo na zona 

de conforto hídrico (vd. secção 4.2.4). 

Os valores das necessidades de rega para ao período de ponta (Rgp), relativos à 

probabilidade não excedência de 75% (Quadro 7.18), são utilizados para realizar o 

dimensionamento dos canhões de rega com Enrolador, que se descreve na secção 7.4. 

 

7.3.2.5. Análise de variância (ANOVA) 

Realizou-se uma análise de variância às séries de dados relativos às 4 folhas da rotação B-

M-T-T (Beja/Bpc), uma vez que deste modo é possível dispor de 30 anos de dados para 

cada cultura, permitindo deste modo a aplicação da ANOVA. Este teste teve como 

objectivos verificar se as diferenças nos resultados entre os diferentes cenários são 

estatisticamente significativas considerando um nível de significância (α) de 0.05.  

O Quadro 7.19 apresenta os resultados para o valor p, quando se realiza a comparação 

simultânea de todos os cenários climáticos, para uma dada cultura. Observa-se da análise 

do Quadro 7.19 que a ANOVA produz resultados para o valor p muito inferiores a 0.05, para 

todas as culturas e variáveis do balanço hídrico considerados, o que indica que os diferentes 

cenários climáticos (Controlo, cenários A2 e B2) têm influência nos resultados do balanço 

hídrico do solo para um nível de significância de 0.05. 

Realizando uma análise mais pormenorizada para avaliar se as diferenças entre os 

resultados do balanço hídrico são significativamente diferentes para diferentes combinações 

de cenários produziu-se o Quadro 7.20. Comparando os resultados do período de controlo 

(1961-90) com os resultados dos cenários A2 e B2 do modelo HadRM3P verifica-se para 

todas as culturas, que se obtêm valores p muito inferiores a 0.05, o que mostra que existe 

uma diferença significativa, para α = 0.05, entre os resultados das necessidades hídricas, 

necessidades de rega e deficit hídrico entre o período de controlo e os cenários de alteração 

climática. 
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Quadro 7.19 – Valor p obtido para a análise de variância (ANOVA a um factor) para cada uma das 
culturas da rotação B-M-T-T, para o caso de estudo Beja, em que se comparam simultaneamente 
todos os cenários climáticos 

Caso de estudo Rotação Cultura Nec. Rega Nec. hídri cas. Deficit hídrico  

Beja (Bpc) B-M-T-T Beterraba 5.75E-17 2.27E-13  

 B-M-T-T Milho 3.60E-15 5.84E-16  

 B-M-T-T Tomate 4.04E-18 7.78E-16  

  B-M-T-T Trigo   2.36E-09 9.06E-15 
 

Comparando dois cenários A2 com o cenário B2 (Quadro 7.20) verifica-se que o efeito do 

factor cenário climático é mais evidente para as necessidades de rega onde todas as 

culturas apresentam diferenças significativas para um nível de significância de 0.05, 

enquanto que para as necessidades hídricas se verifica que para esse nível de significância 

apenas uma das duas comparações é significativamente diferente para as culturas da 

beterraba, milho e tomate.  

Para um nível de significância de 0.01 observa-se que para a beterraba sacarina nenhuma 

das comparações entre os cenários A2 e B2 é significativamente diferente, tanto para as 

necessidades hídricas como para as necessidades de rega. Para as culturas do milho e do 

tomate observa-se que apenas uma das comparações (A2 vs. B2) é significativamente 

diferente para as necessidades de rega, e que apenas para o tomate existe uma 

comparação em que as diferenças nas necessidades hídricas são significativamente 

diferentes para um nível de α = 0.01. Para o trigo as duas comparações entre os cenários 

A2 e B2 são significativamente diferentes para α = 0.05 (e α = 0.01) tanto para as 

necessidades hídricas como para o deficit hídrico. 

Relativamente à comparação entre os cenários A2 dos três modelos RCM verifica-se que 

para todas as culturas o valor p é muito elevado, não existindo nenhuma diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 0.05, entre os resultados do 

balanço hídrico obtidos pelos cenários A2 dos modelos HadRM3P, HIRHAMh e HIRHAMhh. 
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Quadro 7.20 – Valor p obtido para a análise de variância (ANOVA a um factor) para cada uma das 
culturas da rotação B-M-T-T, para o caso de estudo Beja, em que se realizam diferentes 
comparações entre os cenários climáticos 

Cultura Cenários comparados Nec. Rega Nec. hídricas  Deficit hídrico 

Beterraba Controlo-HadRM3P B2 2.926E-09 6.590E-08  

 Controlo-HadRM3P A2 2.345E-14 3.110E-15  

 HadRM3P B2 - HadRM3P A2 0.018 0.126  

 HadRM3P B2 - HIRHAMhh A2 0.030 0.043  

 HadRM3P A2 - HIRHAMh A2 -  HIRHAMhh A2 0.993 0.653   

Milho Controlo-HadRM3P B2 1.774E-06 8.867E-07  

 Controlo-HadRM3P A2 3.243E-12 2.721E-12  

 HadRM3P B2 - HadRM3P A2 0.009 0.061  

 HadRM3P B2 - HIRHAMhh A2 0.023 0.012  

 HadRM3P A2 - HIRHAMh A2 -  HIRHAMhh A2 0.785 0.721   

Tomate Controlo-HadRM3P B2 1.006E-08 4.608E-09  

 Controlo-HadRM3P A2 5.404E-14 2.290E-15  

 HadRM3P B2 - HadRM3P A2 0.002 0.006  

 HadRM3P B2 - HIRHAMhh A2 0.028 0.060  

 HadRM3P A2 - HIRHAMh A2 -  HIRHAMhh A2 0.763 0.771   

Trigo Controlo-HadRM3P B2  6.607E-05 5.870E-08 

 Controlo-HadRM3P A2  3.240E-13 3.750E-16 

 HadRM3P B2 - HadRM3P A2  0.009 0.001 

 HadRM3P B2 - HIRHAMhh A2  0.008 0.003 

  HadRM3P A2 - HIRHAMh A2 -  HIRHAMhh A2   0.464 0.864 
 

Conclui-se, assim, que as diferenças entre o período de controlo e os diferentes cenários 

climáticos são estatisticamente significativas (α = 0.05), enquanto que as diferenças entre os 

cenários A2 e B2 apenas são significativas em alguns dos casos. Quando se comparam as 

diferenças entre os cenários A2, dos diferentes modelos RCM, verifica-se que não existem 

diferenças significativas entre os resultados dos diferentes modelos para nenhuma das 

culturas. 

 

7.3.2.6. Balanço hídrico ao nível da rotação de cul turas 

Após a análise dos diversos componentes do balanço hídrico para cada uma das culturas, 

importa analisar o balanço hídrico ao nível da rotação de culturas com o objectivo de avaliar 

o modo como a rotação de culturas pode contribuir para a gestão da água no solo. Nesta 

análise presta-se uma especial atenção à cultura do trigo comparando-se os resultados 

obtidos para esta cultura inserida na rotação de regadio B-M-T-T com os resultados 

alcançados para o trigo produzido em regime de monocultura, para o período de controlo e 

para o cenário A2 do modelo HadRM3P. Para permitir esta comparação realizaram-se mais 
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duas simulações para a monocultura do trigo para cada um dos cenários referidos 

apresentando-se no Quadro 7.21 os valores das necessidades hídricas e do deficit hídrico 

para as duas simulações do trigo monocultura efectuadas para Beja, uma para o período de 

1961-90 e outra para o cenário A2 do modelo HadRM3P. 

 

Quadro 7.21 - Médias anuais das necessidades hídricas (NH) e do deficit hídrico (DH), para Beja, da 
cultura do trigo produzida em monocultura para o período de controlo (1961-90) e para o cenário A2 
do modelo HadRM3P (2071-2100) 

    NH(mm) DH (mm) DH (%) 

Trigo monocultura Média 708 211 30% 

Controlo  CV 0.05 0.51 0.51 

Trigo monocultura Média 826 476 58% 

HadRM3P A2  CV 0.08 0.24 0.22 
 

Do Quadro 7.21 verifica-se que as necessidades hídricas do trigo produzido em regime de 

monocultura são idênticas aos resultados obtidos para o mesmos cenário (HadRM3P – A2) 

para a média das 4 folhas da rotação B-M-T-T para Beja (Quadro 7.13). Relativamente ao 

deficit hídrico constata-se que quando se considera o trigo em monocultura o deficit hídrico 

aumenta de 19% (134 mm) para a rotação B-M-T-T relativa ao período de controlo (Quadro 

7.17) para 30% (211 mm) para a monocultura do trigo. Para o cenário A2 do modelo 

HadRM3P verifica-se que o deficit hídrico é de 38% (317 mm) para B-M-T-T e de 58% (476 

mm) para a monocultura. Verifica-se, assim que o valor do deficit hídrico do trigo na rotação 

(38%) para o cenário A2 (HadRM3P) é apenas ligeiramente superior ao do trigo monocultura 

para o período de controlo (30%) o que demonstra a utilidade da utilização das rotações de 

cultura como uma medida de adaptação para minimizar os impactes negativos das 

alterações climáticas. Relativamente à variação dos valores do deficit hídrico para o cenário 

A2 (HadRM3P) a cultura do trigo monocultura apresenta um aumento de 126% enquanto 

que o trigo na rotação apresenta um aumento de 137%.  

Na Figura 7.19 apresentam-se as curvas da reserva de água no solo simuladas pelo modelo 

IrrigRotation para a rotação B-M-T-T, para região de Beja (solo Bpc) e para os cenários de 

controlo e A2 (HadRM3P). Optou-se por apresentar os resultados para a segunda repetição 

da rotação (1965-1969 para o cenário de controlo e 2075-2079 para o cenário A2) a título 

exemplificativo do que se passa ao longo da rotação, tendo-se excluído a primeira repetição 

devido ao erro inicial da reserva de água no solo, uma vez que este valor é atribuído pelo 

utilizador do modelo IrrigRotation. Da observação da Figura 7.19 verifica-se que a rotação 

de culturas permite a acumulação de água no solo ao longo da rotação. Deste modo, na 

altura da sementeira do trigo o solo apresenta-se muito próximo da capacidade campo o que 
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permite que na grande maioria dos anos a cultura se desenvolva durante uma parte 

significativa do seu ciclo em conforto hídrico tanto para período de controlo como para o 

cenário A2. 
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Figura 7.19 – Curvas simuladas do conteúdo de água no solo, para a região de Beja, considerando o 
solo Bpc e a rotação B-M-T-T, onde (──) é a água disponível na zona radicular, (──) é a água 

disponível no solo para a raiz mais profunda da rotação (Zr max_rot). A linha (──) representa RU e 
(──) o limite da reserva facilmente utilizável (LRFU). Os picos correspondem a episódios de (──) 

precipitação e de (──) rega, a) para o período de controlo (1961-90) e b) e para o cenário A2 (2071-
2100) do modelo HadRM3P. 

 

Na Figura 7.20, representa-se a cultura do trigo produzida em monocultura, para Beja (Bpc) 

e para os mesmos cenários considerados na Figura 7.19. Quanto à monocultura do trigo, 

verifica-se para o período de controlo (Fig. 7.20a) a ocorrência de diversos anos em que a 

cultura está sujeita a valores muito elevados de deficit hídrico, de que é exemplo a 

campanha de 1966-67 representada na Figura 7.20a, onde se constata uma elevada quebra 
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de produção para esse ano. Verifica-se assim, que mesmo para as condições actuais, a 

produção do trigo de sequeiro em monocultura apresenta um risco importante de quebras de 

produção 
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Figura 7.20 – Curvas simuladas do conteúdo de água no solo, para a região de Beja e considerando 
o solo Bpc e a cultura do trigo em monocultura, onde (──) é a água disponível na zona radicular, 
(──) é a água disponível no solo para a raiz mais profunda da rotação (Zr max_rot). A linha (──) 
representa RU e (──) o limite da reserva facilmente utilizável (LRFU). Os picos correspondem a 

episódios de (──) precipitação e de (──) rega, a) para o período de controlo (1961-90) e b) e para o 
cenário A2 (2071-2100) do modelo HadRM3P. 

 

Para o cenário A2 (Fig. 7.20b) verifica-se que esta situação se agrava de uma forma muito 

acentuada verificando-se que na maioria dos anos a linha da reserva R(t) se situa quase 

sempre abaixo do limite da reserva facilmente utilizável indicando uma situação de grande 

carência hídrica, como uma elevada probabilidade de perda da cultura, o que torna 

impraticável a produção da cultura do trigo em monocultura em regime de sequeiro.  
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7.4. Dimensionamento dos canhões de rega com enrola dor 

O modelo Enrolador foi utilizado para dimensionar os sistemas de rega com canhão para 

cada uma das simulações representadas na Figura 7.1. Estas simulações correspondem às 

diferentes combinações de cenário climático, rotação cultural e local (solo e estação 

meteorológica). Com base nos valores das necessidades de rega para o período de ponta 

(Rgp), calculadas para cada uma dessas simulações através do modelo IrrigRotation 

(Quadro 7.18), dimensionaram-se os equipamentos de canhão com enrolador, simulou-se a 

distribuição espacial da sua pluviometria e calcularam-se os respectivos indicadores de 

desempenho. 

Em primeiro lugar, apresentam-se os dados de base utilizados para construir os ficheiros de 

entrada do modelo Enrolador. Posteriormente mostram-se os resultados obtidos, tendo 

como objectivos avaliar o impacte dos cenários de alteração climática no dimensionamento 

das condutas, dos enroladores e dos canhões e nas pressões necessárias nas bocas de 

rega. Para cada um destes equipamentos efectua-se a simulação da distribuição espacial da 

pluviometria do canhão, de forma a simular o seu funcionamento no campo, conseguindo-se 

deste modo estimar os indicadores de desempenho dos sistemas dimensionados para 

condições óptimas de utilização e manutenção e em condições de ausência de vento. 

 

7.4.1. Dados de base 

Apresentam-se os dados de base utilizados na definição das diferentes simulações (vd. Fig. 

7.1). Os dados de base dizem respeito a dados da parcela, do solo, da cultura, da 

velocidade do vento, dados da rega e dos equipamentos. 

 

Dados da parcela 

Para realizar o dimensionamento considerou-se uma parcela hipotética com 12 ha, que é 

igual para todas as simulações realizadas. A Figura 7.21 constitui uma representação 

esquemática desta parcela, que possui um comprimento de 400m, uma largura de 300 m, 

um declive de 2 % segundo o maior comprimento e um declive nulo segundo o menor 

comprimento. 
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Figura 7.21 - Representação esquemática da parcela hipotética utilizada no dimensionamento dos 
sistemas de rega de canhão, com o recurso ao modelo Enrolador. 

 

Dados do solo 

Os solos considerados nas simulações foram os Barros Pretos (Bpc) e os solos 

Mediterrâneos Pardos (Pmg) (vd. secção 7.3.1). No Quadro 7.22 descrevem-se os 

parâmetros dos solos obtidos através de Cardoso (1965). 

 

Quadro 7.22 – Parâmetros dos solos utilizados como dados de entrada no modelo Enrolador 

Caso de 
estudo solo 

Capacidade 
utilizável, U 

(mm/cm) 
Taxa de infiltração 

(mm/h) a Textura Solo 

Beja Barros Pretos 2.4 Solo nu: 2 Argilosob 
 (Bpc)  Solo coberto: 5  

Évora Solos Mediterrâneos  1.7 Solo nu: 18 Franco-Arenoso 
 Pardos (Pmg)  Solo coberto: 36  

a valores retirados do Quadro 5.4 (Tarjuelo, 2005) 
b Nas simulações substituiu-se a classe de textura Argiloso por Franco. 

 

O modelo Enrolador não permite dimensionar sistemas de rega cuja pluviometria (mm/h) 

seja superior à taxa de infiltração do solo coberto. Assim, para o solo Bpc, alterou-se a 

classe de textura do solo de Argiloso para Franco, pois este último possui um valor para a 

taxa de infiltração que permite dimensionar os canhões. Optou-se por realizar esta alteração 

apenas para se poderem comparar os equipamentos seleccionados para estes dois locais, 

mas a nível de projecto de rega não se poderão utilizar canhões de rega nestes solos (Bpc). 
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Dados das necessidades de rega relativas ao período de ponta 

As necessidades de rega para o período de ponta (Rgp) são apresentadas no Quadro 7.23. 

Foram seleccionadas as necessidades de rega para o período de ponta, para uma 

probabilidade de não excedência de 75%. Raposo (1996) refere que no projecto de rega se 

deve considerar normalmente uma probabilidade de não excedência de 80% a 85%. Neste 

caso, optou-se por 75% porque os canhões de rega que são equipamentos que requerem 

elevadas pressões de funcionamento, consumindo elevadas quantidades de energia, 

acrescido do facto de que quando bem projectados e mantidos apenas atingem uma 

eficiência de rega (Ea) de 70% (Pereira, 2004). Assim, é preferível considerar uma 

probabilidade não excedência mais reduzida, em que se aceita um maior número de anos 

em que a cultura sofrerá algum deficit hídrico, pois a baixa eficiência destes equipamentos 

não justifica o elevado consumo de energia associado a uma elevada probabilidade não 

excedência. O facto de estes equipamentos serem móveis também condiciona o seu 

dimensionamento no sentido de reduzir o seu tamanho. 

