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Resumo  

As estratégias de gestão dos ecossistemas para enfrentar as "crises da água" 
(observadas em vastas regiões de todos os continentes) requerem medidas de mitigação 
e adaptação, determinantes para o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana 
nas grandes áreas de crescimento habitacional e populacional. Nas questões levantadas 
no domínio dos recursos hídricos assume-se uma grande preocupação pelas condições 
de abastecimento e de procura, sobretudo em regiões com situações recorrentes de 
escassez de água. Nessas regiões, a redução da disponibilidade de água pode ter origem: 
(1) nas componentes do ciclo hidrológico, nomeadamente baixas precipitações e 
elevadas evapotranspirações; e (2) na procura excessiva por diferentes sectores de 
consumo. Constata-se ainda, que a maior variabilidade climática e os riscos crescentes 
de fenómenos de seca têm contribuido para reduzir a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais e da produção alimentar em muitos países. Nas opções de adaptação 
relacionadas com o uso da água e a rega, cresce a utilização de tecnologias avançadas 
de automatização e de informação, combinadas com melhores princípios de 
comportamento e governança. Neste sentido, procura-se maior eficiência na utilização 
da água, sendo fundamental a existência de informação meteorológica, na base de dados 
históricos e atuais, para a elaboração de balanços e de previsões das necessidades 
hídricas das culturas. Numa abordagem integrada, que envolve a relação da água com 
um sistema solo-planta-atmosfera em particular, a escolha das culturas poderá ser 
crucial para se lidar com restrições hídricas, verificando-se ser adequada a opção por 
espécies autóctones, melhor adaptadas às características edafoclimáticas. No âmbito 
deste estudo, identificaram-se diversas regiões associadas a climas continentais e 
mediterrânicos (Alemanha, Canadá, China e Portugal) com necessidades de rega, onde 
se preveem soluções específicas (e.g. tipo de cultura, sistemas de rega, de recolha e de 
armazenamento de água) para se ultrapassarem as limitações de origem humana e 
natural.  

 
Palavras-chave: área urbana, práticas de rega, recursos hídricos renováveis, sistemas-
índices de classificação, regiões climáticas. 
 
Abstract  

Emerging issues regarding irrigation in urban agriculture given the water 
crisis within a global geographical outlook 

Ecosystems management strategies to face "water crisis" (observed in large 
regions of all continents) require measures of mitigation and adaptation, which are also 
crucial to the urban and peri-urban agriculture development, where housing and 
population growth take place. Regarding the issues raised in water resources, it is a 
serious concern the conditions for water supply and demand, mainly in regions 
subjected to water scarcity. In such regions, the water availability may be due to: (1) 
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lack of precipitation or high evapotranspiration rates (seasonal or annual); and (2) 
overexploitation concerning different consumption sectors. It is also worth noting that 
the increasing climate variability and uncertainty of droughts, due to climate change, are 
contributing to reduce the sustainability of natural resources and food provision in many 
countries. Within the framework of adaptation options regarding the water use and 
irrigation, it is remarkable to see the increasing application of advanced information and 
automation technologies. Moreover, information actions are including behaviour and 
governance practices based on scientific evidence of agro-environmental risks. In this 
sense, irrigation sector need most efficient water management practices and it is crucial 
to provide weather forecasting and historical or statistical data series to produce water 
balances. In an integrated approach, involving the relationship between water and a site-
specific soil-plant-atmosphere system, the selection of crops is crucial to deal with 
water restrictions. A range of well succeeded options comprises native species, well 
adapted to soil and climate conditions, and production technologies to avoid the 
inefficient use of water. In the scope of this study, several regions were identified 
associated to Continental and Mediterranean climates (Canada, China, Germany and 
Portugal), typically requiring irrigation practices, where specific solutions are foreseen 
(e.g. crops, irrigation systems, collect and storage water systems) to overcome the 
limitations of human and nature origin. 

 
Keywords: classification systems-indices, climatic regions, irrigation practices, 
renewable freshwater resources, urban area. 
 

Introdução 
O sucesso da agricultura urbana pode ser avaliado em grande medida, pelo seu 

impacto na produção de alimentos associado à sustentabilidade dos recursos naturais. 
Neste contexto, e em particular no domínio da hidroclimatologia, são crescentes as 
preocupações com as condições de escassez de água e torna-se necessário avançar com 
estratégias que determinam um uso mais racional da água.  

