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RESUMO
A cultura do kiwi (Actinidia deliciosa A.Chev.) tem assumido uma importância crescente na
região do Entre Douro e Minho (EDM). Por ser uma cultura de introdução recente em Portugal, não
existem instrumentos de apoio à decisão na gestão da rega, com as conhecidas implicações
associadas ao déficit hídrico ou ao arrastamento de nutrientes para as águas subterrâneas e
desperdício de recursos hídricos e energéticos.
Com o objectivo de medir a evapotranspiração (ET), aplicou-se o método micrometeorológico
das flutuações instantâneas (eddy covariance) a um pomar característico da região. A medição da
transpiração (T), através da medição do fluxo de seiva e a medição das perdas do estrato inferior (Es),
com recurso a microlisímetros, foi a via utilizada para determinar as componentes da ET. Usaram-se
técnicas comuns para determinar indicadores de conforto hídrico e diagnosticar uma eventual redução
relativa da ET.
A aplicação das técnicas referidas, durante o ciclo cultural de 2003, permitiu determinar os
consumos hídricos da cultura, que para o mês de Agosto de 2003, foram de cerca de 3 a 4 mm/dia e
determinar o coeficiente cultural médio para o mesmo período, que foi de 0,7 a 0,8.
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