Da análise dos valores das Rgp (Quadro 7.23) verifica-se que os valores mais baixos 

ocorrem para o cenário de controlo, oscilando entre os 8.2 mm/dia e os 9.2 mm/dia. Os 

cenários de alteração climática apresentam valores de Rgp mais elevados, com o cenário 

B2 a apresentar valores que variam entre 9.3 mm/dia a 10.0 mm/dia, e com o cenário A2 a 

apresentar valores entre 9.8 mm/dia a 11.0 mm/dia. As necessidades de rega para o 

período de ponta apresentam valores mais elevados para Beja do que para Évora, o que 

está de acordo com os valores mais elevados da ETo que se verificam em Beja (Quadro 7.1 

e Quadro 7.2). 

Relativamente à percentagem de aumento dos valores de Rgp, em função dos cenários de 

alteração climática, verificaram-se os menores aumentos para o cenário B2, com um 

aumento de 8% para Beja e de 14% para Évora. Para o cenário A2 os aumentos de Rgp 

variaram entre 13% a 20% para Beja e entre 20% a 23% para Évora. 
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Quadro 7.23 - Necessidades de rega para o período de ponta (Rgp), para as diferentes simulações 
consideradas, para uma probabilidade de não excedência de 75% 

Caso de estudo Rotação Modelo Cenário Rgp 

    (mm/d) 

Beja (Bpc) B-M-T-T Estação Meteo. Controlo 9.2 

 B-M-T-T HadRM3P A2 10.4 

 B-M-T-T HadRM3P B2 10.0 

 B-M-T-T HIRHAMh A2 11.0 

 B-M-T-T HIRHAMhh A2 10.9 

 G-T-C Estação Meteo. Controlo 8.8 

 G-T-C HadRM3P A2 9.9 

 G-T-C HadRM3P B2 9.5 

 G-T-C HIRHAMh A2 10.5 

 G-T-C HIRHAMhh A2 10.4 

Évora (Pmg) B-M-T-T Estação Meteo. Controlo 8.6 

 B-M-T-T HadRM3P A2 10.3 

 B-M-T-T HadRM3P B2 9.8 

 B-M-T-T HIRHAMh A2 10.6 

 B-M-T-T HIRHAMhh A2 10.3 

 G-T-C Estação Meteo. Controlo 8.2 

 G-T-C HadRM3P A2 9.9 

 G-T-C HadRM3P B2 9.3 

 G-T-C HIRHAMh A2 10.1 

 G-T-C HIRHAMhh A2 9.8 
 

Dados da cultura, velocidade do vento e outros parâmetros 

No Quadro 7.24 mostram-se os restantes dados de base utilizados na definição das 

simulações: velocidade média do vento (m/s), profundidade radicular Zr (m), eficiência de 

aplicação (Ea), deficit permitido em termos de gestão (MAD) e tempo útil diário de rega (Trd). 

A profundidade radicular (Quadro 7.24) teve que ser definida de um modo iterativo de forma 

a fazer coincidir o intervalo entre regas com o número de faixas regadas, garantindo-se 

assim que é regada uma faixa por dia. 

Conforme referido anteriormente na secção 6.2.4.3 os dados relativos às características dos 

equipamentos encontram-se nos ficheiros canhões.txt, enroladores.txt e tubagens.txt (Anexo 

VIII). Estes ficheiros foram construídos durante o desenvolvimento do modelo e contêm uma 

listagem bastante completa de equipamentos, retirada dos catálogos dos fabricantes, o que 

permite ao modelo seleccionar de um modo bastante preciso o equipamento que melhor se 

aproxima dos critérios de projecto. Os dados dos canhões foram retirados do catálogo da 

Komet (2011), os dos enroladores foram obtidos a partir do catálogo da Irrifrance (2011) e 
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da Idrofoglia (2011) e os dados das condutas principais, em alumínio, foram retirados do 

catálogo da RAESA (2011). 

 

Quadro 7.24 - Dados de base utilizados para realizar o dimensionamento dos sistemas de rega com 
canhão 

Caso de 
estudo Rotação Cenário 

Vel. Med. 
Vento U2 

(m/s) 

Prof. Raiz 
Zr 

(m) 
Ef. Aplic. 

Ea 

Deficit  
permitido 

MAD 

Tempo 
rega Trd 
(h/dia) 

Beja B-M-T-T Controlo 3.2 0.45 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HadRM3P A2 3.2 0.43 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HadRM3P B2 3.1 0.49 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HiRHAMh A2 3.1 0.45 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HiRHAMhh A2 3.1 0.45 0.75 0.55 22 

 G-T-C Controlo 3.2 0.36 0.75 0.55 22 

 G-T-C HadRM3P A2 3.2 0.48 0.75 0.55 22 

 G-T-C HadRM3P B2 3.1 0.45 0.75 0.55 22 

 G-T-C HiRHAMh A2 3.1 0.43 0.75 0.55 22 

  G-T-C HiRHAMhh A2 3.1 0.43 0.75 0.55 22 

Evora B-M-T-T Controlo 2.9 0.5 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HadRM3P A2 2.9 0.6 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HadRM3P B2 2.9 0.6 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HiRHAMh A2 2.8 0.6 0.75 0.55 22 

 B-M-T-T HiRHAMhh A2 2.8 0.6 0.75 0.55 22 

 G-T-C Controlo 2.9 0.57 0.75 0.55 22 

 G-T-C HadRM3P A2 2.9 0.6 0.75 0.55 22 

 G-T-C HadRM3P B2 2.9 0.6 0.75 0.55 22 

 G-T-C HiRHAMh A2 2.8 0.6 0.75 0.55 22 

  G-T-C HiRHAMhh A2 2.8 0.6 0.75 0.55 22 
 

 

7.4.2. Resultados e discussão 

Com base nos dados apresentados no ponto anterior realizou-se o dimensionamento dos 

equipamentos, a simulação da pluviometria do canhão e a estimação dos indicadores de 

desempenho dos sistemas de rega dimensionados. 

 

7.4.2.1. Dimensionamento dos sistemas de rega com c anhão com enrolador 

O módulo de dimensionamento do modelo Enrolador produziu como resultados uma 

listagem com os equipamentos seleccionados, assim como os parâmetros de funcionamento 

e as regulações dos equipamentos, para cada uma das simulações realizadas. 
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No Quadro 7.25 apresentam-se os canhões seleccionados pelo modelo Enrolador para cada 

uma das simulações consideradas. Da sua leitura observa-se que os caudais debitados 

pelos canhões variam entre os 60.9 m3/h e os 70.6 m3/h para o período de 1961-90, 

aumentando para o cenário B2 com valores de 70.6 m3/h a 73.8 m3/h, e com o cenário A2 a 

apresentar os valores mais elevados que variam entre os 73.8 m3/h e os 82.9 m3/h. 

Constata-se também que o bocal dos canhões é na maioria dos cenários de alteração 

climática maior do que para o período de controlo.  

 

Quadro 7.25 - Canhão seleccionado pelo modelo Enrolador para cada uma das simulações 

Caso de  
estudo Rotação Cenário 

Modelo 
canhão 

Caudal  
(m3/h) Pressão (kPa) Alcance (m)  Bocal (mm) 

Beja 

B-M-T-T 

Controlo Twin140 70.6 550 55.4 28 

HadRM3P A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

HadRM3P B2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

HiRHAMh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

HiRHAMhh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

G-T-C 

Controlo Twin160 66.73 550 58.5 27.5 

HadRM3P A2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

HadRM3P B2 Twin140 70.6 550 55.4 28 

HiRHAMh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

HiRHAMhh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

Évora 

B-M-T-T 

Controlo Twin160 66.73 550 58.5 27.5 

HadRM3P A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

HadRM3P B2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

HiRHAMh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

HiRHAMhh A2 Twin160 82.9 600 62.5 30 

G-T-C 

Controlo Twin140 60.9 550 53.3 26 

HadRM3P A2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

HadRM3P B2 Twin140 70.6 550 55.4 28 

HiRHAMh A2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

HiRHAMhh A2 Twin140 73.8 600 57.3 28 

 

A Figura 7.22 apresenta a percentagem de aumento dos caudais de projecto, para cada um 

dos cenários de alteração climática, em relação aos respectivos cenários de controlo. Para a 

estação de Beja (Fig. 7.22a) os menores aumentos do caudal de projecto (5% a 6%) 

verificaram-se para o cenário B2, apresentando o cenário A2 valores de aumento que vão 

de 11% a 24%. Para Évora (Fig. 7.22b) o cenário da alteração climática que apresenta os 

valores mais baixos de aumento do caudal de projecto é o cenário B2 (11% a 16%) com os 

vários cenários A2 a apresentar valores de aumento que variam entre 21% a 24%.  
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Figura 7.22 - Percentagem de variação do caudal de projecto, para cada um dos cenários de 
alteração climática, para a) Beja e b) para Évora. 

 

No Quadro 7.26 apresentam-se os enroladores seleccionados para cada uma das 

simulações, em que é possível verificar que os menores diâmetros do tubo flexível 

correspondem ao cenário de controlo (100 mm). O cenário de alteração climática B2 

apresenta metade das simulações com o diâmetro de 100 mm e a outra metade com 110 

mm. Para o cenário B2 verifica-se que os tubos flexíveis de todas as simulações possuem 

um diâmetro de 110 mm. Relativamente à pressão necessária à entrada do enrolador 

verifica-se que os valores são relativamente semelhantes entre todos os cenários, oscilando 

entre 877 kPa e 905 kPa. 
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Quadro 7.26 - Enrolador seleccionado pelo modelo Enrolador para cada uma das simulações 

Caso de 
estudo Rotação Cenário Diâm. Tubo (mm)      Comp. tubo (m)  Pressão enrolador (kPa)  

Beja 

B-M-T-T 

Controlo 100 210 900 

HadRM3P A2 110 200 905 

HadRM3P B2 110 200 877 

HiRHAMh A2 110 200 905 

HiRHAMhh A2 110 200 905 

G-T-C 

Controlo 100 210 880 

HadRM3P A2 110 200 877 

HadRM3P B2 100 210 900 

HiRHAMh A2 110 200 905 

HiRHAMhh A2 110 200 905 

Évora 

B-M-T-T 

Controlo 100 210 880 

HadRM3P A2 110 200 905 

HadRM3P B2 110 200 877 

HiRHAMh A2 110 200 905 

HiRHAMhh A2 110 200 905 

G-T-C 

Controlo 100 210 853 

HadRM3P A2 110 200 877 

HadRM3P B2 100 210 900 

HiRHAMh A2 110 200 877 

HiRHAMhh A2 110 200 877 

 

Quanto à conduta principal em alumínio (vd. Fig. 7.21) verifica-se da leitura do Quadro 7.27, 

que o modelo Enrolador seleccionou condutas de 127 mm (5”) para todas as simulações 

relativas aos cenários de controlo e B2. Para o cenário A2 foram seleccionadas condutas de 

127 mm (5”) e de 152.4 mm (6”). Apesar de para o cenário A2 se verificar uma tendência de 

aumento dos diâmetros das condutas principais, o efeito dos cenários climáticos não é claro, 

uma vez que para um grande número de cenários os valores dos diâmetros das condutas 

permanecem inalterados. A nível da pressão necessária no hidrante não se verificou uma 

diferenciação entre os cenários. Os resultados obtidos para estes dois parâmetros são 

influenciados simultaneamente pelos aumentos no caudal de projecto e pelo esquema do 

sistema de rega, nomeadamente quanto ao número de faixas regadas (vd. Quadro 7.28), o 

que torna mais difícil isolar os efeitos das alterações climáticas. 
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Quadro 7.27 - Conduta principal seleccionada pelo modelo Enrolador para cada uma das simulações 

Caso de 
estudo Rotação Cenário Diam. condut a (mm)      Comp. conduta (m)   Pressão hidrante (kPa)     

Beja 

B-M-T-T 

Controlo 127 366 982 

HadRM3P A2 152.4 360 950 

HadRM3P B2 127 360 964 

HiRHAMh A2 152.4 360 950 

HiRHAMhh A2 152.4 360 950 

G-T-C 

Controlo 127 360 953 

HadRM3P A2 127 360 964 

HadRM3P B2 127 366 982 

HiRHAMh A2 152.4 360 950 

HiRHAMhh A2 152.4 360 950 

Évora 

B-M-T-T 

Controlo 127 366 954 

HadRM3P A2 152.4 360 950 

HadRM3P B2 127 360 964 

HiRHAMh A2 152.4 360 950 

HiRHAMhh A2 152.4 360 950 

G-T-C 

Controlo 127 360 914 

HadRM3P A2 127 360 964 

HadRM3P B2 127 360 980 

HiRHAMh A2 127 360 964 

HiRHAMhh A2 127 360 964 

 

No quadro 7.28 apresentam-se os principais parâmetros de funcionamento e regulações dos 

equipamentos seleccionados. Da análise do Quadro 7.28 verifica-se que à excepção das 

dotações aplicadas (Db e Dl) não se verificam tendências claras de alteração dos 

parâmetros de projecto em função dos cenários climáticos. 

Para os valores das dotações encontram-se essencialmente as mesmas tendências 

observadas anteriormente para o caudal de projecto (Quadro 7.25), com os valores das 

dotações de rega a aumentarem à medida que se passa do cenário de controlo, para o 

cenário B2 e para o cenário A2. No entanto, nestes resultados existe uma pequena nuance, 

pois para algumas simulações o intervalo entre regas é de cinco dias enquanto que para 

outras é de seis dias, o que faz que com que o cenário B2, com 6 dias de intervalo para 

todas as simulações, tenha valores de dotação mais elevados do que algumas simulações 

relativas ao cenário A2 com cinco dias de intervalo, o que dificulta a análise dos aumentos 

das dotações em função dos cenários de alteração climática. 
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Quadro 7.28 - Parâmetros de funcionamento e regulações dos sistemas de rega com canhão 
dimensionados  

Caso de Rotação  Cenário Db  Dl Interv. regas  Nº faixas 
estudo   (mm) (mm) (dias)   

Beja B-M-T-T Controlo 73.6 55.2 6 6 

  HadRM3P A2 69.3 52 5 5 

  HadRM3P B2 80 60 6 6 

  HiRHAMh A2 73.3 55 5 5 

   HiRHAMhh 
A2 

72.7 54.5 5 5 

 G-T-C Controlo 58.7 44 5 5 

  HadRM3P A2 79.2 59.4 6 6 

  HadRM3P B2 76 57 6 6 

  HiRHAMh A2 70 52.5 5 5 

   HiRHAMhh 
A2 

69.3 52 5 5 

Évora B-M-T-T Controlo 57.3 43 5 5 

  HadRM3P A2 68.7 51.5 5 5 

  HadRM3P B2 78.4 58.8 6 6 

  HiRHAMh A2 70.7 53 5 5 

   HiRHAMhh 
A2 

68.7 51.5 5 5 

 G-T-C Controlo 65.6 49.2 6 6 

  HadRM3P A2 79.2 59.4 6 6 

  HadRM3P B2 74.4 55.8 6 6 

  HiRHAMh A2 80.8 60.6 6 6 

    HiRHAMhh 
A2 

78.4 58.8 6 6 

   Espaçamento 
entre bandas  

Tempo rega banda Veloc. avanço Pluviometria  

   (m) (h) (m/h) (mm/h) 

Beja B-M-T-T Controlo 66.67 10.42 14.4 14.8 

  HadRM3P A2 80 10.06 14.9 13.6 

  HadRM3P B2 66.67 10.87 13.8 14.5 

  HiRHAMh A2 80 10.64 14.1 13.6 

   HiRHAMhh 
A2 

80 10.49 14.3 13.6 

 G-T-C Controlo 80 10.56 14.2 12.5 

  HadRM3P A2 66.67 10.71 14 14.5 

  HadRM3P B2 66.67 10.79 13.9 14.8 

  HiRHAMh A2 80 10.13 14.8 13.6 

   HiRHAMhh 
A2 

80 10.06 14.9 13.6 

Évora B-M-T-T Controlo 80 10.34 14.5 12.5 

  HadRM3P A2 80 9.93 15.1 13.6 

  HadRM3P B2 66.67 10.64 14.1 14.5 

  HiRHAMh A2 80 10.2 14.7 13.6 

   HiRHAMhh 
A2 

80 9.93 15.1 13.6 

 G-T-C Controlo 66.67 10.79 13.9 13.8 

  HadRM3P A2 66.67 10.71 14 14.5 

  HadRM3P B2 66.67 10.57 14.2 14.8 

  HiRHAMh A2 66.67 10.95 13.7 14.5 

    HiRHAMhh 
A2 

66.67 10.64 14.1 14.5 

 



Aplicação experimental da metodologia 

   239 

7.4.2.2. Avaliação do desempenho potencial dos sist emas de rega 

Os resultados obtidos pelo módulo de avaliação de desempenho relativos à uniformidade de 

distribuição (DU), ao coeficiente uniformidade (CU) e à eficiência potencial de aplicação 

relativa ao primeiro quartil das observações mais desfavoráveis (PELQ) (vd. secção 5.2.1.) 

são apresentados no Quadro 7.29. Olhando para os valores da PELQ verifica-se que todos 

os equipamentos seleccionados apresentam bons desempenhos, com um valor mínimo de 

72.4% e um valor máximo de 86.7%. Obviamente, estes valores estão sobrevalorizados pois 

referem-se a condições de ausência de vento e a uma gestão perfeita dos equipamentos, 

sendo por isso apenas valores potenciais. Em condições de utilização normais, que incluem 

a ocorrência de vento, os valores dos indicadores de desempenho serão mais baixos. 

