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Introdução

Pretendeu-se fazer uma zonagem de 

culturas à escala de Portugal Continental:
– Mapas

– Informação tabelada

Modelos existentes são desadequados ou 

inacessíveis!

Desenvolvemos modelo próprio, intitulado 

CSS_Zoner, que determina para cada célula:
– Quando a cultura se desenvolve

– Qual a cultivar mais ajustada

– Calcula a produção potencial e limitada pela água



Introdução (cont.)

• Desde que se conheçam os parâmetros 

necessários, o CSS_Zoner simula 

qualquer cultura.

• Índices podem, quando necessário, filtrar 

resultados para atender a 

constrangimentos produtivos, que não 

são simulados (e.g., desenvolvimento de 

pragas e doenças).

• 16 culturas x diversos tipos de roteiro de 

técnicas de gestão



Dados de Base

Solos

• Espessura

• Textura (camada superficial)

Altitude

• MDT - resolução espacial de 25 metros

Normais climatológicas (1961-1990)

• Temperatura

• Precipitação

• Humidade relativa

• Insolação

• Velocidade média do vento

• …



Características e exigências das culturas – Base de Dados

• Altura

• Profundidade radicular

• Ciclo de crescimento

• Índice área foliar

• …

Pesquisa bibliográfica

• FAO 56, GAEZ, Aquacrop, Ecocrop – FAO

• Penning de Vries et al., H. D. J. van Heemst, etc.

• Crop growth simulation models data

• …

Dados de Base



Cartografia

Integração num Sistema de Informação Geográfica

• ArcGIS 10

• Resolução espacial de 1km

• Sistema de referência PT-TM06/ETRS89



Condicionantes à aptidão às culturas agrícolas

Afloramentos rochosos

Arribas

Areias de praia

Areias de duna (excepto hortícolas)

Dunas

Massas de água

Zonas húmidas interiores e litorais



Condicionantes à aptidão às culturas agrícolas

Sistema húmido

• Áreas com declive pouco acentuado 

adjacentes às linhas de água

• Zonas húmidas

• Leitos de cheia

Cunha & Magalhães, 2013 



Condicionantes à aptidão às culturas agrícolas

Declive e erosão

• Variações locais

• Práticas culturais

Ex. Socalcos do Douro



CSS_Zoner

• Especificações exigidas ao modelo:

– Simular a produtividade potencial da pereira, 
oliveira e de uma ou mais culturas de cada tipo de 
cultura arvense e hortícola, em regadio e em 
sequeiro, quando aplicável.

– Garantir que a produtividade relativa da cultura 
nos píxeis e valores absolutos de produtividade 
são aceitáveis.

– Exigir o mínimo de parâmetros e variáveis de 
entrada



CSS_Zoner

PROGRAMA PRINCIPAL

Agromet
Objeto para gerar variáveis 

climáticas

Canopy
Objeto para simular 
processos culturais

Soil
Objeto para simular 

processos do solo

CropAdapter
Objeto para escolher cultivar e 

definir época de desenvolvimento

Estrutura do modelo CSS_Zoner



CSS_Zoner (cont.)

• Estrutura do modelo:

– Os objetos incorporam as abordagens mais 
robustas existentes, tão simples quanto possível, 
com parâmetros facilmente disponíveis e 
adaptáveis às cultivares utilizáveis, condições 
edafoclimáticas e técnicas culturais compatíveis 
com a nossa realidade.



CSS_Zoner (cont.)

• Estrutura do modelo:

– Objeto (CropAdapter):

• Começa por analisar o clima e o solo de cada célula. 

• As variáveis do solo e as variáveis climáticas mensais 
são utilizadas para gerar as variáveis diárias de que o 
modelo necessita. 

• No solo são estimados a capacidade de campo, o 
coeficiente de emurchecimento permanente, a 
humidade do solo seco ao ar e a densidade aparente do 
solo. 



CSS_Zoner (cont.)

– Objeto (CropAdapter) (cont.):

• As variáveis climáticas mensais são primeiramente 
interpoladas para obter as variáveis diárias respetivas, 
seguindo-se a geração de outras variáveis diárias 
derivadas destas.