Importa identificar as principais componentes climáticas do ciclo hidrológico 
que influem nos níveis de disponibilidades e de restrições hídricas, nomeadamente a 
precipitação e a evapotranspiração. O estudo do ciclo hidrológico, com informação de 
séries históricas/temporais, é um passo básico para determinar a variabilidade das suas 
componentes e as relações destas com indicadores quantitativos e qualitativos 
agroambientais que envolvem os recursos utilizados (e.g. água, solo, ar, energia e 
plantas). Esta abordagem proporciona informação sobre as necessidades hídricas, de 
água armazenada e de rega e drenagem, permitindo estabelecer um conjunto de 
recomendações sobre prioridades ao nível de projetos, de instalações e de práticas de 
gestão. As medidas e ações então tomadas desempenham um papel muito importante na 
mitigação dos riscos de escassez de água e, consequentemente melhoram a capacidade 
produtiva da agricultura urbana.  

Com base em estudos de climatologia à escala global, para além das regiões com 
problemas de desertificação, estão identificadas vastas regiões com problemas de aridez, 
nas quais, de curto a longo prazo, a precipitação tende a ser bastante baixa e inferior à 
evapotranspiração potencial (Maliva & Massimer, 2012). Numa perspetiva continental e 
em termos médios anuais, os problemas de falta de água na Europa não são muito 
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acentuados, contudo em muitos dos seus países existem grandes desequilíbrios entre 
captação, disponibilidade e utilização, devido à sobrexploração dos recursos hídricos 
renováveis (RHR), à magnitude da variabilidade climática/hidrológica natural (sazonal 
e interanual), ou aos períodos temporários de seca (EEA, 2009). Em ambas as realidades 
geográficas verificam-se condições recorrentes de escassez de água, pelo que os RHR 
são em geral insuficientes para a totalidade das necessidades da natureza e dos 
diferentes sectores de atividade económica (Rijsberman, 2005), sendo necessárias 
medidas de adaptação para se impulsionar o fornecimento da água disponível de uma 
forma mais racional. Neste sentido, relativamente à rega, aponta-se para opções de 
estruturas e práticas adaptadas à especificidade urbana das condições de abastecimento 
de água. Objetivamente, para um determinado local, o saber como, quando e quanto 
regar depende da caracterização do sistema solo-cultura-atmosfera e de critérios de 
gestão e calendarização relacionados com um balanço hídrico, o qual permite avaliar a 
água disponível no solo ao longo do ciclo vegetativo dessa cultura (FAO, 2015).  

Refletindo os pressupostos acima mencionados, este trabalho apresenta um 
conjunto de regiões associadas a climas continentais e mediterrânicos (Alemanha, 
Canadá, China e Portugal), com características diferenciadas de aridez e tipicamente 
com necessidades de rega. Na continuidade de uma análise abrangente, com várias 
escalas espaciais e períodos temporais, sublinha-se a importância de se validarem 
soluções específicas (e.g. culturas, sistemas de rega, sistemas de recolha e 
armazenamento de água) na perspetiva de uma gestão eficaz para se ultrapassarem as 
limitações de origem humana e natural, que resultam em desequilíbrios na distribuição 
dos recursos hídricos renováveis.  

 
Caracterização dos recursos hídricos renováveis e das regiões climáticas 

Para melhorar a gestão dos recursos hídricos renováveis (RHR) têm sido 
propostos numerosos fatores, indicadores e índices hidroclimáticos, integrados em 
processos de avaliação quantitativa e qualitativa (Maliva & Massimer, 2012; Moorhead 
et al., 2015). Muitas organizações à escala nacional e global têm construído mapas com 
informação de séries históricas de componentes do ciclo hidrológico (e.g. temperatura -
 T, precipitação - P, evapotranspiração potencial - ETp) associados a redes de 
observação/monitorização, contribuindo assim para o desenvolvimento de modelos de 
simulação e avaliação. Também para facilitar a análise das condições que envolvem a 
falta de água são correntes na literatura algumas definições. A "aridez" e a "seca" 
correspondem a fenómenos naturais de insuficiente precipitação no ciclo hidrológico, 
que determinam a redução da disponibilidade dos recursos hídricos de forma 
permanente ou temporária, respetivamente (Pereira et al., 2002). A "escassez" de água 
constitui um desequilíbrio entre disponibilidade e procura (EEA, 2009) e distingue-se a 
"escassez física", como a inexistência de recursos hídricos suficientes para a totalidade 
das necessidades, da "escassez económica", em que não haverá garantias de 
disponibilidade dos recursos caso os sistemas de armazenamento, distribuição e 
regulação não sejam construídos (Barker et al., 2000).  
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Destacam-se ainda alguns indicadores/índices que permitiram traçar um quadro 
comparativo sobre o uso da água em algumas regiões climáticas, sujeitas a condições de 
falta e com práticas comuns de rega: (1) Índice de Stress Hídrico; (2) Índice de 
Aproveitamento de Água; (3) Índice de Aridez. Rijsberman (2005) menciona o Índice 
de Stress Hídrico (WSI - water stress index), que representa, à escala nacional, um 
volume de RHR por ano e por habitante. Um valor inferior a 1 700 m3/ano por habitante 
corresponde a condições de falta de água, em que os países não conseguem satisfazer a 
totalidade das necessidades. Em situações de abastecimento inferior a 500 m3/ano por 
habitante, os países experimentam a designada "escassez absoluta". O Índice de 
Aproveitamento de Água (WEI - water exploitation index) corresponde à razão entre a 
média anual do consumo de água e os recursos médios disponíveis a longo prazo (EEA, 
2005). O quadro de classificação deste critério aponta para a vulnerabilidade de 
países/territórios a situações de escassez de RHR. Apenas quando os países consomem 
menos de 10% dos RHR é considerada a condição de não escassez; a "escassez 
reduzida" (10-20%), a "escassez moderada" (20-40%) e a "escassez severa" (consumo 
superior a 40% de RHR) são as classes para as situações crescentes de vulnerabilidade. 
O Índice de Aridez (AI - aridity index) (UNESCO, 1979) baseia-se na razão entre a 
precipitação anual e a evapotranspiração potencial, devendo merecer especial atenção as 
classificações de "semiárido" (0,20-0,50) e de "sub-húmido seco" (0,50-0,65). 