 

Quadro 7.29 - Indicadores de desempenho potenciais dos sistemas de rega dimensionados com o 
modelo Enrolador, em condições em que não ocorra vento e quando sejam bem geridos e mantidos 

Caso de estudo Rotação Cenário UD (%) CU (%) PELQ (%)  

Beja 

B-M-T-T 

Controlo 85.5 85 86.7 

HadRM3P A2 80.4 82 81.5 

HadRM3P B2 72.4 81.2 74.1 

HiRHAMh A2 80.4 82 81.5 

HiRHAMhh A2 80.4 82 81.5 

G-T-C 

Controlo 75.1 80.9 76.8 

HadRM3P A2 82.9 83.2 84.1 

HadRM3P B2 80.4 82 81.5 

HiRHAMh A2 75.5 81 76.5 

HiRHAMhh A2 75.5 81 76.5 

Évora 

B-M-T-T 

Controlo 85.5 85 86.7 

HadRM3P A2 80.4 82 81.5 

HadRM3P B2 80.4 82 81.5 

HiRHAMh A2 80.4 82 81.5 

HiRHAMhh A2 80.4 82 81.5 

G-T-C 

Controlo 75.1 80.9 76.8 

HadRM3P A2 80.4 82 81.5 

HadRM3P B2 80.4 82 81.5 

HiRHAMh A2 76.7 81 77.7 

HiRHAMhh A2 76.7 81 77.7 
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7.5. Considerações finais 

A aplicação experimental realizada permitiu verificar a existência de uma elevada incerteza 

associada às simulações dos modelos climáticos RCM, especialmente ao nível da 

precipitação, que apresentou para o Alentejo desvios entre os dados observados e 

simulados, para o período de controlo, superiores às anomalias projectadas pelos diferentes 

cenários de alteração climática. Neste estudo, apenas foi possível ter acesso a dados 

meteorológicos observados relativos ao período de 1961-90, com um passo de tempo diário, 

para as estações de Évora e Beja. A dificuldade na obtenção de dados observados para 

este período não permitiu realizar uma caracterização mais detalhada da região do Alentejo, 

do ponto de vista da variabilidade espacial dos impactes. 

Relativamente ao período sem cultura utilizou-se um valor estimado de KC para uma 

situação hipotética de um solo coberto com restolho, alvo de pastoreio e parcialmente 

coberto por vegetação espontânea. Em estudos futuros será necessária uma melhor 

caracterização dos valores dos coeficientes culturais que descrevem os períodos sem 

cultura ao longo das rotações. 

As necessidades de rega apresentaram um aumento considerável, especialmente no caso 

da beterraba sacarina, que é uma cultura de Outono-Inverno, devido ao aumento da 

temperatura do ar associado com uma redução da precipitação durante o período de 

desenvolvimento da cultura. As culturas de Primavera-Verão apresentam uma menor 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas, uma vez que para além de 

apresentarem menores aumentos das necessidades de rega, permitem saber 

antecipadamente, na altura da sementeira ou plantação, se se dispõe do volume de água 

armazenado suficiente para regar a cultura.  

A gama de valores obtidos com os diferentes modelos e cenários de alteração climática 

permitem a definição de um intervalo de valores para as necessidades de rega e caudais de 

projecto. Esta gama de valores poderá ser utilizada no projecto de rega para definir margens 

de segurança, de acordo com o grau de exposição ao risco pretendido pelo decisor. Neste 

estudo verificou-se que os caudais de ponta apresentam um aumento menos pronunciado 

do que o aumento das necessidades de rega anuais. 

Relativamente à duração das fases fenológicas das culturas, nesta aplicação experimental, 

optou-se por utilizar os valores actuais (retirados de Allen et al., 1998). Assim, as simulações 

efectuadas correspondem ao limite superior das necessidades hídricas e de rega das 

culturas para os cenários futuros de alteração climática. Esta abordagem justifica-se, na 

medida em que um aumento da temperatura do ar levará a uma redução do ciclo das 

culturas, reduzindo-se a duração do período de intercepção da radiação solar e do período 
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de produção de biomassa, resultando em produções mais baixas. Assim, nas culturas de 

regadio, quando não existam limitações de água para rega, será conveniente a adopção de 

variedades de ciclo longo que aproveitem a duração actual do ciclo de desenvolvimento das 

culturas de modo a manter as produções, conforme referido em Abreu et al. (2010). Em 

estudos futuros deverá utilizar-se as durações actuais das fases de desenvolvimento das 

culturas para definir o limite superior dos aumentos das necessidades de rega, que 

corresponde à utilização de novas variedades de ciclo longo, e as durações das fases das 

culturas ajustadas de acordo com o tempo térmico para definir um limite inferior dos 

aumentos das necessidades de rega, correspondente à manutenção das variedades 

actuais. 

Quanto ao dimensionamento dos sistemas de rega com canhão verificou-se que os 

equipamentos seleccionados pelo programa Enrolador são diferentes para os diferentes 

cenários climáticos (referência, A2 e B2). A aplicação bem sucedida do modelo Enrolador 

aponta para o interesse em utilizar outros programas de dimensionamento de sistemas de 

rega em aplicações futuras, tais como os modelos Mirrig (Pedras, et al., 2008) para a rega 

localizada, o Asper97 (Correia, 1997) para a aspersão fixa, o DEPIVOT (Valín e Pereira, 

2006) para as rampas pivotantes ou o SADREG (Gonçalves, 2006) para rega de gravidade. 

A aplicação da metodologia desenvolvida, a dois casos de estudo na região do Alentejo, 

mostrou que esta é capaz de introduzir a problemática das alterações climáticas no projecto 

e gestão da rega. É de referir, no entanto, que a consideração de vários cenários climáticos 

para a construção de uma gama de valores para as necessidades de rega e caudais de 

projecto, e a consideração das rotações de culturas (que necessita que se realize a média 

das várias folhas da rotação) torna o projecto de rega bastante mais moroso. Acresce, ainda 

o facto de que existem alguns passos nesta metodologia que não estão automatizados e 

que têm que ser realizados manualmente, o que obriga a um maior consumo de tempo 

durante a sua utilização. Em trabalhos futuros, deverão desenvolver-se esforços no sentido 

de aumentar o grau de automatismo da metodologia desenvolvida. 
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8. Conclusões e perspectivas futuras. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos criou-se uma metodologia para a avaliação 

dos impactes das alterações climáticas sobre a agricultura de regadio. Esta metodologia 

baseia-se na utilização combinada de modelos de simulação, de bases de dados e sistemas 

de informação geográfica, tendo-se desenvolvido para o efeito um conjunto de ferramentas 

informáticas que se encontram concluídas e operacionais. Alcançaram-se, assim, os 

objectivos propostos inicialmente para esta tese.  

A metodologia desenvolvida calcula as necessidades hídricas e de rega das culturas e 

efectua o dimensionamento dos sistemas de rega de canhão com enrolador, tendo em conta 

tanto as séries climáticas observadas em estações meteorológicas como os cenários de 

alteração climática produzidos por modelos climáticos. Este facto permite efectuar a gestão 

da água na agricultura e realizar o projecto dos sistemas de rega tendo em conta o risco 

associado às alterações climáticas. A metodologia desenvolvida introduz a problemática das 

alterações climáticas no processo de tomada de decisão na engenharia da rega, permitindo: 

i. uma adaptação planeada da agricultura de regadio a um clima em mudança; 

ii. a identificação de vulnerabilidades e potenciais riscos; 

iii. o estabelecimento de margens de segurança a adoptar no planeamento e no 

projecto dos sistemas de rega. 

 

As ferramentas informáticas desenvolvidas no decorrer deste trabalho foram as seguintes:  

i. O sistema de informação IScenarios constituído por aplicações informáticas, uma 

base de dados e um SIG, que permitem o processamento dos dados climáticos 

produzidos pelos modelos climáticos regionais (RCM) e a criação de séries 

climáticas perturbadas. A sua utilização permite operacionalizar facilmente os dados 

dos modelos RCM, que são disponibilizados num formato dificilmente acessível aos 

gestores e projectistas, o que tem constituindo uma barreira à sua utilização na 

engenharia da rega. No seu desenvolvimento consideraram-se os modelos (RCM) 

HadRM3P com os cenários A2 e B2, o modelo HIRHAMh com o cenário A2 e o 

modelo HIRHAMhh com o cenário A2.  

ii. O programa Interpolador permite combinar as anomalias climáticas, dos cenários de 

alteração climática produzidos pelos modelos climáticos, com os dados observados 

nas estações meteorológicas, de forma a produzir as séries climáticas perturbadas. 

A interpolação espacial das variáveis climáticas para o centro de cada parcela 
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permite aumentar a exactidão dos dados agrometeorológicos de entrada utilizados 

pelos modelos de simulação do balanço hídrico.  

iii. O modelo de balanço hídrico IrrigRotation realiza a simulação do balanço hídrico do 

solo, continuamente no tempo, permitindo determinar as necessidades de rega ao 

nível de uma rotação de culturas. As rotações de culturas são a base de uma 

agricultura sustentável e a sua consideração é particularmente pertinente num 

contexto de alterações climáticas. As rotações constituem uma medida de adaptação 

bastante relevante, uma vez que permitem reduzir os custos e estabilizar as 

produções, para além de constituírem uma medida de mitigação, uma vez que 

permitem aumentar o teor de matéria orgânica no solo, e reduzir as emissões na 

agricultura através de uma redução da quantidade de fertilizantes aplicados e da 

energia consumida. O Balanço hídrico do solo é calculado de forma contínua no 

tempo, permitindo reduzir o erro da estimativa da reserva de água no solo no início 

da simulação, através da sua diluição ao longo de toda a série de dados. A selecção 

dos caudais de projecto, para uma determinada probabilidade de não excedência, 

faz-se utilizando o módulo de análise de frequência. 

iv. O programa Enrolador realiza o dimensionamento hidráulico dos sistemas de rega 

com canhão com enrolador, seleccionando automaticamente os equipamentos que 

melhor satisfaçam os critérios de projecto definidos pelo projectista. Realiza a 

simulação do perfil pluviométrico do canhão que será utilizado na avaliação do 

desempenho potencial do equipamento seleccionado. Este software possui um 

módulo que realiza o cálculo dos indicadores de desempenho com base tanto nos 

dados recolhidos em avaliações de campo como nos dados obtidos através da 

simulação do perfil pluviométrico. Deste modo, este programa tanto pode ser 

utilizado para o projecto de novos sistemas de rega como para avaliar o desempenho 

de canhões de rega já existentes, com o objetivo de melhorar a sua gestão. 

 

No âmbito da validação do programa Interpolador realizou-se um estudo para avaliar o valor 

da incerteza introduzida no cálculo das necessidades de rega das culturas pelos diferentes 

métodos de interpolação espacial (Anexo II). O estudo realizado, com base nos dados 

meteorológicos observados na rede SAGRA (COTR, 2009), mostra que o valor do erro 

obtido na determinação das necessidades de rega devido à interpolação espacial dos dados 

meteorológicos é considerável, variando entre 14% a 17% das necessidades de rega 

anuais, e que a sua minimização poderá levar à poupança de importantes volumes de água 

para rega. Esta incerteza junta-se à incerteza da modelação do balanço hídrico e à incerteza 
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dos dados utilizados na caracterização do solo e das culturas. Assim, verifica-se que os 

estudos no domínio da rega e recursos hídricos possuem um grau considerável de incerteza 

ao qual se vem juntar a problemática da incerteza da evolução do clima. Deste modo, os 

resultados destes estudos terão que ser sempre analisados com cuidado e com um forte 

espírito critico, devendo ser realizados por técnicos com experiência e sensibilidade para os 

valores obtidos, de forma a evitar erros grosseiros e/ou conclusões que não estejam de 

acordo com a realidade. 

 

A integração das ferramentas informáticas IScenarios, Interpolador, IrrigRotation e 

Enrolador, conduziu à definição de uma metodologia que permite a consideração da 

problemática das alterações climáticas ao longo de todo o projecto de rega, desde a recolha 

dos dados de base, até ao dimensionamento e avaliação dos sistemas de rega, passando 

pela determinação das necessidades de rega das culturas. Esta metodologia foi aplicada 

experimentalmente a dois casos de estudo na região do Alentejo, a saber:  

• Caso de estudo Beja onde se considera os dados climáticos da estação de Beja e os 

solos Barros Pretos (Bpc); 

• Caso de estudo Évora onde se considera os dados climáticos da estação de Évora e 

os solos Mediterrâneos Pardos (Pmg).  

Foi testado o desempenho da metodologia e realizado um estudo exploratório relativo à 

avaliação dos impactes das alterações climáticas no regadio. Com base nos resultados 

desta aplicação foram formuladas algumas medidas de adaptação e foram identificadas 

necessidades de investigação futuras que serão discriminadas mais à frente neste capítulo. 

 

Os cenários de alteração climática considerados para a região do Alentejo apontam para um 

aumento da temperatura média anual entre 2.9 ºC a 4.1 ºC e uma redução da precipitação 

média anual entre 21% a 39%. Estes cenários, a concretizarem-se terão impactes muito 

consideráveis sobre a agricultura de regadio desta região. Eles implicam um aumento 

significativo dos volumes de água necessários para a rega e uma redução dos recursos 

hídricos disponíveis, traduzindo-se num aumento do deficit hídrico e na quebra da 

produtividade das culturas.  

As simulações, realizadas com o modelo IrrigRotation, projectam um aumento médio das 

necessidades hídricas das culturas entre 6 % a 29% para Beja e entre 7% a 31% para 

Évora. Verifica-se que os incrementos das necessidades hídricas são muito semelhantes 
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entre os três cenários A2 (HadRM3P, HIRHAMh e HIRHAMhh), apresentando o cenário B2 

(HadRM3P) valores incrementos consideravelmente mais baixos. 

As necessidades de rega apresentam aumentos, para os diferentes cenários de alteração 

climática, que variam entre 13% a 40% para as culturas de Primavera-Verão, e entre 25% a 

70% para as culturas de Outono-Inverno. Os acréscimos das necessidades de rega tendem 

a ser ligeiramente maiores para Beja do que para Évora. 

Relativamente ao deficit hídrico das culturas de sequeiro, verificou-se para a cultura do trigo, 

em Beja, um deficit hídrico médio de 22% para o período de controlo e de 31% a 44% para 

os cenários de alteração climática. Em Évora, obteve-se para o trigo um deficit hídrico médio 

de 39% para o período de controlo e de 48% a 57% para os cenários de alteração climática. 

Constata-se, assim, que os Barros Pretos (Bpc) permitem obter valores de deficit hídrico 

para os cenários de alteração climática semelhantes aos que se verificam actualmente para 

os solos Mediterrâneos Pardos (Pmg) em Évora. Os valores de deficit hídrico obtidos para 

os cenários de alteração climática apontam para uma grande vulnerabilidade das culturas de 

sequeiro aos impactes das alterações climáticas projectadas para a região do Alentejo. Os 

resultados mostram ainda a capacidade das rotações de culturas em reduzir os valores de 

deficit hídrico, visto que a simulação do trigo em monocultura, para Beja (Bpc), produziu um 

deficit hídrico de 30% para o período de controlo e de 58% para o cenário A2 do modelo 

HadRM3P, que são valores bastante mais elevados do que os obtidos para o trigo inserido 

na rotação B-M-T-T. 

Numa rotação de culturas o terreno é dividido num número de folhas igual ao número de 

culturas na rotação. Quando se inicia a simulação do balanço hídrico do solo, em cada folha 

existe uma cultura diferente. Nestas condições, os resultados obtidos pela simulação 

contínua são necessariamente diferentes de folha para folha, porque as mesmas culturas 

são simuladas em anos diferentes. Assim, é necessário considerar a média dos resultados 

obtidos em todas as folhas. 

Para uma probabilidade de não excedência de 80% as necessidades de rega relativas ao 

período de ponta sofrem um acréscimo entre 12% a 21%, variando o aumento das 

necessidades de rega anuais entre 18% a 44%, com Beja e Évora a presentarem resultados 

semelhantes. Os resultados mostram, assim, que os impactes serão mais pronunciados 

sobre as necessidades de rega anuais das culturas do que sobre os caudais de projecto. 

