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A gestão racional das regas em terrenos vitícolas e o conhecimento do volume 

de água no solo (VAS) disponível durante todo o processo de crescimento da 

videira e maturação da uva é fundamental para garantir a sua qualidade. 

O projeto AGROCONTROL, co-financiado pelo “ON.2  O Novo Norte” e QREN 

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), tem por 

objectivo estudar metodologias expeditas para a determinação do conteúdo 

de água no solo, aplicáveis a vastas áreas de vinha através da utilização do 

georadar.  

Os resultados preliminares apresentados neste trabalho foram obtidos numa 

parcela de cv vinhão, na Quinta Campos Lima nos Arcos de Valdevez, 

Portugal. 

A utilização do Georadar consiste numa técnica geofísica através da qual é 

utilizada a energia electromagnética para mapeamento do subsolo. A energia 

electromagnética emitida é transmitida para o solo, sendo modificada, e 

parcialmente reflectida, pelos contrastes na interface entre os diferentes 

materiais presentes no subsolo. 

Estes contrastes dependem das propriedades desses materiais, 

nomeadamente, a permissividade (å), ou constante dieléctrica (år), e 

permeabilidade magnética (µ), cujos valores modificam a amplitude e a 

velocidade de propagação das ondas emitidas. O VAS está relacionado com 

esses parâmetros, que são obtidos através de diferentes tipos de ensaios.  

Fig. 1 - Protótipo usado no 

trabalho de campo com a 

antena acoplada a 40 cm 

acima da superfície do 

solo. 

Os radargramas obtidos expressam a “força de reflexão” do solo que depende 

do contraste (portanto da diferença) entre as constantes dieléctricas dos 

materiais em “jogo”, nomeadamente o ar e o solo.  

 

De forma a ser obtido um padrão foram medidos valores de teor de humidade 

natural do solo com recurso ao sensor TethaProbe ao longo da perfilagem 

efectuada com o georadar e com um espaçamento de medidas de um metro e 

que se apresentam na tab. 1.  
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Tab. 1   Valores de teor de humidade obtidos com um sensor  ThetaProbe no dia 

28 de Fevereiro (período mais chuvoso) e no dia 8 de Abril (período mais seco) 

A fig. 2 ilustra um exemplo do tipo de dados de reflexão da superfície 

adquiridos com a antena de 800 MHz instalada no protótipo utilizado, para o 

período mais chuvoso. 

Fig. 2 - Exemplos de radargramas obtidos a) com a antena de 800 MHz em 25 

de Fevereiro de 2011, b) após processamento através da filtragem de baixas 

frequências e determinação da força de reflexão, c) a linha amarela indica os 

picos de amplitude máxima da onda directa ao solo. 

Verifica-se claramente uma diminuição do valor da amplitude do sinal sempre 

que há uma diminuição do teor de humidade medido com o sensor  (Fig.3). 

Fig. 3 - Variação espacial da 

amplitude do sinal da onda 

directa ao solo nas duas 

campanhas efectuadas.  

Adicionalmente, traçando o gráfico que relaciona a taxa de humidade no solo 

com o valor da amplitude do sinal registado por georadar, verifica-se  existir 

uma “zona de Primavera” e uma “zona de Inverno” (ver Fig. 4 e Tab. 2 ).  

 

Afigura-se plausível a atribuição de determinados valores de amplitude de 

sinal como reflexo de uma determinada percentagem de humidade no solo. 

No entanto, a dispersão observada nos dados apresentados resulta não 

apenas da sua escassez mas também pelo processo de correlação entre os 

dois tipos de dados estar ainda em fase de ajuste. 

Os resultados obtidos permitem observar uma relação entre os valores 

determinados através da utilização do georadar pelo método por reflexão à 

superfície e os valores obtidos pelo sensor TethaProbe. 

Apresenta-se promissora a utilização deste método para inferir sobre a 

quantidade de humidade numa determinada área de vinha. No entanto, para 

que sejam estabelecidas correlações mais fiáveis será necessária a 

realização de mais ensaios e a obtenção de dados complementares. 
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“Reflexão à superfície”, que se baseia na obtenção de perfis onde é registada 

a amplitude de reflexão da superfície do solo. Este método consiste em 

colocar uma antena a uma altura suficientemente elevada de modo que o 

sinal de onda directa seja distinto do sinal da reflexão da superfície do solo. 
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Fig. 4 - Relação entre a amplitude do sinal 

e a humidade do solo 

Tab. 2 - Valores da amplitude do 

sinal reflectido vs % de 

humidade no solo 