Pela análise do quadro 1 constata-se que por associação às áreas (unidades em 
"mm"), Portugal e Alemanha apresentam os valores mais elevados de P e de RHR. A 
situação mais favorável de Portugal em RHR reflete o peso das afluências externas, ou 
seja das águas que recebe de Espanha. Com base no WSI, observa-se que o Canadá sobe 
para um nível de grande abundância, mas a Alemanha e a China aproximam-se do valor 
crítico acima referido. Portugal assegura uma classificação confortável de não escassez 
de RHR, com um valor de cerca de 7 000 m3/ano per capita.  

A perceção de escassez de água pode, no entanto, alterar-se com a utilização do 
WEI. Assim, de acordo com um relatório da APA (2015), Portugal regista na área 
continental um consumo um pouco inferior a 10% dos RHR (classificação de não 
escassez), ou seja inferior a 7 300 hm3, e em que a fração da água consumida no setor 
agrícola ultrapassa os 50% com 3 500 hm3 a 4 000 hm3; no entanto, numa análise por 
bacia hidrográfica, observam-se vários valores do WEI entre 20% a 40%, 
nomeadamente no Alentejo e no Algarve, que correspondem já a condições de escassez 
moderada. No caso da Alemanha, salvo algumas áreas pontuais, o território encontra-se 
em condições de não escassez (EEA, 2005), no entanto, englobando o setor da energia, 
o valor do WEI poderia chegar a 25%, mas é com água não consumida devolvida ao 
ciclo hidrológico sem grandes mudanças. A análise das condições de escassez com o 
WEI no Canadá e na China, sendo ambos países de grande extensão territorial, revela 
grandes diferenças; no Canadá, as condições de alguma escassez são apenas pontuais, 
mas na China observam-se extensas regiões nas diferentes classificações de escassez 
(GEO, 2010) e, em média, só no regadio são utilizados 15% dos RHR.  

Com a informação apresentada no quadro 2, baseada em valores médios de 
componentes do ciclo hidrológico para duas ou mais décadas, pretende-se enquadrar 
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algumas regiões que tendem a registar períodos de falta de água. Em termos de P os 
valores anuais são muito semelhantes, contudo os valores de ETp variam 
acentuadamente: entre os 500 mm nas regiões da Alemanha e do Canadá e os 1000 mm 
ou mais nas regiões da China e de Portugal. Consequentemente, o AI tipifica condições 
de "semiaridez" na China e Portugal e de "não aridez" na Alemanha e no Canadá. Os 
períodos deficitários de água (PDA) sazonais, envolvendo um balanço hídrico ao longo 
de quatro meses, permitem uma primeira aproximação às necessidades de água. Para as 
condições médias especificadas é possível apontar em Portugal e na China baixos níveis 
de precipitação (50 mm em anos mais secos) e a perspetiva de valores superiores, entre 
150-180 (anos mais secos) a 300 mm, na Alemanha e Canadá. Para os registos de ETp é 
possível diferenciar a região de Portugal com um valor médio de 650 mm de todas as 
outras, com valores próximos dos 300 mm. 