Deste modo, os esforços de adaptação deverão dar especial atenção à gestão da rega. 

O impacte das alterações climáticas sobre o projecto de sistemas de rega com canhão é 

considerável com um aumento do caudal de projecto entre 5 a 24%. O cenário B2 do 

modelo HadRM3P apresenta os menores aumentos, que variam entre 5 e 16%, enquanto 
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que os diversos cenários A2 apresentam uma gama de variações entre 11% e 24%. Os 

diâmetros do tubo flexível aumentaram de 100 mm para o período de controlo para 110 mm 

para todos os cenários A2 e para metade dos cenários B2. Estes resultados têm como 

implicações um aumento dos custos de investimento e exploração dos sistemas de rega e 

maiores consumos de energia. 

Os resultados obtidos são importantes pois, sendo a rega o maior consumidor de água em 

Portugal, o aumento projectado das necessidades de rega das culturas faz prever uma 

maior pressão sobre os recursos hídricos. Cunha et al. (2006) e Mourato (2009) projectam, 

para o Sul de Portugal, uma redução das disponibilidades dos recursos hídricos, 

nomeadamente dos volumes de água armazenados nas barragens e aquíferos. Assim, na 

avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre a agricultura de regadio, para além 

da avaliação dos efeitos directos nas necessidades de rega das culturas e no 

dimensionamento e gestão dos sistemas de rega, também terá muito interesse no futuro 

integrar esta metodologia com cenários hidrológicos (Turral e Faurés, 2011; Xiong et al, 

2010). Deste modo seria possível avaliar o efeito conjugado de um previsível aumento das 

necessidades de rega das culturas com a projectada redução das disponibilidades de água 

para a rega, obtendo-se assim uma melhor avaliação do grau de vulnerabilidade dos 

sistemas de rega. 

 

Com base nos resultados da aplicação experimental da metodologia desenvolvida a dois 

casos de estudo na região do Alentejo foi possível identificar algumas medidas de 

adaptação que poderão ajudar a diminuir os impactes negativos das alterações climáticas. 

Assim, do ponto de vista da gestão da água na agricultura, essas medidas são: 

i. A utilização de rotações de culturas em solos profundos e com elevados valores de 

reserva utilizável, como os Barros Pretos (Bpc), em que se alternam culturas com 

diferentes profundidades radiculares, permite armazenar água no solo durante as 

culturas com raízes menos profundas, aumentando a reserva de água no solo para 

as culturas com raízes mais profundas. Diminui-se, assim, as necessidades de rega 

no caso das culturas de regadio ou o deficit hídrico no caso das culturas de sequeiro, 

ajudando a atenuar os efeitos da variabilidade interanual da precipitação. As 

rotações permitem, também, distribuir o risco por diversas culturas e reduzir os 

custos de produção, para além de aumentarem o teor de matéria orgânica no solo e 

reduzirem a quantidade de fertilizantes e fitofármacos aplicados e do número de 

operações a realizar, reduzindo o consumo de energia dos sistemas agrícolas. Deste 
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modo, as rotações de culturas satisfazem simultaneamente objectivos de adaptação 

e de mitigação das alterações climáticas. 

ii. A utilização de variedades com ciclos culturais mais curtos ou culturas com menores 

necessidades de rega no caso de não ser possível aumentar os volumes de água de 

rega utilizados pelas culturas. No caso de solos com uma reduzida capacidade 

utilizável, como os solos Mediterrâneos Pardos (Pmg), identificou-se a ocorrência de 

elevados valores de deficit hídrico para as culturas de sequeiro, mesmo para as 

condições actuais. Os resultados obtidos para os diferentes cenários de alteração 

climática projectam a inviabilidade da utilização destes solos para a produção de 

cereais de sequeiro, devendo estas culturas ser substituídas por pastagens.  

iii. A antecipação das datas de sementeira, em conjunto com a utilização de variedades 

de ciclo mais curto, poderá permitir às culturas evitar os períodos de elevadas 

temperaturas e de menores disponibilidades hídricas. No entanto, quando se reduz o 

ciclo das culturas, reduz-se a quantidade de biomassa produzida pelas plantas, 

devendo esta medida ser aplicada principalmente às culturas de sequeiro. No caso 

de culturas de regadio, caso existam disponibilidades de água para rega, deverão 

utilizar-se culturas com um ciclo mais longo que permitam aproveitar a duração do 

período térmico de crescimento vegetativo de modo a se manterem as produções. 

No futuro é de prever que venham a surgir novas cultivares, com ciclos mais longos, 

melhor adaptadas às novas condições climáticas. 

iv. O aumento da eficiência dos sistemas de rega, sobretudo através do aumento da 

uniformidade de aplicação e da melhoria das práticas de gestão da rega. O projecto 

dos sistemas de rega deverá ser realizado com valores revistos dos caudais de 

ponta, uma vez que este estudo aponta para um aumento considerável dos seus 

valores.  

v. A utilização de sistemas de rega de canhão com enrolador, quando exista 

disponibilidade de água para rega, para efectuar regas de socorro ou de 

complemento às culturas de Outono-Inverno, em especial devido à tendência de 

redução da precipitação na Primavera. Estes sistemas de rega têm uma elevada 

flexibilidade de utilização e permitem com um investimento inicial relativamente 

reduzido regar áreas consideráveis. Têm no entanto como inconvenientes os 

elevados custos de funcionamento e as elevadas taxas de aplicação que poderão 

originar escoamento superficial e erosão do solo. 

vi. Aumentar a capacidade de armazenamento de água, quando exista essa 

possibilidade, para dar resposta aos prováveis acréscimos das necessidades de rega 
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das culturas. As projecções das alterações climáticas para a região do Alentejo, 

produzidas pelos modelos RCM, apontam para uma maior concentração da 

precipitação durante o Inverno e uma redução acentuada nas outras estações do 

ano, o que acentuará a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento 

de água como forma de contrariar o aumento da variabilidade sazonal da 

precipitação. 

vii. A redução das áreas regadas num dado aproveitamento hidroagrícola como forma 

de ajustar o aumento da procura a uma redução das disponibilidades de água para 

rega. Uma forma de reduzir as necessidades de rega ao nível de um aproveitamento 

hidroagrícola, sem reduzir a área cultivada, poderá passar pela inclusão de culturas 

de sequeiro nas rotações de culturas de regadio, tal como na rotação estudada nesta 

tese, Beterraba sacarina–Milho–Tomate–Trigo. 

 

Perspectivas futuras 

Durante o desenvolvimento desta metodologia foi necessário realizar um equilíbrio entre a 

abrangência do tema estudado e o grau de profundidade e de detalhe dos modelos 

desenvolvidos. O presente trabalho abordou todas as etapas do projecto de rega iniciando-

se na recolha e selecção dos dados edafo-climáticos, passando pelo cálculo das 

necessidades de rega das culturas e terminando no dimensionamento e avaliação dos 

sistemas de rega. Assim, na continuação do trabalho desenvolvido, e tendo em conta as 

principais limitações da metodologia apresentada, teria interesse no futuro continuar a 

desenvolver a metodologia de avaliação dos impactes das alterações climáticas e realizar 

aperfeiçoamentos às ferramentas informáticas desenvolvidas. De uma forma mais 

detalhada, os pontos mais importantes ao nível dos desenvolvimentos futuros são: 

i. O sistema de informação IScenarios deverá ser aperfeiçoado ao nível da criação de 

uma interface gráfica e da melhoria da ligação entre os seus diversos componentes 

aumentando a sua automatização. Neste sistema de informação incluíram-se os 

dados do projecto PRUDENCE (Christensen, 2005) relativos aos modelos 

HadRM3P, HIRHAMh e HIRHAMhh, para o período de 2071 a 2100. Uma vez que os 

cenários de alteração climática produzidos pelos modelos climáticos possuem um 

elevado grau de incerteza, em trabalhos futuros deverá incorporar-se um maior 

número de cenários, correspondentes a diferentes modelos climáticos e a diferentes 

cenários de emissão, de modo a melhorar a caracterização das incertezas 

associadas às projecções futuras do clima. É de referir o projecto ENSEMBLES 

(Hewitt e Griggs, 2004) que disponibiliza dados de simulações transientes de 
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modelos RCM relativas ao período de 1951-2100, com uma resolução espacial de 25 

km. Este período é muito interessante pois permite que as infra-estruturas de rega, 

que estão a ser projectadas actualmente, tenham uma análise de risco para o 

período em que estarão em funcionamento. O sistema IScenarios realiza a correcção 

dos desvios dos dados dos modelos climáticos de acordo com o método Delta 

Change. No futuro também teria interesse a inclusão de outros métodos de 

correcção dos dados climáticos tais como o Direct Forcing ou o método de Lenderink 

(Graham et al., 2007; Lenderink et al., 2007; Mourato, 2009).  

ii. O modelo IrrigRotation deverá ser melhorado através da incorporação de um módulo 

de ajustamento das datas de sementeira e da duração dos períodos de 

desenvolvimento das culturas em função do tempo térmico (Monteith, 1977; Abreu et 

al., 2010). A utilização do tempo térmico assume uma relação linear entre a taxa de 

desenvolvimento das culturas e a temperatura do ar. O tempo térmico é uma variável 

conservativa, para uma dada cultivar e fase de desenvolvimento, o que permite a sua 

utilização em regiões e condições climáticas diferentes daquelas onde foi 

determinado (Abreu et al., 2010). As datas de sementeira e as durações das fases 

fenológicas das culturas seriam estimadas em função das temperaturas médias do 

ar, projectadas para cada um dos cenários climáticos, sendo o tempo necessário 

para se atingir uma determinada fase de desenvolvimento da cultura expresso em 

tempo térmico em vez do número de dias (McMaster e Wilhelm, 1997; Raes, 2009; 

Abreu e Pereira, 2010; Lovelli et al., 2010). 

iii. O modelo Enrolador não considera o efeito do vento na simulação do perfil 

pluviométrico do canhão. Assim, prevê-se o desenvolvimento de um módulo de 

cálculo que considere o efeito do vento na simulação do perfil pluviométrico de modo 

a permitir aumentar o rigor no cálculo dos indicadores de desempenho esperados 

para o sistema projectado. 

iv. A metodologia desenvolvida deverá incluir no futuro outros modelos de simulação de 

sistemas de rega, para além do programa Enrolador, que permitissem a avaliação 

dos impactes das alterações climáticas para os de sistemas de rega existente numa 

dada região. Como exemplos referem-se o modelo para a simulação da rega 

localizada Mirrig (Pedras et al., 2008), o modelo para a aspersão fixa Asper97 

(Correia, 1997), o modelo para as rampas pivotantes DEPIVOT (Valín e Pereira, 

2006) e o sistema de apoio à decisão para a rega por gravidade SADREG 

(Gonçalves, 2006).  
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Anexo I – Testes e validação do modelo IrrigRotatio n 

(corresponde ao artigo publicado: Rolim, J. e Teixe ira, J., 2008. IrrigRotation, a 
time continuous soil water balance model. WSEAS TRANSACTIONS on 
ENVIRONMENT and DEVELOPMENT , 4(7): 577-587). 

 

I.1. Aplicação experimental 

O modelo IrrigRotation foi testado para a região de Beja, Alentejo, com o objectivo de avaliar 

o seu desempenho na determinação das necessidades de rega de uma dada rotação de 

culturas. Também se pretendeu realizar um estudo prévio relativo aos efeitos das rotações 

de culturas na gestão da água do solo. Outro dos objectivos foi o de produzir mapas 

temáticos das necessidades de rega das culturas de acordo com os resultados das 

simulações do balanço hídrico, realizadas pelo modelo IrrigRotation, para as diferentes 

manchas de solo. Para tal considerou-se uma rotação cultural utilizada nesta região e 

consideraram-se as principais manchas de solo. Os dados utilizados para a realização desta 

aplicação experimental foram os seguintes: 

Dados geográficos:  Os dados geográficos introduzidos na base de dados solos_Beja.mdb 

(vd. Fig. 6.12) correspondem a diferentes layers de informação vectorial, à escala 1:25000, 

relativas à região de Beja. Estas layers dizem respeito à carta de solos número 521 (Fig. I.1) 

do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa, 2010) (Fig. I.1), um modelo 

digital do terreno (MDT), um mapa de curvas de nível e a folha nº 521 da carta militar 

1:25000 do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE, 2010).  

Dados do solo: Os dados relativos ao solo são compostos pela informação georeferenciada 

relativa à definição espacial das manchas de solo, fornecida pela carta de solos referida no 

ponto anterior, e pelos dados dos parâmetros dos solos obtidos em Cardoso (1965).  

Para realizar uma análise de sensibilidade ao programa IrrigRotation e para permitir gerar 

um mapa com as necessidades hídricas das culturas consideraram-se as principais 

manchas de solo da região de Beja, para as quais havia dados disponíveis. As famílias de 

solos consideradas neste estudo foram (Cardoso, 1965): Barros Pretos Calcários Muito 

Descarbonatados de dioritos ou gabros (Bpc), Barros Pretos Não Calcários de dioritos ou 

gabros (Bp), Solos Mediterrâneos Pardos Para-Barros de dioritos ou quartzodioritos ou 

rochas microfaneríticas ou cristalofíricas afins (Pm), Solos Mediterrâneos Vermelhos ou 

Amarelos de rochas cristalofílicas básicas (Pv), Solos Mediterrâneos Vermelhos ou 

Amarelos de xistos (Vx), Barros Pretos Calcários Pouco Descarbonatados de rochas 

eruptivas básicas ou grés argilosos calcários ou margas (Cp). 
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Figura I.1 – Folha nº 521 da carta de solos (IDRHa, 2010) relativa às manchas de solos existentes 

na região de Beja  

 

No Quadro I.1 são apresentadas as propriedades dos solos Bpc e Pv, sendo que ao solo 

Bpc corresponde o valor mais elevado da reserva utilizável (RU) e ao solo Pv o valor mais 

baixo de RU. Neste estudo pretendeu-se realizar uma análise de sensibilidade ao modelo 

IrrigRotation através da comparação dos resultados das necessidades hídricas das culturas 

obtidos para os diferentes solos. Por ser ilustrativo dos resultados obtidos optou-se por 

apresentar apenas os resultados obtidos para os solos Bpc e Pv uma vez que 

correspondem às duas situações mais afastadas, apresentando os outros solos valores 

intermédios.  

 

Quadro I.1 – Parâmetros dos solos Bpc e Pv 

Solo Horizonte 
Profundidade 
superior (m) 

Profundidade 
inferior (m) 

θCC 
(cm 3/cm 3) 

θCE 
(cm 3/cm 3) 

Bpc Ap 0 0.3 0.431 0.200 
 B 0.3 0.65 0.475 0.231 
 Bcca 0.65 0.9 0.507 0.263 
 CcaC 0.9 1.2 0.429 0.197 
Pv Ap 0 0.2 0.298 0.174 
 B 0.2 0.4 0.356 0.207 

 



Anexos 

275 

Dados das culturas e das rotações de culturas : a rotação de culturas adoptada para 

testar este programa foi a rotação Beterraba sacarina-Milho-Tomate-Trigo, que é uma 

rotação de regadio com interesse para a região do Alentejo, conforme referido por Coelho 

(2008) e Aleixo (2011, comunicação oral). Os dados das culturas inseridos na base de 

dados foram obtidos a partir dos valores tabelados em Allen et al. (1998) e são 

apresentados no Quadro I.2. 

 
Quadro I.2 – Parâmetros das culturas beterraba sacarina, milho, tomate e trigo. 

 Cultura 
  Beterraba sacarina  Milho  Tomate  Trigo  
Dia da plantação 15 10 2 1 
Mês da plantação 11 4 5 11 
L ini  45 30 30 30 
Ldev 75 40 40 140 
Lmid  80 50 45 40 
L late 30 30 30 30 
kcb ini  0.15 0.15 0.15 0.15 
kcb mid  1.15 1.15 1.1 1.1 
kcb end  0.5 0.15 0.8 0.15 
Zr min  (m) 0.15 0.15 0.15 0.15 
Zr max (m) 0.7 1 0.7 1.8 
p ini 0.6 0.6 0.5 0.6 
p 0.55 0.55 0.4 0.55 
hmax (m) 0.5 2 0.6 1 
hmin  (m) 0 0 0.07 0 

 

Dados Meteorológicos : os dados meteorológicos utilizados para realizar a simulação do 

balanço hídrico do solo foram obtidos a partir da estação meteorológica automática da 

Quinta da Saúde, Beja, pertencente à rede de estações SAGRA (Sistema 

Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo) operadas pelo COTR (2009). No 

Quadro I.3 são listadas as características desta estação. A série de dados meteorológicos 

utilizada tem um passo de tempo diário e foi considerado o período de 2003 a 2007. O 

Quadro I.4 apresenta as médias mensais dos parâmetros meteorológicos considerados 

neste trabalho: temperatura (Tmax, Tmin), humidade relativa (HRmax, HRmin), velocidade do 

vento (U2), radiação solar (Rs), precipitação (P) e evapotranspiração de referência (ETo).  

