
Enquadramento:

A preocupação de gerir a eficiência do uso da água em agricultura visa reduzir as perdas de água ao nível da exploração que, na sua grande maioria,

representam a utilização do recurso onde será à partida dispensável. Paralelamente a esta eficiência do uso da água, que se pretende que seja a mais

elevada possível ao nível da exploração agrícola, já que toda todo o gasto supérfluo representa um custo económico e ambiental acrescido para o

regante, temos que conhecer qual a uniformidade de aplicação da água. A uniformidade de aplicação tem a ver com a água que chega a todas as

plantas que se pretendem regar. O que qualquer sistema de rega deve garantir é que a maior área possível receba a mesma quantidade de água.

A eficiência e a uniformidade da água de rega são indicadores que o gestor da rega deve usar para, de algum modo, controlar a eficácia da gestão da

rega. Tendo esta situação presente, foi desde sempre uma das atividades do COTR a auditoria, ou inspeção, aos sistemas de rega. Abrangendo todos

os tipos de sistemas de rega, mas sobretudo com maior enfoque nos sistemas de rega com pivot e nos sistemas de rega localizada em culturas

perenes. Esta inspeção tem como objetivo identificar eventuais problemas no sistema que possam afetar a uniformidade e, conhecendo quais as

dotações reais, ajustar adequadamente o sistema de rega, apontando a uma melhor eficiência do uso da água.

Para a caracterização dos indicadores da qualidade da rega apresentados neste trabalho, foram efetuadas 393 auditorias a sistemas de rega – 178

sistemas de rega por aspersão e 215 por rega localizada -, no ano de 2015. Após duas campanhas de rega, no ano de 2017, voltou-se a realizar a

auditoria técnica aos mesmos sistemas, o que permitiu controlar não só o estado a atual de funcionamento dos equipamentos, mas também a evolução

do seu desempenho.

No caso dos sistemas de rega por aspersão, o CU alerta para uma maior necessidade de manutenção dado que se registou que 12,1 % dos casos

apresentavam um mau CU (< 80 %) em 2015 e com um ligeiro aumento (13,3 %) em 2017, bem como houve uma redução dos sistemas com

classificação de CU excelente - 13,1 % em 2015 para 6 % em 2017 - . Estes resultados reforçam a necessidade de um acompanhamento mais

frequente deste tipo de sistemas de rega para resolver possíveis fatores limitativos. Já na rega localizada, o CU apresenta resultados mais animadores

não só na sua análise anual como inter-anual, em que se registou um aumento significativo dos sistemas com um CU excelente - 67,6 % em 2015 para

73,1 % em 2017 -, com a eliminação dos sistemas com uma classificação de mau CU. Do total dos sistemas de bombagem amostrados, apenas 26 %

dos casos alcançaram uma EE > 65% (excelente) contra 7 % com uma má EE (< 45 %).
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