 
Gestão dos recursos hídricos nas regiões climáticas 

A agricultura urbana deve estar associada ao aumento da resiliência dos 
ecossistemas, sendo importante conhecer as condições edafoclimáticas da zona 
escolhida e identificar as práticas e tecnologias a utilizar no domínio da água. Um 
desempenho ecológico mais elevado depende do conhecimento das especificidades 
locais e dos riscos de falta ou poluição de água, nomeadamente: (1) variabilidade 
espacial e temporal do solo e da meteorologia; (2) meios de abastecimento de água (para 
assegurar a quantidade e a qualidade necessárias); (3) adaptação e qualidade das 
culturas face às disponibilidades hídricas (Connellan, 2004). Com a informação obtida, 
as melhores soluções podem ser propostas para a seleção e configuração das estruturas e 
equipamentos (e.g. recolha, tratamento e armazenamento de água, rega ou drenagem) e 
para as práticas de gestão (e.g. programação, monitorização e condução da rega). As 
estratégias de gestão da rega tendem a envolver práticas de interesse para poupar água 
potável, sendo de assinalar a rega deficitária, a reutilização de águas tratadas e a opção 
por culturas mais tolerantes à secura (Luz & Ferreira, 2016). 

A previsão das necessidades de rega para as quatro regiões climáticas consta do 
quadro 3, quando a evapotranspiração sazonal (Etp (s)) é superior à  precipitação sazonal 
(P (s)). Note-se que a ETp (ou, numa base de equivalência a ETo - evapotranspiração de 
referência) deverá ser associada ao uso consumptivo de água pelas plantas. Ao longo 
daquele período, os balanços hídricos podem então ser programados com base em 
eventos de precipitação e rega que repõem os níveis de água no solo. As necessidades de 
água previstas resultam de uma abordagem simplificada, na medida em que os valores a 
atribuir a esses eventos deveriam ter ainda em conta alguns fatores, tais como: (1) nível 
inicial de água no solo; (2) água de ascensão capilar; (3) precipitação efetiva; (4) 
eficiência de aplicação do sistema de rega (para determinação das dotações reais); e (5) 
coeficientes culturais (Kc) que afetam a ETp (para determinação da variação da 
evapotranspiração cultural nos diferentes estágios de desenvolvimento cultural) (Luz & 
Ferreira, 2016).  

No perfil de um solo com textura ligeira com hortícolas e profundidade entre 10-
50 cm (e correspondente profundidade radicular) a reserva utilizável (RU) poderá variar 
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entre 6 mm a 40 mm. Para uma reserva facilmente utilizável de 30-50% da RU, 
associada a muitas culturas, os níveis de água no solo disponível podem não ultrapassar 
5 mm. Nas regiões semiáridas nos períodos mais secos, em que a ET diária das culturas 
tende a ultrapassar esse valor, as regas serão usualmente diárias ou mesmo bidiárias 
com dotações muito pequenas. Nas outras regiões e para o mesmo tipo de solo, nos 
períodos críticos de necessidades de água, a rega poderá ser calendarizada para 
intervalos de um ou dois dias. Já nos solos mais pesados e para culturas com raízes mais 
desenvolvidas/profundas os esquemas de rega podem envolver intervalos entre três a 
sete dias, em função da maior ou menor ET das regiões, o que não impede que as regas 
sejam diárias com a opção por dotações mais baixas. 

Para as regiões e nos períodos em análise verifica-se que, pela diferença entre a 
ETp(s) e a P(s), as necessidades potenciais de água das culturas variam entre 100 m e 
600 mm. Nos casos de Portugal (clima mediterrânico seco) e da China (clima 
continental), com semiaridez, a rega é uma prática sazonal continuada, mas nos casos da 
Alemanha (clima subcontinental) e do Canadá (clima continental) a rega será uma 
necessidade variável em função dos verões serem secos ou húmidos (caso de 
precipitação sazonal de 300 mm) (quadro 3).  

Considerando-se cenários de necessidades de rega em talhões de 50 m2, em que 
a precipitação antecedente à plantação, se armazenada, é suficiente para cobrir as 
necessidades de rega ao longo do ciclo vegetativo da cultura, admitem-se necessidades de 
captação e disponibilidade a variar entre 5 m3 e 30 m3 (não contabilizando as perdas 
associadas às eficiências). Torna-se evidente que o clima mediterrânico é o mais 
desfavorável e poderão ser necessárias infraestruturas de apoio (e.g. reservatórios ou lagos 
de receção) com maior dimensão, à falta de abastecimento institucional/municipal da área 
urbana (quadro 3). Os sistemas de rega localizada, como a gota a gota e a microaspersão, 
tendem a garantir uma melhor uniformidade e eficiência sendo tradicionalmente a opção 
apontada para uma agricultura urbana sustentável (Ferreira & Luz, 2016). 