 

Quadro I.3 – Características da estação meteorológica de Beja (COTR, 2009) 

Longitude* 07º 53' 06'' O 
Latitude* 38º 02' 15'' N 
Altit. (m) 206 
Alt. anem. (m) 2 
Intervalo considerado 2003-2007 
* Datum 73 
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Quadro I.4 – Médias mensais dos parâmetros climáticos: temperatura (Tmax, Tmin), humidade relativa 
(HRmax, HRmin), velocidade do vento (U2), radiação solar (Rs), precipitação (P) e evapotranspiração de 
referência (ETo), relativas ao período de 2003 a 2007 para a estação de Beja (SAGRA). 

 Médias mensais 
Mês Tmax Tmin RHmax RHmin U2 Rs P ETo 
  ºC ºC % % m/s MJ/m2/dia mm mm/dia 
Janeiro 15.3 4.3 94.2 56.8 1.8 9.7 33.3 1.3 
Fevereiro 16.3 5.1 94.9 54.5 2.0 12.2 49.1 1.8 
Março 19.4 6.9 94.3 47.8 2.1 17.1 38.7 2.8 
Abril 22.3 8.3 94.0 43.1 2.0 21.9 39.6 3.9 
Maio 26.6 10.8 90.8 34.6 2.0 25.9 25.4 5.2 
Junho 31.8 14.5 88.4 30.2 2.2 28.8 13.5 6.6 
Julho 34.0 15.3 84.8 25.2 2.4 29.8 1.5 7.3 
Agosto 35.0 16.7 82.4 24.4 2.3 26.1 5.6 6.8 
Setembro 31.3 14.8 83.9 28.2 2.1 21.2 22.1 5.0 
Outubro 24.5 12.9 92.1 46.0 2.3 13.7 131.4 2.9 
Novembro 19.1 8.7 94.0 55.2 2.0 9.9 95.7 1.6 
Dezembro 15.5 5.2 93.9 57.1 2.1 9.1 46.9 1.2 

 

I.2 Resultados 

Como resultados da aplicação experimental do modelo IrrigRotation obtiveram-se as 

necessidades de rega das culturas para cada um dos solos considerados. Com base no 

somatório das necessidades de rega da rotação para o período de 2003-2007 produziu-se 

um mapa das necessidades de rega que se mostra na Figura I.2. Esta Figura mostra que as 

necessidades hídricas da rotação apresentam uma variação espacial significativa, entre as 

diferentes manchas de solo consideradas, com o solo Pv a apresentar o valor mais elevado 

(2021 mm) e o Bpc com o valor mais baixo (1811 mm).  

Comparando os valores obtidos para este dois solos (Pv e Bpc) é possível avaliar o efeito da 

RU na simulação do balanço hídrico de forma continua no tempo. O Quadro I.5 apresenta as 

necessidades de rega, o número de regas e dotação média aplicada para cada cultura, para 

os solos Bpc e Pv, calculados com o programa IrrigRotation. O Quadro I.5 também mostra o 

total da percolação profunda que ocorre ao longo de toda a série de dados considerada, 

com um valor de 616 mm para o solo Bpc e de 1027 mm para o solo Pv. Esta diferença é 

devida à quantidade de água armazenada no perfil do solo devido ao valor mais elevado da 

RU para o solo Bpc. No caso de solos com uma elevada capacidade de utilizável e com um 

perfil profundo, a água é armazenada nos horizontes mais profundos do solo durante o 

período sem cultura e durante as culturas com raízes menos profundas (Fig. I.3a). Esta 

água é utilizada posteriormente por outras culturas da rotação, com sistemas radiculares 

mais profundos, permitindo reduzir as necessidades de rega de toda a série de dados 

(2003-2007) de 2021 mm (Pv) para 1811 mm (Bpc) como se mostra no Quadro I.5. 
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Quadro I.5 – Necessidades de rega das culturas, número de regas, dotação de rega média e 
percolação profunda obtidas com o programa IrrigRotation para os solos Bpc e Pv. 

  Nº ordem Nec. rega (mm)  Nº de regas Dotação média (mm)  
Cultura na rotação Bpc Pv Bpc Pv Bpc Pv 
Beterraba sacarina  1 476 556 5 17 95 33 
Milho 2 671 756 7 24 96 31 
Tomate 3 664 710 12 32 55 22 
Trigo* 4 0 0 0 0 0 0 
Total da rotação   1811 2021         

Percolação prof. (mm) 616 1027         
     *sequeiro 

 

A Figura I.3 mostra a variação do volume de água armazenado no solo ao longo de toda a 

rotação, incluindo os períodos relativos às campanhas de rega e aos períodos sem cultura 

(nongrowing season). Através da simulação do balanço hídrico contínua no tempo é 

possível transferir a água remanescente no solo no fim de uma cultura para a próxima 

cultura, reduzindo o erro na estimativa do valor da reserva de água no solo no início da 

cultura. 

Da comparação da Figura I.3a com a Figura I.3b constata-se que a cultura do trigo no caso 

do solo Bpc beneficia da água armazenada no solo durante a cultura do tomate (regadio) e 

durante a época sem cultura, sendo esse efeito muito reduzido no caso do solo Pv. A 

utilização de uma cultura de sequeiro intercalada numa rotação de regadio permite, nos 

solos com uma elevada RU, dispor de uma elevada reserva de água no solo na altura da 

sementeira da cultura de sequeiro (Trigo) o que garante à cultura uma situação de maior 

conforto hídrico em situações em que ocorra uma menor precipitação (Fig. I.3a). 

Os resultados alcançados (Quadro I.5 e Figura I.3) indicam que a consideração das 

rotações de culturas na gestão da água do solo pode permitir reduzir as necessidades de 

rega das culturas e aumentar a disponibilidade de água para as culturas de sequeiro. Assim, 

no capítulo 7 realizou-se o estudo do impacte das alterações climáticas sobre duas rotações 

de culturas utilizadas na região do Alentejo, com o objectivo de avaliar a influência das 

rotações de culturas na gestão da água do solo para diferentes cenários climáticos.  

 



Anexos 

278 

Legenda

Solos

Nec. Rega (mm)

Sem dados

0

1811

1908

1926

1933

1957

2021

Quilómetros
 

Figura I.2 – Mapa das necessidades de rega (mm) da rotação de culturas Beterraba sacarina-
Milho-Tomate–Trigo, para a região de Beja, para o período compreendido entre 2003 a 2007.  
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Figura I.3 – Curvas simuladas do conteúdo de água no solo onde (──) é a água disponível na zona 
radicular, (──) é a água disponível no solo para a raiz mais profunda da rotação (Zr max_rot). A linha 
(──) representa RU e (──) o limite da reserva facilmente utilizável (LRFU). Os picos correspondem à 

(──) precipitação e a (──) eventos de rega, a) para o solo Bpc e b) e para o solo Pv. 
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Os bons resultados obtidos com os testes realizados durante esta avaliação do modelo 

IrrigRotation fornecem um elevado grau de confiança relativamente aos resultados 

esperados para a utilização do modelo IrrigRotation na metodologia desenvolvida para 

avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre os sistemas de regadio. 

 

I.3 - Conclusões 

A aplicação informática IrrigRotation foi testada e avaliada para as condições da região de 

Beja mostrando ser capaz de calcular as necessidades de rega de uma rotação de culturas 

tanto ao nível da parcela como ao nível regional, tendo produzido um mapa para a região de 

Beja com as necessidades de rega referentes à rotação Beterraba sacarina-Milho-Tomate-

Trigo. 

O modelo IrrigRotation através da realização da simulação do balanço hídrico de modo 

contínuo no tempo permitiu reduzir o nível de incerteza envolvido no cálculo do balanço 

hídrico. O volume de água armazenado no perfil do solo no início de cada cultura é 

calculado pelo modelo em vez de arbitrariamente se atribuir um valor como acontece com a 

maioria dos modelos de balanço hídrico existentes. 

O software IrrigRotation permitiu avaliar a rotação de culturas Beterraba sacarina-Milho-

Tomate-Trigo sob o ponto de vista da gestão da água do solo, tendo-se verificado que as 

rotações de culturas podem ter um efeito benéfico ao nível do volume de água armazenado 

no solo nos casos em que os solos são profundos e possuem uma elevada capacidade 

utilizável (U). Os testes realizados permitem ter boas perspectivas quanto à utilização das 

rotações de culturas como uma medida de adaptação que permita atenuar os expectáveis 

aumentos das necessidades de rega e do deficit hídrico das culturas para os vários cenários 

de alterações climáticas. 

A integração do modelo IrrigRotation num SIG é ainda bastante incipiente limitando-se a 

exportar os resultados das simulações do balanço hídrico para as manchas de solos 

respectivas. Em desenvolvimentos futuros terá interesse aumentar a integração deste 

modelo num SIG, nomeadamente permitir que o modelo leia directamente os dados de 

entrada a partir da base de dados georeferenciada, e a inclusão de mais informação de 

carácter geográfica na quantificação das necessidades de rega das culturas.  
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Anexo II – Testes e validação do programa Interpola dor 

(corresponde ao artigo publicado: Rolim, J., Catalã o, J., Teixeira, J.L., 2011. 
The influence of different methods of interpolating  spatial meteorological data 
on calculated irrigation requirements. Applied Engineering in Agriculture,  
27(6): 979-989). 

 

II.1. Introdução 

O principal objectivo deste estudo foi o de avaliar a influência de diferentes métodos de 

interpolação de dados climáticos, implementados no programa Interpolador, no cálculo das 

necessidades de rega das culturas. Os métodos de interpolação estudados são o vizinho 

mais próximo (VMP), inverso do quadrado da distância (IQD), e colocação por mínimos 

quadrados (CMQ). Realizou-se uma análise de exactidão e uma análise comparativa para 

estes três métodos de interpolação, com o objectivo de avaliar a sua precisão e o seu 

desempenho. Este estudo permite avaliar a incerteza que é introduzida na determinação das 

necessidades de rega das culturas devido à interpolação espacial das variáveis 

agrometeorológicas utilizadas no seu cálculo. A área de estudo localiza-se no Alentejo 

tendo-se utilizado os dados meteorológicos das 14 estações meteorológicas que compõem 

a rede SAGRA (Sistema Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo) (COTR, 

2009). São analisados os resultados obtidos para a interpolação de cinco anos de dados 

meteorológicos, que incluem a humidade relativa mínima (RHmin), a velocidade do vento 

(U2), a precipitação (P), e a evapotranspiração de referência (ETo), avaliando-se a incerteza 

introduzida nos dados de entrada do modelo de simulação do balanço hídrico IrrigRotation. 

Posteriormente avalia-se a influência do desempenho dos métodos de interpolação no 

cálculo das necessidades de rega, comparando para cada estação meteorológica as 

necessidades de rega calculadas com os dados observados com as necessidades de rega 

calculadas com os dados interpolados. Finalmente discutem-se as implicações da utilização 

de dados meteorológicos interpolados espacialmente nos resultados dos modelos de 

simulação da rega. 

 

II.2. Material e métodos 

II.2.1. Avaliação da exactidão dos métodos de inter polação 

Os três métodos de interpolação foram avaliados relativamente às suas exactidões interna e 

externa de modo a aferir a qualidade dos dados interpolados de ETo, U2, RHmin, e P para uma 

dada localização. Para a avaliação da exactidão, as 14 estações meteorológicas da rede 
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SAGRA foram divididas em dois subconjuntos: um subconjunto contendo 10 estações (com 

os registos mais longos de dados) utilizado para a estimação dos parâmetros da função de 

covariância (variância, C0, e distância de correlação, α) e um segundo subconjunto contendo 

as restantes quatro estações (com apenas um ano de registos) para controlo externo. O 

segundo subconjunto corresponde aos dados de controlo e é constituído pelas séries de 

observações com as quais serão comparados os dados interpolados para estimar a precisão 

dos métodos de interpolação. Dividindo as estações neste dois subconjuntos assegura-se a 

independência dos dados de controlo. A avaliação de exactidão externa foi realizada através 

da comparação dos valores das variáveis meteorológicas estimados para as quatro 

estações de controlo com as observações. 

A avaliação da exactidão interna corresponde a uma validação cruzada (Isaaks et al., 1989; 

Soares 2006) e foi realizada para avaliar a adequação do software Interpolador no 

preenchimento de falhas de dados em séries climáticas. Utilizaram-se as 10 estações do 

subconjunto com os registos mais longos tendo-se estimado os parâmetros das funções de 

covariância para essas estações. Para efectuar a avaliação retiraram-se as séries de dados 

de uma dada estação, e calcularam-se os valores interpolados (com as restantes nove 

estações) para o local dessa estação. Repetiu-se este procedimento para todas as 10 

estações, retirando-se uma de cada vez. Os valores interpolados serão utilizados 

posteriormente para a determinação do erro entre a série medida e os dados interpolados.  

Posteriormente, os resultados obtidos com os métodos de interpolação tanto para a 

avaliação externa como interna foram comparados com as séries de dados observados 

utilizando uma análise de resíduos, de modo a avaliar a exactidão dos valores interpolados. 

A análise de resíduos incluiu a determinação do erro médio (Ē), do erro absoluto médio (|Ē|), 

do erro relativo absoluto médio (Ēr), do desvio padrão dos erros (σ) e do coeficiente de 

determinação dos erros (CV), tal como se apresenta no Quadro II.1. O erro médio (Ē) foi 

escolhido para avaliar o enviesamento introduzido nos dados interpolados por cada método, 

enquanto o erro absoluto médio (|Ē|) indica a amplitude média dos erros, e o erro relativo 

absoluto médio (Ēr), fornece uma estimativa da dimensão do erro relativamente ao valor das 

observações. Para realizar o cálculo de Ēr é necessário dividir os resíduos pelos valores 

observados (vd. a equação de Ēr na Quadro II.1). No caso da variável precipitação (P) os 

valores observados são frequentemente iguais a zero (zi = 0) e assim sendo, neste caso, é 

preferível utilizar o erro relativo calculado como o rácio entre o erro absoluto médio (|Ē|) e a 

média dos valores observados ( Z ), de modo a evitar uma divisão por zero. O desvio padrão 

dos erros (σ) e o coeficiente de variação dos erros (CV) são medidas de dispersão. 
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Quadro II.1 – Equações utilizadas na análise de resíduos. 

Nome Equação Variáveis 

Resíduos ei  iii zze ˆ−=  
zi – valor observado 

iẑ - valor estimado 

Erro médio Ē  

N

e
E

n

i
i∑

== 1  

N – dimensão da amostra 
|ei| - resíduos absolutos 

Erro absoluto médio |Ē|  

N

e
E

n

i
i∑

== 1  

 

Erro relativo absoluto médio Ēr 

N

z

e

E

n

i i

i

r

∑
== 1  

 

Desvio padrão σ ( )
N

ZZ i∑ −
=

2

σ
 

 

Coeficiente de variação CV %100×=
Z

CV
σ

 
 

 

Realizou-se uma análise de regressão linear com a ordenada forçada à origem para os 

dados interpolados e medidos, tanto para a avaliação externa como interna, de modo a 

determinar (para cada conjunto de dados interpolados-medidos) o coeficiente de 

determinação (R2), e o declive da recta de regressão. 

De modo a avaliar o desempenho dos três métodos de interpolação foi efectuada também 

uma análise de variância (ANOVA a um factor) considerando um nível de significância de 

0.05. O teste da ANOVA foi aplicado a todas as variáveis meteorológicas (ETo, RHmin; U2, P), 

para todas as estações e para cada um dos métodos de interpolação. As séries interpoladas 

foram comparadas com as séries medidas e foram obtidos os respectivos valores p. O 

número de rejeições da hipótese nula H0, para um nível de significância de 0.05, ou seja as 

séries de dados significativamente diferentes, foram contadas para cada variável climática. 

O método com o melhor desempenho será aquele que apresentar um menor número de 

rejeições. 

Finalmente foram avaliadas as implicações e incertezas associadas com os métodos de 

interpolação nos resultados dos cálculos das necessidades de rega das culturas. Para tal, 

utilizou-se o modelo IrrigRotation (vd. secção 6.2.3) que efectua a simulação do balanço 

hídrico do solo para uma rotação de culturas, realizando a simulação de forma contínua no 

tempo e com um passo de tempo diário. O cálculo da evapotranspiração das culturas (ETc) 

é efectuado de acordo com a metodologia dos coeficientes culturais de base (Allen et al., 

1998).  
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Este modelo foi utilizado para calcular as necessidades de rega (NRg) da cultura do milho 

instalada num solo argiloso (Barros Pretos - Bpc). Considerou-se o solo Barros Pretos para 

todos os locais para permitir a comparação directa entre as NRg estimadas para cada 

estação. Uma vez que o modelo IrrigRotation necessita de séries contínuas de dados 

meteorológicos, para realizar a simulação do balanço hídrico do solo, apenas se utilizaram 

as oito estações meteorológicas com os registos de dados mais longos e em que não 

existiam falhas nos dados. Assim, não se incluíram as estações de Moura e Serpa porque 

possuem períodos significativos com falhas nos dados. Os dados meteorológicos utilizados 

têm um passo de tempo diário e são relativos ao período de 2003 a 2008. Os dados da 

cultura incluem a data de sementeira (10 de Abril), o comprimento dos períodos de 

desenvolvimento da cultura, o valor do coeficiente cultural basal (Kcb), a fracção de água 

facilmente utilizável (p), a altura máxima da cultura e a profundidade máxima da raiz. Os 

dados do solo incluem a caracterização da camada evaporativa e os dados relativos a cada 

horizonte do solo, que incluem a profundidade e espessura de cada horizonte, e o teor de 

água no solo à capacidade de campo e ao coeficiente de emurchecimento. Os dados da 

parcela incluem as coordenadas geográficas desta, a caracterização do sistema de rega 

nela instalado e os limiares de gestão da rega. As NRg calculadas a partir dos dados 

interpolados (VMP, IQD, CMQ), gerados para a localização de cada estação meteorológica, 

foram comparadas com as NRg calculadas com os dados medidos nessas estações.  

