


O projecto insere-se nos objectivos do QREN:

• intensificar o esforço empresarial nacional nas

áreas de I&DT,

• promover e consolidar as competências internas

de criação de novos conhecimentos nasde criação de novos conhecimentos nas

empresas, aumentando a sua competitividade na

respectiva cadeia de valor, através do

desenvolvimento de novos produtos e processos.

• Promover e intensificar a cooperação empresarial

e com as entidades do SCT.



Objectivos do projecto

• 1. Recorrendo ao Radar, e de uma forma
expedita, fiável, não invasiva, de baixo custo
económico e com elevada resolução, estimar
os teores de humidade;os teores de humidade;

• 2. Determinar os parâmetros geológicos,

biológicos, hidrológicos e climáticos do

sistema água-solo-planta que influenciam o

desenvolvimento da vinha;
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Métodos

• Medições do VAS com ondas de reflexão
- “Single (or common) offset reflection methods” – com duas 

antenas, cobre uma superfície muito pequena – Torna-se 
muito moroso no caso de superfícies muito extensas.

• “Multi-offset reflection methods” – o mesmo problema 
do anterior

• “Multi-offset reflection methods” – o mesmo problema 
do anterior

• Medições do VAS com a “Ground Wave” ou Onda directa –
a antena trabalha muito perto do solo 

• Medições Volume de Água no Solo – (VAS) com reflexões 
de Superfície 



Medições Volume de Água no Solo –
(VAS) com reflexões de Superfície 

Através deste método é possível medir o

coeficiente de reflexão da interface ar-solo, R,

que está relacionado com a permissividade doque está relacionado com a permissividade do

solo (ε).

Este método exige medições precisas da

amplitude.



Medições Volume de Água no Solo –
(VAS) com reflexões de Superfície 

• Obtenção do Radargrama – (Groundvision –

software de aquisição de dados);software de aquisição de dados);

• Tratamento e processamento inicial dos dados 

(RadExplorer) Aplicação de Filtros;

• Obtenção dos valores de amplitude do sinal



Radargrama sem tratamento de dados

Radargrama após aplicação de filtros



Radargrama após aplicação de novos filtros

Aquisição dos valores de amplitude do sinal



Problemas identificados

• Impacto da rugosidade do terreno

• Definição da altura da antena acima da 

superfície.superfície.

• Efeito causado pelo coberto vegetal

• Definição da configuração, dos parâmetros do 

sinal da antena – 800MHz.



Trabalhos futuros

• Mapeamento de parcelas completas com o

protótipo já desenvolvido;

• Relacionar valores de Amplitude do sinal• Relacionar valores de Amplitude do sinal

reflectido (VAS) com os valores de humidade

no solo medidos com recurso à sonda

automática.
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