Nestas situações, importa planificar criteriosamente as culturas a implantar nos 
talhões. Para além das preferências alimentares, devem ser escolhidas as espécies 
autóctones e/ou variedades regionais, menos exigentes em água e mais resistentes ao 
ataque de pragas e doenças (Ferreira & Luz, 2016). Variedades mais precoces, de ciclo 
cultural mais curto e com sistema radical mais profundo, são também uma boa opção 
para a poupança de água (NRC, 1996). Outras práticas como mobilizações de solo 
reduzidas, incorporação de matéria orgânica e compostagem, permitem uma melhor 
eficácia das práticas de regadio. 

Conclusões 
No âmbito da agricultura urbana destaca-se a importância de abordar aspetos 

hidroclimáticos, nomeadamente nas condições de redução da disponibilidade dos 
recursos hídricos associadas à variabilidade do ciclo hidrológico e a alterações 
climáticas. É notório que as análises para sustentar a resiliência das parcelas agrícolas a 
limitações hídricas deverão envolver diferentes escalas temporais e geográficas. Nessa 
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perspetiva, alguns índices (e.g. stress hídrico, aproveitamento hídrico e aridez) e 
sistemas de classificação (e.g. escassez) permitiram avaliar a magnitude da escassez 
anual e sazonal de água e qual o impacto nos ecossistemas urbanos. No panorama 
geográfico avaliado, para quatro regiões climáticas, as condições mediterrânicas são 
manifestamente as mais desfavoráveis para a rega. As estratégias de governança a 
implementar na base da informação específica obtida permitem apontar soluções de 
gestão e práticas de rega para proporcionar maior capacidade adaptativa e produtiva à 
agricultura urbana. Neste contexto, têm vindo a ganhar importância as opções por 
sistemas de rega localizada, estruturas de recolha e armazenamento de água, e culturas 
menos exigentes em água.   
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Quadro 1 - Caracterização dos valores anuais dos recursos hídricos renováveis (RHR) de quatro 
países. 

!

País!

Precipitação! Afluência!!
(escoamento+água!
subterrânea)!

RHR!

Internas! Externas! ! per$
capita$

(m3x106)! (mm
)!

(m3x106)! (m3x106)! (m3x106)! (mm
)!

(m3)!

Alemanha! 307!000! 900! 117!000! 75!000! 188!000! 550! 2!285!
Canadá! 4!930!

000!
500! 2!740!000! 51!500! 2!791!

500!
280! 83!931!

China! 6!172!
800!

650! 2!840!500! 21!400! 2!861!
900!

300! 2!140!

Portugal! 82!164! 900! 38!593! 35!000! 73!593! 800! 6!893!
Fonte:!OECD,!2008.!
!
Quadro 2 - Caracterização anual (a) e sazonal (s) (120 dias) de regiões climáticas associadas a 
condições de défice hídrico, em quatro países. (P-precipitação; ETp-evapotranspiração 
potencial; AI-índice de aridez; PDA-período deficitário de água). 

!
País/região!
climática!

P!(a)! ETp!(a)! AI! PDA! P!(s)! ETp!(s)!
(mm)! (mm)! ! ! (mm)! (mm)!

Alemanha/Região!
Norte!

600! 500! 1,20! mai<ago! 150<300! 250!

Canadá/Pradarias!
Centrais!

500! 500! 1,00! mai<ago! 180<300! 300!

China/Planície!do!
Norte!

500! 1!000! 0,50! fev<mai! 50<100! 350!

Portugal/Região!
Sul!

600! 1!200! 0,50! jun<set! 50<100! 650!

Fontes:! Pereira!et! al.,! 1998;! Santos!et! al.,! 2002;! Shen!et! al.,! 2002;!Rosário,! 2004;! Stewart!&!
Lawford,!2011;!IOW,!2013;!Riediger!et!al.,!2014.!!
!
!
Quadro 3 - Previsões sazonais (s) para a rega de um talhão (50 m2), durante os meses mais 
secos (120 dias), em regiões climáticas de quatro países.  
!
País/região!climática! Necessidade!de!água!

(ETp<P)!(s)!
Necessidade!de!
captação/disponibilidade!

(mm)! (m3)!
Alemanha/Região!Norte! 100!(250<150)! 5!
Canadá/Pradarias!Centrais! 120!(300<180)! 6!
China/Planície!do!Norte! 300!(350<50)! 15!
Portugal/Região!Sul! 600!(650<50)! 30!