 

II.2.2. Região de aplicação e dados climáticos 

Foram realizadas para a região do Alentejo a análise comparativa, validação e avaliação de 

exactidão dos métodos de interpolação implementados no software Interpolador, tendo sido 

utilizados os dados meteorológicos da rede de estações meteorológicas SAGRA (Sistema 

Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo). A rede SAGRA pertence e é 

operada pelo Centro Operativo de Tecnologias do Regadio (COTR), e os dados foram 

disponibilizados através do seu website (COTR, 2009). Esta rede cobre grande parte do 

Alentejo (Maia, 2008) e a sua distribuição espacial é apresentada na Figura II.1. Os dados 

meteorológicos utilizados, possuem um passo de tempo diário, e considerou-se neste 

estudo o período de 2003 a 2008.  

O Quadro II.2 apresenta, para cada estação, a média anual das principais variáveis 

agrometeorológicas e as suas coordenadas geográficas, assim como a média, desvio 

padrão (σ) e o coeficiente de variação (CV) das várias estações para o período de 2003 a 

2008. As estações de controlo apenas ficaram operacionais após 2006, não podendo por 

isso ser comparadas directamente com as restantes estações. Estes valores (Quadro II.2) 
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mostram que a variabilidade espacial das médias anuais dos dados meteorológicos é 

pequena ao longo desta região, com os valores de CV a variar entre 0.02 a 0.09, com 

excepção da U2 com um CV igual a 0.21. Contudo, a média anual mascara a variabilidade 

dos dados diários; e assim sendo, quando se utilizam dados diários, como é o caso deste 

estudo, esta variabilidade será maior. A estação de Odemira, que é a única estação da rede 

SAGRA localizada perto da costa (Fig. II.1), apresenta a temperatura máxima mais baixa 

(21.4ºC), a humidade relativa mais elevada (RHmax = 96% e RHmin = 54%), a segunda 

maior precipitação (516 mm) e a mais baixa evapotranspiração (ETo = 3.1 mm), 

demonstrando as condições mais húmidas desta estação. 

 

QuilómetrosQuilómetros
 

Figura II.1 - Distribuição geográfica das estações meteorológicas da rede SAGRA, onde (●) são as 
estações cujos dados são utilizados na interpolação e (▲) são as estações de controlo utilizadas 

apenas para a avaliação de exactidão. 
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Quadro II.2 - Estações meteorológicas da rede SAGRA (COTR, 2009) 

    Média 2003-2008 
 Long[a] Lat Alt Tmax Tmin RHmax RHmin U2 RS P ETo 

Estação (decimal °) (decimal °) (m) (°C) (°C) (%) (%) (m/s) (kJ/m2/dia) (mm/ano) (mm/dia) 
Aljustrel -8.19 37.97 104 24.6 9.7 94 40 2.2 16568 496 3.7 
Alvalade -8.35 37.93 79 24.8 10.0 95 42 2.1 15899 454 3.6 
Beja -7.89 38.04 206 24.1 10.1 91 42 2.1 18574 471 3.8 
Elvas -7.10 38.92 202 24.8 9.3 89 39 1.8 16855 481 3.7 
Évora -7.94 38.74 246 23.8 8.7 94 44 2.1 15955 524 3.4 
F. Alentejo -8.27 38.05 74 24.9 9.4 94 41 1.5 16659 459 3.4 
Moura -7.28 38.09 172 25.2 8.1 90 37 1.3 16270 388 3.3 
Odemira -8.75 37.50 92 21.4 10.7 96 54 2.0 18248 516 3.1 
Redondo -7.63 38.53 236 24.0 10.0 91 42 2.7 16460 444 3.9 
Serpa -7.55 37.97 190 24.8 10.3 90 41 1.9 16839 449 3.6 
Castro Verde[b] -8.08 37.76 200 23.6 9.2 97 44 2.8 16779 454 3.9 
Estremoz[b] -7.60 38.87 404 21.7 9.0 94 45 1.4 16388 519 3.0 
Viana do Alentejo[b] -8.13 38.36 138 23.0 9.2 95 44 2.3 17353 511 3.6 
Vidigueira[b] -7.79 38.18 155 24.4 9.7 93 41 1.7 16600 522 3.5 
Média    23.9 9.5 93 43 2.0 16818 478 3.5 
σ    1.1 0.7 2 4 0.4 744 38 0.3 
CV    0.05 0.07 0.02 0.09 0.21 0.04 0.08 0.07 
[a] Long = Longitude; Lat = Latitude; Alt = Altitude; Tmax = temperatura máxima do ar; Tmin = temperatura mínima do ar; 
RHmax = humidade relativa máxima; RHmin = humidade relativa mínima; U2 = velocidade do vento a 2 m de altura; RS = 
radiação solar; P = precipitação; ETo = evapotranspiração de referência. 
[b] Estações de controlo utilizadas para avaliação de exactidão externa. 
 

II.3. Resultados e discussão 

II.3.1. Determinação dos parâmetros da função de co variância 

No Quadro II.3 apresentam-se os parâmetros das funções de covariância empíricas, 

determinados para cada uma das variáveis meteorológicas consideradas neste estudo. Os 

parâmetros da função de covariância foram determinados como médias mensais relativas 

ao período 2003-2008. Para realizar a determinação destes parâmetros utilizou-se o 

software EMPCOV (Tscherning, 1996) que é um programa de cálculo de funções de 

covariância empíricas. Um exemplo dos resultados obtidos é apresentado na Figura II.2, 

para o caso da função empírica de covariância da variável RHmin para o mês de Março 

(média de 2003-2008). A distância de correlação (α) em média variou entre 7 a 9 km para 

todas as variáveis meteorológicas estudadas. Os valores de α são relativamente constantes 

(Quadro II.3), em contraste com a variabilidade bastante marcada de C0. As médias mensais 

de C0 e de α, foram fornecidas como dados de entrada ao programa Interpolador de modo a 

permitir a realização da interpolação com o método da CMQ. 

A função de covariância empírica é determinada a partir dos dados observados utilizando 

todos os pares de estações entre uma dada distância entre elas. O número de estações por 

quilómetro quadrado, mais do que o número de estações, é crítico para a estimação da 

covariância. Assumindo um modelo de covariância que é dependente da distância entre as 

observações das variáveis climáticas, com uma correlação típica de dezenas de 

quilómetros, a distância entre estações deve ser menor do que distância de correlação 

esperada. Neste estudo, o número disponível de estações foi 10, com uma distância média 
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para a estação mais próxima de 29 km. Portanto não foi possível ter um elevado número de 

classes (pares de estações dentro de uma determinada distância) para estimar as funções 

de covariância empíricas (Fig. II.2). Consequentemente, os parâmetros C0 e distância de 

correlação (α) poderão não ter sido optimamente estimados. No entanto, os parâmetros 

estimados da função de covariância são confiáveis e consistentes com o comportamento 

das variáveis climáticas. Para melhorar a estimação da covariância empírica, as classes de 

distâncias (intervalo entre distâncias no eixo das abcissas) são geralmente definidas de 

acordo com a densidade das observações, de tal modo que exista um número suficiente de 

pares de pontos de amostragem para calcular a covariância de uma dada classe. 

 

Quadro II.3 – Parâmetros das funções de covariância empíricas, variância C0 e distância de 
correlação α (em km), calculados para as variáveis evapotranspiração de referência (ETo), velocidade 
do vento (U2), humidade relativa mínima (RHmin), e precipitação (P). 

Mês ETo C0 ETo α U C0 U α RHmin C0 RHmin α P C0 P α 
Jan 0.0090 7 0.1257 9 1.9191 8 0.0072 10.5 
Fev 0.0083 6 0.1597 6 6.5031 9 0.0324 10.5 
Mar 0.0142 7 0.1594 5.5 11.5201 8 0.0304 9 
Abr 0.0193 8 0.1284 6 15.0736 7.5 0.0090 5.5 
Mai 0.0591 9 0.0956 6 34.4038 7 0.0334 7 
Jun 0.2321 8 0.0947 6 59.1469 7 0.0315 9 
Jul 0.4763 7.5 0.1330 6 85.8148 8 0.0004 7 
Ago 0.3792 8 0.1294 6 68.0464 7.5 0.0071 12 
Set 0.1601 8 0.1024 7 47.2378 7.5 0.0810 7 
Out 0.0294 10.5 0.1797 7 14.1499 9 0.3565 10.5 
Nov 0.0156 7.5 0.1377 8 5.3536 10.5 0.3129 9 
Dez 0.0110 7 0.1721 8 2.7779 7 0.0800 14 
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Figura II.2 – Função de covariância empírica da variável RHmin, relativa ao mês de Maio (média de 
2003-2008), em que C0 = 34% e α = 8 km. 
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II.3.2. Avaliação da exactidão dos dados de entrada  do modelo de simulação da 

rega 

Comparação dos métodos através da utilização do erro relativo absoluto médio 

Os dados meteorológicos utilizados para realizar a análise de resíduos (que se apresenta 

nas Figuras II.3 e II.4 e nos Quadros II.4 e II.5) são os valores diários relativos à totalidade 

do período de 2003 a 2008. Os resultados obtidos nas avaliações de exactidão externa e 

interna, são apresentados na Figura II.3 e dizem respeito ao erro relativo absoluto médio 

obtido para cada estação para as variáveis climáticas ETo, RHmin, U2, e P. Os resultados 

mostram que o método da CMQ é o melhor interpolador para a ETo com um valor médio do 

erro relativo de 0.11, seguido de muito perto pelo método do IQD com 0.12 (Fig. II.3a). O 

método do VMP apresenta em média o erro mais elevado (0.14), apesar da sua diferença 

para os outros métodos ser muito pequena. Os resultados das avaliações externa e interna 

para a ETo são muito semelhantes. Relativamente à RHmin (Fig. II.3b), os melhores 

resultados foram obtidos utilizando os métodos da CMQ e do IQD com um valor de Ēr de 

0.12 para ambos os métodos; mas novamente, o desempenho do método do VMP é apenas 

marginalmente inferior (0.13). Para a RHmin, verificam-se uns picos no gráfico para as 

estações de Odemira e Moura (Fig. II.3b) que correspondem às suas posições de fronteira 

dentro da rede SAGRA (Fig. II.1), com a estação de Odemira próxima da costa e, portanto, 

sendo a estação mais húmida e a estação de Moura localizada bastante no interior, próxima 

da fronteira com Espanha, e sendo a mais seca. Relativamente à U2 (Fig. II.3.c) o método da 

CMQ apresenta os erros mais baixos (0.25), com o método do IQD a apresentar resultados 

muito próximos (0.28) e com o método do VMP sendo claramente o pior método (0.33). 

Quanto à P, o VMP é claramente o pior método de interpolação, com valore médio do Ēr de 

0.58 (Fig. II.3.d). O método da CMQ apresenta os melhores resultados (0.50) tendo, outra 

vez, o IQD apresentado resultados bastante próximos da CMQ (0.51). As avaliações de 

exactidão externa e interna de P apresentam resultados semelhantes. 

As variáveis ETo (Fig. II.3a), RHmin (Fig. II.3b), e P (Fig. II.3d) exibem os valores mais 

elevados de erro relativo para a estação de Odemira, o que se explica pelas diferentes 

condições desta estação devido à sua proximidade ao litoral (vd. Fig. II.1). Em contraste, é 

evidente a partir da análise da Figura II.3a-d que as três estações centrais (Beja, Alvalade, e 

Aljustrel) exibem os menores erros de interpolação para todas as variáveis estudadas. Isto 

pode ser explicado devido à posição destas estações no centro da rede de estações 

meteorológicas, caracterizada por uma distribuição muito favorável das estações 

meteorológicas à sua volta e por uma reduzida distância destas estações às estações que 

as rodeiam. 
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a) Evapotranspiração de referência (ETo) 
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b) Humidade relativa mínima (RHmin) 
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c) Velocidade do vento a 2 m de altura (U2) 
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d) Precipitação (P) 
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Figura II.3 - Erro relativo absoluto médio apresentado pelos métodos VMP, IQD, e CMQ, para as 

variáveis meteorológicas a) ETo, b) RHmin, c) U2, e d) P, para as avaliações de exactidão externa e 
interna. 
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Análise de resíduos da ETo e P 

Realizou-se a análise de resíduos para todas as variáveis, no entanto apenas serão 

apresentados os resultados para a ETo (Quadro II.4) e P (Quadro II.5) porque estas duas 

variáveis são as mais relevantes no cálculo do balanço hídrico do solo. As outras duas 

variáveis, U2 e RHmin, apenas são utilizadas para o ajustamento dos coeficientes culturais, 

apresentando uma influência muito mais reduzida na simulação do balanço hídrico do solo 

(Allen et al., 1998).  

Da análise do Quadro II.4 verifica-se que para a ETo o método da CMQ produz valores mais 

centrados, apresentando um erro médio muito próximo de zero, tanto para avaliação da 

exactidão externa como interna. O erro absoluto médio e o erro relativo absoluto médio têm 

tendência a diminuir quando se passa dos métodos do VMP para o IQD e para a CMQ. O 

desvio padrão (σ) exibe uma diferença considerável entre os métodos, com o método do 

VMP a produzir a maior dispersão de valores (σ = 0.42 e 0.41), e com o método da CMQ a 

apresentar a menor dispersão (σ = 0.34 e 0.35), tanto para as avaliações externa como 

interna. 

 

Quadro II.4 - Resultados da análise de resíduos para a evapotranspiração de referência (ETo), em 
que Ē é o erro médio, |Ē| é o erro absoluto médio, Ēr é o erro relativo absoluto médio, e σ é o desvio 
padrão dos erros (valores em mm). 

Métodos 

  
Vizinho mais próximo 

(VMP) 
Inverso do quadrado da 

distância (IQD) 
Colocação por mínimos 

quadrados (CMQ) 
Estação Ē |Ē|  Ēr* σ Ē |Ē|  Ēr* σ Ē |Ē|  Ēr* σ 
F. Alentejo -0.40 0.43 0.15 0.39 -0.36 0.39 0.14 0.33 -0.32 0.35 0.12 0.31 
Moura -0.14 0.25 0.09 0.31 -0.21 0.30 0.12 0.32 -0.16 0.29 0.12 0.34 
Elvas -0.19 0.37 0.15 0.45 0.08 0.32 0.12 0.41 0.14 0.33 0.12 0.41 
Redondo  0.44 0.48 0.14 0.47 0.35 0.39 0.11 0.38 0.34 0.38 0.11 0.36 
Aljustrel 0.40 0.43 0.12 0.39 0.25 0.29 0.09 0.30 0.21 0.25 0.08 0.27 
Alvalade -0.05 0.20 0.07 0.26 0.15 0.20 0.06 0.22 0.16 0.20 0.07 0.21 
Beja  -0.05 0.24 0.09 0.31 0.11 0.19 0.07 0.22 0.14 0.19 0.07 0.20 
Évora  -0.44 0.48 0.17 0.47 -0.27 0.34 0.13 0.35 -0.13 0.25 0.09 0.30 
Odemira  -0.42 0.66 0.20 0.85 -0.33 0.62 0.19 0.82 -0.27 0.59 0.18 0.79 
Serpa 0.14 0.25 0.09 0.31 -0.04 0.18 0.08 0.23 -0.01 0.18 0.08 0.24 
Média aval. 
interna -0.07 0.38 0.13 0.42 -0.03 0.32 0.11 0.36 0.01 0.30 0.10 0.34 
Viana do 
Alentejo 0.32 0.45 0.14 0.50 0.08 0.27 0.10 0.35 0.12 0.28 0.10 0.35 
Estremoz -0.36 0.40 0.18 0.37 -0.54 0.55 0.23 0.35 -0.48 0.49 0.22 0.32 
Castro Verde 0.31 0.36 0.11 0.38 0.34 0.39 0.11 0.42 0.36 0.40 0.11 0.41 
Vidigueira -0.19 0.31 0.19 0.39 -0.13 0.27 0.16 0.33 -0.11 0.26 0.16 0.32 
Média aval. 
externa 0.02 0.38 0.15 0.41 -0.06 0.37 0.15 0.36 -0.03 0.36 0.15 0.35 

       * (valores em fracção) 
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Os resultados relativos à comparação do desempenho dos três métodos de interpolação 

para a P (Quadro II.5) são essencialmente os mesmos que foram identificados para a ETo, 

com o método da CMQ a apresentar os melhores resultados, seguido pelo método do IQD e 

com o VMP a ser o pior interpolador. No entanto, e em contraste com a ETo, os erros médios 

na avaliação de exactidão interna são centrados em zero enquanto que na avaliação 

externa o erro médio tem um valor de 0.22 para o método do VMP, 0.23 para o IQD e 0.19 

para a CMQ, apresentando um claro desvio do zero. Este resultado indica a tendência de 

subestimar os valores interpolados para as estações de controlo. Adicionalmente, a redução 

nos valores do erro relativo absoluto médio e do desvio padrão apresentados pelos métodos 

da CMQ e IQD, quando comparados com os resultados do método do VMP, é muito mais 

marcada na P do que para a ETo.  

