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Aumentar 

Competitividade 

do Regadio

Aumentar a 

Produtividade da 

Água de Regadio

- Aumentar a Disponibilidade de Água

- Melhorar as Produções

- Aumentar a Rentabilidade

- Diminuir os Custos de produção

Diminuir o 

Impacto 

Ambiental do 

Regadio

- Diminuir a Contaminação dos Recursos

- Diminuir a Erosão

- Diminuir os Consumos Energéticos

Melhora a Eficiência Hídrica em Agricultura 



Quais os contributos 
da Investigação que 
visam uma melhor 

Eficiência Hídrica na 
Agricultura?



Será que é possível quantificar o esforço?



Será que é possível quantificar o esforço?



Será que é possível quantificar o esforço?



Será que é possível quantificar o esforço?

Palavras chave: rega + eficiência

• Nacionais

• Grupos operacionais:

• Regadio vs. Alterações climáticas:

• Europeus:

• Mundo:

Quantos Projetos?

Palavras chave: rega

• Nacionais

• Grupos operacionais:

• Regadio vs. Alterações climáticas:

• Europeus:

• Mundo:



Que sistemas de apoio?

CropWat (FAO)

WinISAREG (ISA)
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Que sistemas de apoio?

CropWat (FAO)

WinISAREG (ISA)

SIMDualKc (ISA)

Aquacrop (FAO)

MOGRA (COTR)



Fonte: De Pascale et al. (2011)

+ 16 000 pubs
+ 14 000 pubs

+ 15 000 pubs

Fonte: De Pascale et al. (2011)

Adaptação a diferentes culturas



REGA DEFICITÁRIA 
CONTROLADA

REGA EM 
CONFORTO

Adaptação a diferentes culturas

Fonte: COTR

+ 9 000 pubs



CRECIM. Ramos

março           abril             maio            junho             julho          agosto        setembro       outubro      novembro

FLORAÇÂO

QUEDA FRUTOS

COLHEITA MESA COLHEITA AZEITE

CRECIM. FRUTO

MATURACÃO

INDUÇÂO FLORAL

FINAL ENDUR. CAROÇO

ENDUR. CAROÇO

Regar
100% ETc

Regar
80% ETc

Regar
20% ETc

Regar
100%

Regas 
de apoio

Com esta estratégia aplica-se 40-50% da ETc

Adaptação a diferentes culturas

+ 7 000 pubs



Adaptação a diferentes culturas

+ 4 500 pubs



Gestão da Rega – Eficiência Hídrica

• Milho

• Outras arvenses

• Olival

• Vinha

• Amendoal

• Tomate

• …

Como inovar?

Como integrar?

Como trazer sustentabilidade ao processo?

Adaptação a diferentes culturas



Economia Circular



“Regadio Circular” – Um novo ciclo da água/conhecimento?

Fonte: IWAFonte: nextgenwater



“Regadio Circular” – Como?

Reduzir o consumo de água doce em agricultura

Reutilizar água tratada

Medidas de Retenção
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“Regadio Circular” – Como?

• Aplicar métodos de rega mais eficientes (como a rega localizada)

• Melhorar a eficiência do uso da água;

• Escolha de culturas/variedades mais eficientes no uso da água.

Reduzir o consumo de água doce em agricultura

Fonte: NETAFIMFonte: VALLEY

+ 23 000 pubs
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“Regadio Circular” – Como?

• Aplicar métodos de rega mais eficientes (como a rega localizada)

• Melhorar a eficiência do uso da água;

Reduzir o consumo de água doce em agricultura
Fonte: COTR

+ 1 960 000 pubs
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• Aplicar métodos de rega mais eficientes (como a rega localizada)
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“Regadio Circular” – Como?

• Aplicar métodos de rega mais eficientes (como a rega localizada)

• Melhorar a eficiência do uso da água;

• Escolha de culturas/variedades mais eficientes no uso da água.

Reduzir o consumo de água doce em agricultura

+ 23 000 pubs
Fonte: COTR

+ 20 000 pubs



“Regadio Circular” – Como?

Reduzir o consumo de água doce em agricultura

Reutilizar água tratada

Medidas de Retenção



“Regadio Circular” – Como?

Reutilizar água tratada

• Tratamento e reutilização de águas residuais urbanas

• Tratamento e reutilização de águas residuais agrícolas

Água qua não sirva para consumo humano pode ser utilizada em
agricultura.



“Regadio Circular” – Como?

Reutilizar água tratada

• Tratamento e reutilização de águas residuais urbanas

• Tratamento e reutilização de águas residuais agrícolas

Água qua não sirva para consumo humano pode ser utilizada em
agricultura.

+ 620 000 pubs



“Regadio Circular” – Como?

Reduzir o consumo de água doce em agricultura

Reutilizar água tratada

Medidas de Retenção



“Regadio Circular” – Como?

Medidas de Retenção

• Investimento em infraestruturas naturais, como projetos
agroflorestais, permitindo armazenar água por períodos mais
longos



“Regadio Circular” – Como?

Medidas de Retenção

+500 000 pubs

• Investimento em infraestruturas naturais, como projetos
agroflorestais, permitindo armazenar água por períodos mais
longos

• Melhoria da retenção de água no solo para que as necessidades
de água de rega sejam menores

Fonte: EMBRAPA



“Regadio Circular” – Como?

Medidas de Retenção

• Investimento em infraestruturas naturais, como projetos
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“Regadio Circular” – Como?

Medidas de Retenção

• Investimento em infraestruturas naturais, como projetos
agroflorestais, permitindo armazenar água por períodos mais
longos

• Melhoria da retenção de água no solo para que as necessidades
de água de rega sejam menores

+120 00 pubs
Fonte: PSVA



Qual a peça que falta?



Ciclo de Conferências on-line 

"Eficiência Hídrica na Agricultura"

Investigação, Tecnologia e Aplicação

05 junho 2020

14.30h – 16:00h 

Obrigado pela vossa atenção!

Gonçalo Rodrigues

gcrodrigues@isa.ulisboa.pt