• Seguidamente determinam-se os períodos livres de 
geada, a data mais precoce de sementeira/plantação e a 
data mais tardia de colheita.

• Para as culturas de sequeiro, os períodos termicamente 
favoráveis à cultura são restringidos, pelas 
disponibilidades hídricas de água no solo, o que é 
alcançado através dum submodelo ultrassimplificado de 
uma cultura de referência.



CSS_Zoner (cont.)

– Objeto (CropAdapter) (cont.):

• Entrando com os parâmetros culturais das cultivares 
possíveis,  calcula-se o número de culturas por ano, se 
houver mais do que uma.

• Depois, determina-se a (primeira) data de 
sementeira/plantação, e selecionam-se as especificações 
da variedade que maximiza a produção. 

• No caso das culturas de inverno, o CropAdapter inclui um 
processo iterativo que compatibiliza a data de floração 
com o período livre de geadas.



CSS_Zoner (cont.)

– Objeto (Astromet):

• Gera as variáveis meteorológicas diárias que o modelo 
necessita
– Temperatura máxima e mínima diárias [ºC]

– Humidade do ar [Pa]

– Velocidade média do vento [m s-1]

– Radiação solar global [MJ m-2 d-1]

– Radiação solar direta e difusa [MJ m-2 d-1]

– Radiação líquida [MJ m-2 d-1]

– ETo [mm]



CSS_Zoner (cont.)

– Objeto (Canopy):

• Simula o desenvolvimento fenológico (emergência/fim 
da crise de transplantação, floração e maturação)

• Simula o crescimento das plantas:
– interceção da radiação direta e difusa

– produção entrando com efeito da temperatura, défice de 
saturação e estado hídrico do solo

– corrige os assimilados produzidos pela respiração de 
manutenção

– simula a distribuição de assimilados e de área pelos órgãos da 
planta

• Simula a produção



CSS_Zoner (cont.)

– Objeto (Soil):

• Simula as componentes do balanço hídrico do solo:
– O solo é dividido em duas camadas, sendo uma de evaporação e 

outra subjacente que é a zona do desenvolvimento radicular e 
extração de água do solo.

– O escoamento superficial utiliza o método do número da curva 
(USDA/SCS, 1972).

– A evaporação do solo baseia-se na abordagem de Boesten and
Stroosnijder (1986).

– A extração da água pelas raízes (transpiração) utiliza uma 
abordagem descrita por Villalobos et al. (2013) para a 
transpiração potencial e transpiração real é calculada a partir da 
potencial utilizando um fator de défice hídrico (Keulen, 1975).



CSS_Zoner (cont.)

–Calibração e validação:

• Calibrações e validações de muitos submodelos e 
do CSS_Zoner foram feitas nas nossas bases de 
dados para as culturas do trigo, milho, beterraba, 
pimento, feijão, pera, vinha e oliveira.

• A cultura do melão, tomate e morango 
beneficiaram de dados e contribuições de 
especialistas nessas culturas. 

• As restantes culturas foram parametrizadas e, por 
vezes, validadas pontualmente utilizando 
informação publicada nacional e 
internacionalmente. 



Resultados e Discussão
• As culturas simuladas e 

mapeadas foram as 
seguintes :

• Trigo

• Cevada

• Milho

• Sorgo

• Arroz

• Girassol

• Couve brócolo

• Alface

• Pimento

• Cebola

• Beterraba sacarina

• Batata

• Batata-doce

• Feijão

• Morango

• Pera

• Oliveira



Resultados e Discussão (cont.)

• Na impossibilidade de analisar todas, vamos 
ver as seguintes:

– Trigo 

– Milho

– Couve brócolo

– Pimento

– Cebola

– Morango

– Pera

– Oliveira



Trigo mole – Triticum aestivum L.

• A escassez de 
água, não é o 
único problema 
do trigo!

• As temperaturas 
elevadas 
encurtam o ciclo 
cultural e as 
baixas 
humidades do ar 
baixam a 
produção!



Milho – Zea mays subsp. mays L.