Com base nos resultados da avaliação de exactidão dos dados interpolados (Quadro II.4 e 

Quadro II.5), pode-se concluir que a interpolação da ETo produz valores muito exactos, com 

Ēr a variar entre 0.10 0.15 devido à baixa variabilidade espacial desta variável; estes 

resultados contrastam com a P que apresenta de algum modo resultados insatisfatórios, 

com Ēr a variar entre 0.44 e 0.60, devido à dificuldade destes métodos de interpolação em 

lidar com a sua elevada variabilidade espacial. 

 

Quadro II.5 - Resultados da análise de resíduos para a precipitação (P), em que Ē é o erro médio, |Ē| 
é o erro absoluto médio, Ēr é o erro relativo absoluto médio, e σ é o desvio padrão dos erros (valores 
em mm). 

Métodos 

  
Vizinho mais próximo 

(VMP) 
Inverso do quadrado da 

distância (IQD) 
Colocação por mínimos 

quadrados (CMQ) 
Estação Ē |Ē|  Ēr* σ Ē |Ē|  Ēr* σ Ē |Ē|  Ēr* σ 
F. Alentejo -0.15 0.61 0.54 3.36 -0.10 0.53 0.46 2.58 -0.09 0.50 0.44 2.15 
Moura -0.18 0.57 0.58 2.28 -0.21 0.57 0.59 1.98 -0.25 0.62 0.63 2.08 
Elvas 0.12 0.84 0.64 3.16 0.11 0.82 0.62 3.07 0.07 0.78 0.59 2.87 
Redondo  -0.19 0.93 0.77 3.82 -0.04 0.67 0.56 2.28 -0.06 0.64 0.53 2.08 
Aljustrel  0.15 0.61 0.48 3.36 0.14 0.53 0.41 2.91 0.12 0.51 0.40 2.76 
Alvalade -0.13 0.58 0.50 2.96 -0.06 0.52 0.45 2.21 -0.07 0.54 0.47 2.12 
Beja  -0.11 0.69 0.59 3.14 -0.01 0.53 0.45 2.15 -0.05 0.52 0.44 2.06 
Évora  0.19 0.93 0.67 3.82 0.20 0.85 0.61 3.51 0.15 0.75 0.54 3.06 
Odemira  0.15 0.93 0.71 3.44 0.12 0.90 0.68 3.10 0.06 0.85 0.65 2.79 
Serpa 0.18 0.57 0.49 2.28 0.03 0.54 0.47 2.44 -0.02 0.56 0.49 2.39 
Média aval. 
interna 0.00 0.73 0.60 3.16 0.02 0.65 0.53 2.62 -0.02 0.63 0.52 2.44 
Viana do 
Alentejo 0.45 1.03 0.59 3.61 0.36 0.81 0.47 2.71 0.33 0.76 0.44 2.47 
Estremoz 0.17 0.90 0.53 3.11 0.25 0.78 0.46 2.42 0.25 0.81 0.48 2.41 
Castro Verde 0.10 0.87 0.62 3.02 0.13 0.77 0.55 2.55 0.07 0.70 0.50 2.28 
Vidigueira 0.14 0.50 0.38 1.80 0.15 0.46 0.35 1.74 0.13 0.46 0.35 1.72 
Média aval. 
externa 0.22 0.82 0.53 2.88 0.23 0.71 0.46 2.35 0.19 0.68 0.44 2.22 

        * (valores em fracção) 
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Os resultados do Coeficiente de variação (CV) apresentam os valores mais baixos para ETo 

sendo estes maiores no Verão do que no Inverno (Fig. II.4). A P apresenta os valores mais 

elevados de CV, especialmente durante os meses de Verão. A RHmin obteve valores 

elevados de CV durante o Verão, em contraste com baixos valores durante o Inverno. 

Quando se faz a média anual, a RHmin apresenta valores mais baixos do que a U2 (CVRHmin = 

0.146; CVU2 = 0.197), com os valores mensais de CVU2 sendo bastante constantes ao longo 

do ano. 

Cruzando a informação da Figura II.4 com a informação da Figura II.3 e dos Quadros II.4 e 

II.5 verifica-se que os métodos da CMQ e do IQD geram melhores resultados do que o 

método do VMP quando interpolam variáveis com valores elevados de CV. Quando as 

variáveis apresentam baixos valores de CV, i.e. para variáveis com uma baixa dispersão, 

como é o caso da ETo, a diferença no desempenho dos métodos de interpolação é reduzida. 

Para variáveis com uma baixa variabilidade espacial, o método do VMP produz valores 

próximos dos observados e assim sendo os três métodos apresentam resultados muito 

semelhantes. Quando existe uma maior variabilidade espacial, e por conseguinte uma maior 

dificuldade em produzir valores interpolados precisos, os métodos da CMQ e o do IQD 

permitem lidar melhor com esta variabilidade, do que o VMP, produzindo melhores 

estimativas para um dado ponto.  
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Figura II.4 – Valores mensais do coeficiente de variação (CV) para cada uma das variáveis estudadas 
(ETo, RHmin, U2, e P). 
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Análise de regressão linear 

A análise de regressão linear foi realizada para todas as estações e variáveis 

meteorológicas, tendo-se optado novamente por apenas apresentar os resultados relativos à 

ETo e P. Os resultados da análise de regressão linear para a ETo apresentaram valores de 

R2 (média para todas as estações) que variam entre 0.959 para o VMP, 0.967 para o IQD, e 

0.968 para o método da CMQ, com os valores de declive de 0.988 para o VMP, 0.992 para o 

IQD, e 1.002 para a CMQ. Para a precipitação, a média dos valores de R2 variam entre 

0.622 para o VMP, 0.702 para o IQD, e 0.739 para a CMQ. Os valores de declive 

apresentam para a precipitação, uma considerável diferença entre o método do VMP, com 

um valor de 0.843, e os métodos do IQD e da CMQ, com um valor de 0.995 e 1.030 

respectivamente. 

A análise de regressão dos dados interpolados de ETo e P para a estação de Beja é 

apresentada na Figura II.5 como um exemplo ilustrativo. Esta revela que o método VMP 

produziu a maior dispersão dos valores para ambas as variáveis e que os métodos do IQD e 

da CMQ apresentam resultados bastante semelhantes entre si (Fig. II.5). O coeficiente de 

determinação (R2) aumenta do método do VMP para o do IQD e para o da CMQ. Daqui, 

pode-se concluir que o método da CMQ fornece uma maior confiança relativamente aos 

dados interpolados, uma vez que é o método que apresenta os menores desvios entre os 

dados medidos e os valores interpolados. O método do IQD apresenta resultados muito 

semelhantes ao método da CMQ (Fig. II.5) apesar de ser um método muito mais simples e 

muito mais fácil de implementar computacionalmente. A evapotranspiração de referência 

demonstra um bom grau de estabilidade nos resultados da interpolação, apresentando 

valores elevados de R2 (0.978 a 0.991) e declives próximos de um para todos os métodos 

de interpolação (Fig. II.5a-c); contrastando com P, que exibe uma maior dispersão dos 

valores interpolados, especialmente quando se utiliza o método do VMP, com um R2 de 

0.662 (Fig. II.5d-f). Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos, em média, 

para todas as estações apresentadas anteriormente (Quadro II.2). 

Os resultados obtidos pelo IQD são semelhantes aos alcançados por Spadavecchia e 

Williams (2009), confirmando o bom desempenho deste método para um grande número de 

aplicações tal como referido por Camargo et al. (2004). O método do IQD produz um 

considerável aumento na exactidão dos dados de entrada dos modelos quando comparado 

com os resultados obtidos pelo método dos polígonos de Thiessen (VMP). 

Os resultados obtidos para a avaliação de exactidão dos dados meteorológicos interpolados 

foram semelhantes aos resultados geralmente descritos na literatura. O método estatístico 

(CMQ) mostrou melhores resultados do que os métodos mais simples, mas a diferença no 
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desempenho entre os métodos é muito pequena, especialmente quando se compara com o 

método do IQD, tal como constatado por diversos autores (Harcum e Loftis, 1987a, Li et al., 

2004; Mardikis et al., 2005; Spadavecchia e Williams, 2009). 
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d) Precipitação (P) 
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e) Precipitação (P) 
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Figura II.5 – Diagrama de dispersão dos valores interpolados sobre os valores observados para a 
estação meteorológica de Beja. Os valores interpolados de ETo foram obtidos com os métodos a) 

VMP, b) IQD, e c) CMQ. Para a precipitação os valores interpolados foram calculados com d) VMP, e) 
IQD, e f) CMQ. 

 

Análise de variância (ANOVA) 

Os três métodos de interpolação foram comparados utilizando o método estatístico da 

ANOVA. A análise de variância tem como objectivo testar as diferenças entre os valores 

interpolados e os valores medidos. A hipótese nula (H0) é a de que as duas amostras são 

estatisticamente semelhantes. O número de rejeições da hipótese nula (séries de dados 

significativamente diferentes) foram contadas para todos os métodos e variáveis climáticas, 

para um nível de significância de 0.05. O método cujos dados interpolados melhor se 
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ajustam aos dados observados é o método que apresentar um menor número de rejeições 

de H0. 

No Quadro II.6 apresentam-se os resultados obtidos para a ANOVA. Os resultados para a 

ETo mostram que o VMP e o IQD apresentam diferenças significativas em 7 das 14 estações 

consideradas. A CMQ tem apenas 5 rejeições apresentando, portanto, um melhor 

desempenho do que os outros métodos. No caso da P, os três métodos apresentam 

resultados iguais em todas as estações, com as séries de dados a serem consideradas 

como não significativamente diferentes. Este resultado deve-se ao facto de que a variância 

dentro de cada série de dados de P é maior do que a variância entre diferentes séries. 

Assim sendo, a aplicação da ANOVA às séries de precipitação é inconclusiva e não permite 

distinguir os 3 métodos. Para a U2, tanto o VMP como o IQD apresentaram 13 estações em 

que H0 é rejeitado, e a CMQ apresenta 12 rejeições sendo o método que apresenta os 

melhores resultados para a variável U2, apesar de ser apenas marginalmente. A RHmin é a 

variável para a qual a ANOVA produz uma maior diferenciação entre os métodos. O VMP 

conta com 12 rejeições de H0, o IQD apresenta 9 e a CMQ apenas tem 6. Verifica-se assim 

que a CMQ é o método mais exacto. 

O método da CMQ apresentou melhores resultados para o teste da ANOVA, para todas as 

variáveis e estações meteorológicas consideradas, o que demonstra a maior exactidão e 

fiabilidade deste método, o que vem reforçar os resultados obtidos pela análise de resíduos 

e pela análise de regressão linear. 

Quadro II.6 – Resultados da análise de variância (ANOVA) em que se apresenta o valor p para as 
variáveis ETo, P, U2, e RHmin, para todas as estações da rede SAGRA, realçando-se a negrito as 
rejeições de H0 para um nível de significância de 0.05. 

 ETo P U2 RHmin 

Estações VMP IQD CMQ VMP IQD CMQ VMP IQD CMQ VMP IQD CMQ 

F. Alentejo 0.000 0.000 0.002 0.472 0.591 0.596 0.000 0.000 0.000 0.018 0.606 0.685 

Moura 0.205 0.053 0.138 0.229 0.125 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Elvas 0.105 0.489 0.206 0.476 0.479 0.676 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 

Redondo 0.000 0.002 0.002 0.276 0.779 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.916 0.139 

Aljustrel 0.000 0.018 0.051 0.374 0.411 0.472 0.000 0.000 0.000 0.018 0.001 0.000 

Alvalade 0.681 0.163 0.133 0.451 0.715 0.643 0.071 0.000 0.000 0.000 0.014 0.137 

Beja 0.625 0.287 0.195 0.532 0.927 0.733 0.001 0.000 0.000 0.000 0.153 0.808 

Évora 0.000 0.011 0.211 0.276 0.242 0.382 0.000 0.003 0.002 0.000 0.000 0.009 

Odemira 0.000 0.000 0.004 0.346 0.437 0.714 0.001 0.253 0.197 0.000 0.000 0.000 

Serpa 0.205 0.733 0.898 0.229 0.837 0.870 0.000 0.013 0.242 0.000 0.009 1.000 
Viana do 
Alentejo 0.003 0.474 0.288 0.057 0.108 0.148 0.000 0.000 0.000 0.034 0.013 0.089 

Estremoz 0.000 0.000 0.000 0.467 0.237 0.250 0.000 0.000 0.000 0.936 0.006 0.040 

Castro Verde 0.080 0.045 0.036 0.770 0.683 0.817 0.000 0.000 0.000 0.597 0.535 0.729 

Vidigueira 0.270 0.452 0.510 0.688 0.647 0.696 0.000 0.000 0.000 0.041 0.112 0.076 
Número de 
rejeições de 
H0 7 7 5 0 0 0 13 13 12 12 9 6 
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II.3.3. Análise da incerteza do output  do modelo de simulação da rega 

IrrigRotation 

Foi analisado o efeito dos três métodos de interpolação nos resultados do modelo de 

simulação do balanço hídrico. Utilizando os dados interpolados produzidos pelos três 

métodos de interpolação, para os locais das estações meteorológicas listadas no Quadro 

II.7, calcularam-se as necessidades de rega (NRg) utilizando o programa IrrigRotation 

(Rolim e Teixeira, 2008). As NRg calculadas com os dados interpolados foram comparadas 

com as NRg calculadas com os valores observados nas estações meteorológicas. O Quadro 

II.7 mostra os valores médios das necessidades de rega calculadas para a cultura do Milho 

para o período de 2003-2008, demonstrando que a variabilidade espacial tem um efeito 

considerável nos resultados do modelo IrrigRotation. O método do VMP introduz um erro 

relativo médio de 16% nas NRg, o que corresponde aproximadamente a 79 mm de altura de 

água em cada campanha de rega. O método do IQD apresentou um erro relativo de 17% 

(86 mm) tendo sido marginalmente pior do que o método do VMP. O método da CMQ 

alcançou um viés médio de 14% (67 mm), o que constitui uma ligeira melhoria relativamente 

aos métodos do VMP e do IQD. Em média, a diferença entre os três métodos foi muito 

reduzida, com a diferença na precisão dos métodos a variar entre 1% a 3%, o que 

corresponde a 7 a 19 mm para a toda a campanha de rega. 

Estes valores são muito pequenos quando comparados com as incertezas e erros no cálculo 

das NRg. Assim, sob um ponto de vista prático, os três métodos são equivalentes, com os 

métodos da CMQ e do IQD a não apresentarem uma melhoria clara nos resultados do 

modelo IrrigRotation. 

 

Quadro II.7 – Necessidades de rega (NRg) para a cultura do Milho calculadas pelo modelo do 
balanço hídrico IrrigRotation (média de 2003-2008)[a]. 

 Simulado 
com 

dados 
observados 

  
   
  Métodos 
  VMP  IQD  CMQ 

Estações 
NRg 
(mm) 

 NRg 
(mm) 

|∆NRg| 
(mm) 

|∆ΝRg|/NRg 
[b] 

 NRg 
(mm) 

|∆NRg| 
(mm) 

|∆ΝRg|/NRg 
[b] 

 NRg 
(mm) 

|∆NRg| 
(mm) 

|∆ΝRg|/NRg 
[b] 

F. Alentejo 496  571 76 0.16  552 56 0.12  550 54 0.12 
Odemira 373  539 165 0.45  505 131 0.36  526 153 0.41 
Aljustrel 571  496 76 0.13  507 64 0.11  528 43 0.08 
Évora 492  592 101 0.21  532 40 0.09  531 39 0.08 
Beja 599  571 33 0.05  423 176 0.28  483 116 0.19 

Redondo 592  492 104 0.18  469 127 0.21  523 72 0.12 
Elvas 555  592 45 0.07  495 63 0.11  526 31 0.05 

Alvalade 539  571 33 0.06  523 31 0.06  528 27 0.05 
Média 527  553 79 0.16  501 86 0.17  525 67 0.14 

[a] Erro absoluto médio |∆NRg| e erro relativo absoluto médio |∆NRg|/NRg entre as NRg calculadas com os dados 
interpolados e as NRg calculadas com os dados observados.  

