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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
O objetivo da UC de Gestão Hídrica da Vinha é dotar os alunos de conhecimentos elementares necessários para a estimativa
das necessidades de água da videira, para a gestão sustentável da rega na vinha e para a manutenção e avaliação de sistemas
de rega localizada.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Influência do regime hídrico e da rega no comportamento ecofisiológico, agronómico e enológico da videira.
2. Determinação das necessidades hídricas da videira com base na metodologia da FAO.
3. Metodos de rega: rega de superfície, rega por aspersão e rega localizada. Caracterização, manutenção e avaliação dos
sistemas rega gota-a-gota.
4. Condução e programação da rega.
4.1 Condução da rega com base na monitorização de indicadores de estado hídrico do solo. Parâmetros hídricos do solo.
Monitorização da reserva de água no solo. Monitorização do potencial de água no solo.
4.2 Condução da rega com base na monitorização de indicadores de estado hídrico das plantas. Monitorização do potencial
hídrico foliar e do ramo. Outros Indicadores indirectos do estado hídrico.
4.3 Condução da rega com base na monitorização de indicadores meteorológicos e estimativas do consumo de água pela
videira.
5. Estratégias de rega da vinha.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Os conteúdos programáticos foram organizados de modo a que os alunos, apoiados nos conhecimentos adquiridos nas UC de
base, desenvolvam competências no domínio da gestão hídrica da vinha, adquirindo conhecimentos sobre a quantificação das
necessidades hídricas da planta, as técnicas de condução de rega e o funcionamento do sistema de rega, que lhes permitam
desenvolver estratégias sustentáveis de gestão da rega da vinha e operar e avaliar o sistema de rega.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Os conteúdos programáticos são lecionados em aulas teórico-práticas e práticas. As aulas teórico-práticas incluem uma
apresentação dos conceitos de natureza teórica, de carácter expositivo, e a análise de exemplos de aplicação, apoiadas em
meios audiovisuais. As aulas práticas são dedicadas à resolução de exemplos de aplicação, ao estudo de casos, incluindo aulas
de campo. A informação relativa à Unidade Curricular é disponibilizada aos alunos através da plataforma moodle.

Página 1 de 2

A assiduidade, tanto às aulas teórico-práticas como às aulas práticas, é obrigatória, aplicando-se o previsto no Regulamento
Escolar Interno dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPBeja.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Com o objetivo transmitir uma perspetiva integrada e aplicada das matérias e dada a natureza das aulas da UC, a apresentação
dos temas estudados sustenta-se numa exposição dos princípios teóricos e na apresentação e estudo de exemplos da sua
aplicação, realizada nas aulas teórico-práticas. As aulas práticas são direcionadas para a aplicação dos conhecimentos
adquiridos, através da resolução de problemas e do estudo de casos.
Para além dos exemplos de aplicação analisados nas aulas, os alunos contactam, nas aulas práticas de campo, com a
utilização, na condução de rega, de indicadores do solo e da cultura, bem como com a avaliação e operação do sistema de
rega.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação de conhecimentos inclui duas modalidades de avaliação: avaliação ao longo do semestre pela realização, nas
aulas, de três testes escritos, ou avaliação por exame escrito, realizado no final do semestre. Nas provas de avaliação as
questões de caracter prático podem ser resolvidas com consulta de apontamentos.
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