
Porquê avaliar os seus sistemas de 
rega? 

A avaliação e monitorização do 

comportamento do seu sistema de rega 

contribui para a optimização da 

operacionalização tem como objectivo 

principal reduzir os custos. 

As principais vantagens da avaliação, 

são: 

 Verificar a uniformidade da rega  

 Saber a real dotação de água aplicada 

 Avaliar a eficiência energética 

 Calcular o caudal do equipamento 

instalado num determinado 

momento 

 Medir a profundidade da água em 

furos 

Crescemos em equipa 
Somos um conjunto de Agricultores que 

acredita no futuro, adaptando-nos a novos 

mercados e a novas culturas, garantido a 

rentabilização das nossas explorações. 

  

Lideramos as culturas que produzimos, 

inovamos nos processos e na tecnologia, 

desenvolvemos produtos de qualidade e 

somos profissionais reconhecidos pelo 

mercado. 

  

Cultivamos confiança e 

competitividade! 

Contacte-nos 

André Rodrigues 

Tlm: 966 829 853 

Email: andre.rodrigues@agromais.pt 

Zona Industrial de 
Riachos – Apartado 24 
2354-908 RIACHOS  

Tel: 249 830 170  

AVALIAÇÃO DE 

SISTEMAS DE REGA 

Crescemos em equipa! 



Sabia que… 

 Temos ao vosso dispor pessoal 

técnico qualificado para a avaliação 

do seu sistema de rega? 

 Todos os instrumentos utilizados 

estão calibrados e verificados por 

empresas certificadas? 

O nosso serviço de avaliação dos 

sistema de rega, inclui. 

 Avaliação de pivots 

 Avaliação de aspersão fixa ou 

móvel 

 Avaliação da rega gota‐a‐gota 

 Avaliação de estações de 

bombagem 

 Recomendação para a Manutenção 

de Sistemas de Rega 

 Determinação do caudal ou 

volume em superfície livre 

 Eficácia do sistema de Filtragem 

 Estimativa do caudal de um furo 

Poupar 10 % da água gasta, 

quer por fugas, quer por mau 

funcionamento do sistema, pode 

significar uma poupança de 600 

a 700 m3 de água, ao longo de 

uma campanha 

Porque devo gerir a água de 
rega? 

A uniformidade do sistema de rega é 

fundamental para a gestão da rega e 

para os resultados produtivos. Por 

vezes, a pressão pode estar correcta 

à entrada e à saída do sistema mas a 

distribuição no terreno pode não ser 

uniforme, com influência directa na 

produtividade da parcela e com 

implicação no aumento de custos 

energéticos e com a aplicação de 

adubos por fertirrigação. 