[b] NRg simuladas com dados observados. 
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Existiram seis estações onde o método da CMQ teve os valores mais baixos do erro relativo, 

enquanto que o método do IQD teve duas e o método do VMP teve apenas uma (Beja). O 

método da CMQ nunca apresentou o valor mais elevado do erro relativo para nenhuma 

estação, enquanto que o método do IQD apresentou o valor mais elevado para quatro 

estações e o VMP para cinco. Quanto aos valores extremos, a estação de Odemira obteve o 

valor máximo do erro relativo, 45% (165 mm), seguida pela estação de Beja com um erro 

relativo de 28%, que corresponde ao valor mais elevado do erro absoluto médio, 176 mm. A 

estação de Alvalade apresentou o valor mínimo para o erro relativo, 5% (27 mm). É evidente 

que o valor deste erro que varia entre 27 e 176 mm de altura de água é relevante para a 

gestão da rega e não pode ser negligenciado. 

Os resultados também mostram que a influência da variabilidade espacial nos resultados 

modelos de simulação da rega são devidos em grande parte à variabilidade da ETo uma vez 

que o erro relativo médio das NRg (Quadro II.7) é da mesma ordem de grandeza do que o 

erro relativo médio da ETo (Quadro II.4), o que é normal no clima Mediterrâneo onde a 

época de crescimento da cultura do Milho ocorre durante a estação seca, quando a 

precipitação é quase inexistente. Para outros climas, ou outras culturas em que a rega 

ocorra numa altura em que a precipitação é maior durante o período de desenvolvimento da 

cultura, é esperado um aumento no valor do erro e uma maior diferenciação entre os 

métodos. 

Este estudo avaliou a influência de diferentes métodos de interpolação no cálculo das NRg. 

Constatou-se que os erros nas NRg para a região do Alentejo são consideráveis, com 

desvios de aproximadamente 14% a 17% e com um impacto significativo na gestão da rega. 

Estes resultados são úteis nos esforços para integrar os modelos de simulação do balanço 

hídrico em ambiente SIG (Todorovic e Steduto, 2003; Fortes et al., 2005; Rolim e Teixeira, 

2008) onde a interpolação de dados meteorológicos é necessária. 

O método da CMQ foi utilizado em condições bastante desfavoráveis, com uma baixa 

densidade de pontos de amostragem disponível para estimar os parâmetros das funções 

covariância, e ainda assim produziu os melhores resultados. Na continuação deste trabalho, 

seria interessante avaliar se a aplicação deste software a uma rede com uma maior 

densidade de estações meteorológicas iria permitir uma maior diferenciação entre a CMQ e 

os outros métodos (VMP e IQD). Para uma rede com um maior número de estações, pode-

se esperar que o método da CMQ alcance melhores resultados e uma maior diferenciação 

do método do IQD. Contudo, com um número crescente de estações e com um aumento da 

densidade de estações, todos os métodos de interpolação irão trabalhar melhor, e vários 

estudos mostraram que mesmo em condições mais adequadas para os métodos 

estatísticos, a diferença para o método do IQD é reduzida (Mardikis et al., 2005; 
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Spadavecchia e Williams, 2009). Assim, é difícil prever qual será o desempenho do método 

da CMQ nestas circunstâncias. 

O método da CMQ necessita de uma análise estatística dos dados e a estimação da 

covariância para cada variável climática, melhorando o conhecimento que se tem do 

comportamento espacial de cada variável climática. Utilizando este método, é possível ter 

em conta a variabilidade sazonal das variáveis climáticas utilizando diferentes parâmetros 

de covariância para cada um dos meses do ano. Contudo, os resultados mostram que os 

métodos da CMQ e do IQD apresentam precisões semelhantes e que o método da CMQ é 

muito mais exigente computacionalmente e necessita de calibração antes de ser utilizado, o 

que é uma grande desvantagem deste método. Também requer um número elevado de 

estações para calibrar adequadamente as funções de covariância, sendo que na prática 

muitas vezes não se dispõe de um grande número de estações meteorológicas. 

 

II.4. Conclusões 

Este trabalho consistiu na avaliação do desempenho dos métodos de interpolação 

implementados no programa Interpolador. Foi avaliado o desempenho dos métodos do 

VMP, do IQD e da CMQ na interpolação dos valores de quatro variáveis agrometeorológicas 

utilizadas na modelação das necessidades hídricas das culturas. Em média as diferenças 

entre os três métodos foi bastante reduzida. A avaliação de exactidão mostrou que o método 

da CMQ foi quem apresentou o melhor desempenho, para todas as análises efectuadas, 

sendo seguido pelo método do IQD, tendo estes dois métodos apresentado apenas uma 

ligeira melhoria na exactidão dos dados meteorológicos interpolados quando comparados 

com os resultados do método do VMP. A precipitação apresentou um desvio bastante 

elevado para os valores interpolados por qualquer dos métodos, sendo a qualidade dos 

dados interpolados bastante baixa. 

Os resultados da avaliação de exactidão das NRg mostrou que o erro introduzido pela 

variabilidade dos dados climáticos foi considerável e não deve ser negligenciada. As NRg 

para a cultura do milho tiveram um erro relativo em média de 14% para a CMQ, 16% para o 

VMP, e 17% para o IQD, o que corresponde, respectivamente, a 67, 79, e 86 mm de desvio. 

Apesar das pequenas diferenças entre os desempenhos dos métodos de interpolação , que 

variaram entre 1% a 3%, o impacto da média do erro relativo nas NRg foi considerável 

devido ao volume de água que representa. Estes valores dos desvios médios (67 a 86 mm) 

podem equivaler a várias regas, dependendo do método de rega considerado. O máximo 

valor do erro relativo, 45% (165 mm), foi obtido para a estação de Odemira e o mínimo valor 

do erro relativo, 5% (27 mm), foi alcançado para Alvalade. O impacto da variabilidade 
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espacial dos dados climáticos nos resultados das simulações dos modelos da rega é devido 

principalmente à variabilidade da ETo, uma vez que o erro relativo absoluto médio das NRg 

é da mesma ordem de grandeza do erro relativo absoluto médio da ETo, o que é normal num 

clima Mediterrânico onde a época de crescimento das culturas de Primavera-Verão ocorre 

durante a época seca, na qual a precipitação é praticamente inexistente. 

Estes resultados são importantes para a agricultura de regadio, em especial para ambientes 

em que exista escassez de água. Estes indicam o potencial para ocorrerem erros 

consideráveis nos dados meteorológicos de entrada dos modelos devido à distância entre a 

parcela ser regada e a estação meteorológica. Em aplicações no campo, estes erros podem 

representar o desperdício de grandes quantidades de água e custos de rega acrescidos. O 

conhecimento deste erro para um dado local e a utilização de dados com uma maior 

qualidade podem permitir a poupança de água em casos de sobrestimação ou evitar perdas 

de produção no caso de subestimação. 

Apesar dos bons resultados alcançados pelo método da CMQ, este foi utilizado em 

condições bastante adversas devido ao número reduzido de pontos (apenas 10) disponíveis 

para efectuar a calibração das funções covariância para cada variável meteorológica. Para 

utilizar o método da CMQ, é necessário determinar os parâmetros da função de covariância, 

o que requer mais tempo e esforço do que a utilização dos métodos mais comuns do VMP 

ou do IQD. O método do IQD gera resultados muito próximos dos do método da CMQ, e é 

um método computacionalmente simples que não necessita de calibração para ser utilizado. 

Portanto, o método do IQD parece ser um método muito interessante para a interpolação 

dos dados agrometeorológicos fornecidos como dados de entrada aos modelos de 

simulação da rega. 

Na continuação deste trabalho, teria interesse no futuro desenvolver trabalhos com o 

objectivo de avaliar a aplicação do software Interpolador a diferentes condições climáticas, 

para outras culturas e para redes de estações meteorológicas com um maior número de 

estações. 
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Anexo III – Listagem dos ficheiros extraídos do pro jecto 

PRUDENCE 

Quadro III.1 – Lista dos ficheiros extraídos do projecto PRUDENCE. 

Modelo Cenário Ficheiros 
HadRM3P Controlo  LWnet.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
 adeha SWnet.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii 

 A2 LWnet.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
 adhfa SWnet.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adhfa.2070-2100.nc.gz.ascii 

 Controlo  LWnet.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
 adehb SWnet.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adehb.1960-1990.nc.gz.ascii 

 A2 LWnet.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
 adhfe SWnet.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adhfe.2070-2100.nc.gz.ascii 

 Controlo  LWnet.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
 adehc SWnet.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adehc.1960-1990.nc.gz.ascii 

(continua) 
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Quadro III.1 – Lista dos ficheiros extraídos do projecto PRUDENCE (continuação). 

Modelo Cenário Ficheiros 
HadRM3P A2 LWnet.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
 adhff SWnet.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 
   w10m.HC.adhff.2070-2100.nc.gz.ascii 

 B2 LWnet.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
 adhfd precip.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2m.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2min.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
  t2max.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
  precip.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
  rh2m.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 
    w10m.HC.adhfd.2070-2100.nc.gz.ascii 

HIRHAMh Controlo  LWnet.DMI.F25.nc.gz.ascii 
 F25 SWnet.DMI.F25.nc.gz.ascii 
  t2m.DMI.F25.nc.gz.ascii 
  t2min.DMI.F25.nc.gz.ascii 
  t2max.DMI.F25.nc.gz.ascii 
  precip.DMI.F25.nc.gz.ascii 
  td2m.DMI.F25.nc.gz.ascii 
   w10m.DMI.F25.nc.gz.txt.ascii 

 A2 LWnet.DMI.S25.nc.gz.ascii 
 S25 SWnet.DMI.S25.nc.gz.ascii 
  t2m.DMI.S25.nc.gz.ascii 
  t2min.DMI.S25.nc.gz.ascii 
  t2max.DMI.S25.nc.gz.ascii 
  precip.DMI.S25.nc.gz.ascii 
  td2m.DMI.S25.nc.gz.ascii 
    w10m.DMI.S25.nc.gz.ascii 

HIRHAMhh Controlo  LWnet.DMI.F12.nc.gz.ascii 
 F12 SWnet.DMI.F12.nc.gz.ascii 
  t2m.DMI.F12.nc.gz.ascii 
  t2min.DMI.F12.nc.gz.ascii 
  t2max.DMI.F12.nc.gz.ascii 
  precip.DMI.F12.nc.gz.ascii 
  td2m.DMI.F12.nc.gz.ascii 
   w10m.DMI.F12.nc.gz.ascii 

 A2 LWnet.DMI.S12.nc.gz.ascii 
 S12 SWnet.DMI.S12.nc.gz.ascii 
  t2m.DMI.S12.nc.gz.ascii 
  t2min.DMI.S12.nc.gz.ascii 
  t2max.DMI.S12.nc.gz.ascii 
  precip.DMI.S12.nc.gz.ascii 
  td2m.DMI.S12.nc.gz.ascii 
    w10m.DMI.S12.nc.gz.ascii 
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Anexo IV – Formato dos dados dos modelos RCM  

 

 

Figura IV.1 – Exemplo de um ficheiro descarregado do arquivo de dados do projecto PRUDENCE em 
que se pode observar o formato dos dados dos ficheiros produzidos pelos modelos RCM. 
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Anexo V – Ficheiros do programa AlterClim  

V.1. Ficheiros relativos aos dados de entrada 

 

 

Figura V.1 – Ficheiro parâmetros.txt que permite configurar o programa AlterClim para cada uma das 
grelhas dos modelos climáticas. 

 

 

 

Figura V.2 - Ficheiro variaveis.txt em que se listam todos ficheiros das variáveis climáticas que o 
programa AlterClim deverá ler. 
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Figura V.3 – Ficheiro precip.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii produzido pelo modelo HadRM3P 
relativo à precipitação simulada para o cenário de controlo. 

 

 

Figura V.4 – Ficheiro lsm.ascii, contendo a informação relativa à land/sea mask do modelo HadRM3P, 
em que os pontos de terra são classificados como um e os pontos de mar são classificados como 

zero.  
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Figura V.5 – Ficheiro oro.ascii, contendo a informação relativa à orografia do terreno para os pontos 
da grelha do modelo HadRM3P.  

 

V.2. Ficheiros relativos aos dados de saída 

 

Figura V.6 – Ficheiro saida_Long_Lat.txt, no qual o programa AlterClim escreve a informação de 
carácter geográfico associada aos pontos das grelhas produzidas pelos modelos RCM, sendo esta 

figura relativa aos pontos do modelo HadRM3P. 
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Figura V.7 – Ficheiro de saída do programa AlterClim, saida_precip.HC.adeha.1960-1990.nc.gz.ascii, 
no qual é armazenada a informação relativa à precipitação simulada pelo modelo HadRM3P para o 
período de controlo (1961-90). Neste ficheiro as colunas correspondem aos pontos das grelhas do 

modelo climático e as colunas correspondem aos diferentes meses da série de dados de 
precipitação. 
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Anexo VI – Ficheiros do programa Interpolador 

VI.1. Ficheiros relativos aos dados de entrada 

 

Figura VI.1 – Ficheiro CoAlfa.txt que fornece ao programa Interpolador os parâmetros da função de 
covariância (C0 e α) para as variáveis meteorológicas ETo, RHmin, U2 e P. 

 

 

 

Figura VI.2 – Ficheiro Estacoes.txt contendo a listagem das estações da rede SAGRA (COTR, 2009) 
com as respectivas coordenadas geográficas. 
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Figura VI.3 – Ficheiro ponto.txt onde se define o ponto para o qual se pretendem interpolar os dados 
meteorológicos, indicando-se as coordenadas geográficas, o número de registos a interpolar e o 

método de interpolação seleccionado. 

 

 

 

Figura VI.4 – Ficheiro EToPM.txt que contém os dados da evapotranspiração de referência, 
correspondendo cada coluna a uma estação. 
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Figura VI.5 – Ficheiro Precipitacao.txt que contém os dados da precipitação observados nas estações 
meteorológicas, correspondendo cada coluna a uma estação. 

 

 

Figura VI.6 – Ficheiro HR.txt que contém os dados da humidade relativa mínima observados nas 
estações meteorológicas, correspondendo cada coluna a uma estação. 
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Figura VI.7 – Ficheiro Vento.txt que contém os dados da velocidade do vento observados nas 
estações meteorológicas, correspondendo cada coluna a uma estação. 
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VI.2. Ficheiros relativos aos dados de saída 

 

Figura VI.8 – Ficheiro de saída (saida_Interpolacao.txt) do programa Interpolador contendo os dados 
interpolados para o ponto indicado no ficheiro ponto.txt. 
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Anexo VII – Base de dados do modelo IrrigRotation 

 

Figura VII.1 – Relações entre tabelas da base de dados balancoHidr.mdb pertencente ao modelo IrrigRotation. 
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Anexo VIII – Ficheiros do modelo Enrolador 

VIII.1. Ficheiros relativos aos dados de entrada 

 

Figura VIII.1 – Ficheiro Enroladores.txt que contém os dados de diversos enroladores obtidos através 
dos catálogos das marcas Irrifrance (Irrifrance, 2011) e Idrofoglia (Idrofoglia, 2011). 
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Figura VIII.2 – Ficheiro Tubagens.txt com uma listagem de tubagens de alumínio obtida através do 
catálogo da marca RAESA (RAESA, 2011). 

 

 

Figura VIII.3 – Ficheiro Canhoes.txt que contém uma listagem de canhões extraída do catálogo da 
marca Komet (Komet, 2011). 
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Figura VIII.4 – Ficheiro Parcela.txt onde se introduz a informação relativa às características da 
parcela, assim como as opções de dimensionamento e os diversos critérios de projecto 

 

 

 

Figura VIII.5 – Ficheiro Simula_Asp.txt onde se introduzem as características do canhão para o qual 
se pretende simular a distribuição espacial da pluviometria do canhão. 
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Figura VIII.6 – Ficheiro Avalia_enrol.txt em que se introduzem os dados relativos às avaliações de 
campo. No caso de enroladores a serem projectados os dados do canhão são obtidos através do 

ficheiro saída_Enrolador.txt (Fig. VIII.7), e os volumes recolhidos nos colectores são obtidos através 
do ficheiro saída_simulador.txt (Fig. VIII.8) 
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VIII.2. Ficheiros relativos aos dados de saída 

 

 

Figura VIII.7 – Ficheiro saída_Enrolador.txt onde são guardados os resultados produzidos pelo 
módulo de dimensionamento. Os dados de saída consistem nos equipamentos seleccionados 

(canhão, enrolador e conduta principal) e nos seus parâmetros de funcionamento. 
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Figura VIII.8 – Ficheiro saída_simulador.txt onde são armazenados os dados da simulação das 
alturas de água recolhidas nos colectores fictícios. 

 

 

 

Figura VIII.9 – Ficheiro saída_Avaliacao.txt que contém os resultados do cálculo dos indicadores de 
desempenho. 