O milho é mais exigente 
que o trigo em 
temperatura.
Produz muito, quando 
tem disponibilidade de 
água (até 17 t/ha).
Mas os défices de 
saturação elevados 
influenciam a sua 
produção!



Bróculo – Brassica Oleracea L. var. italica Plenck

• A couve brócolo
é uma cultura 
resistente à 
geada, de 
estação fria, que 
sofre muito com 
o calor na parte 
final do ciclo.

• Em localizações 
mais quentes, 
para se manter 
elevada 
qualidade o seu 
ciclo tem de 
terminar antes 
dos calores 
estivais.

• O modelo tem 
um parâmetro 
para estas 
culturas!

• Note-se que 
em muitas 
localizações, 
fazem-se 
mais do que 
uma cultura!

• Isto justifica 
que a 
produção 
possa chegar 
até às 30 
t/ha.



Pimento – Capsicum annuum L. | Cebola – Allium cepa L.

O pimento 
requer 
temperatura 
elevada e é 
muito 
sensível às 
geadas!

A cebola 
requer 
temperaturas 
amenas e é 
resistente às 
geadas!



Morango – Fragaria x ananassa Duch | Pêra – Pyrus communis L.

A ocorrência de 
geadas, as 
temperaturas 
elevadas, e as 
baixas humidades 
atmosféricas são 
muito prejudiciais 
para o morango e 
para a pera 
‘Rocha’



GOPDI – General Olive Pests and Diseases Index

Condicionantes da aptidão às culturas agrícolas

• Devido a que a oliveira é 
muito suscetível a doenças e 
pragas que medram com 
humidades altas e chuvadas 
frequentes, criámos um 
índice (General Olive Pests
and Diseases Index , GOPDI) 
que entra em conta com o 
nº de dias de precipitação e 
com a humidade durante o 
crescimento vegetativo 
(Maio-Dezembro).

• GOPDI > 50 indica a forte 
possibilidade de a cultura 
ser muito prejudicada por 
doenças e pragas.



Oliveira – Olea europaea var. europaea L. 

Olival tradicional de sequeiro 
(árvores grandes de 30 anos)

• Produtividade (fruto) que 
pode chegar às 5 t/ha

• Permite consociação com 
culturas arvenses

• Favorável à biodiversidade

‘Cobrançosa’, com Índice de Alternância (ABI) = 0.33



Oliveira – Olea europaea var. europaea L.

‘Cobrançosa’, com Índice de Alternância (ABI) = 0.33

No regadio, a 
influência 
positiva do 
baixo défice 
de saturação 
faz-se sentir 
no litoral!

No sequeiro, 
a influência 
positiva da 
maior 
precipitação 
faz-se sentir 
no 
litoral/norte!



Oliveira – Olea europaea var. europaea L.

• No regadio, a 
influência positiva 
do baixo défice de 
saturação faz-se 
sentir no litoral!

• Plantas + jovens e 
+ pequenas 
produtividades
menores

No sequeiro, a 
influência 
positiva da maior 
precipitação faz-
se sentir no 
litoral/norte!

‘Cobrançosa’, com Índice de Alternância (ABI) = 0.33



Oliveira – Olea europaea var. europaea L. (continuação)

Olival superintensivo

Pode atingir 
produtividades muito 
elevadas (até 15 t /ha)
Mas, como vimos, 
produtividades 
semelhantes podem 
ser obtidas por olivais 
intensivos, mas com 
árvores de maior 
idade-porte.

‘Arbequina’, com Índice de Alternância (ABI) = 0.2



Conclusões
• Descortinaram-se as causas profundas da distribuição 

das culturas em Portugal.

• Nas culturas arvenses e hortícolas parece haver lugar 
para grandes aumentos de produtividade, através do 
preenchimento adequado da totalidade da época de 
crescimento, da escolha mais criteriosa das cultivares 
e das datas de sementeira/plantação.

• Nas culturas perenes, impõe-se a análise multicritério
(produtividade, avaliação comparativa de 
desempenho dos sistemas de produção, análise 
custo-benefício,  avaliação de impacte ambiental e 
avaliação ambiental estratégica).
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