DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO NA GESTÃO DA REGA PARA DIFERENTES CENÁRIOS DE
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
S. Leal1, J. Rolim1,2, J.L. Teixeira1

Resumo
Portugal situa-se numa das regiões mais
vulneráveis às alterações climáticas (AC), o que
torna necessário o desenvolvimento de
medidas de adaptação que permitam a
manutenção da produção agrícola num futuro
em que se antecipa um aumento da escassez de
recursos hídricos disponíveis para a rega. Neste
estudo avaliaram-se medidas de adaptação às
alterações climáticas no regadio. A primeira
medida de adaptação consiste em antecipar as
datas de sementeiras das culturas e a segunda
medida passa por melhorar as tecnologias de
rega, aumentando-se a eficiência de rega.
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Metodologia

Resultados
- A 1ª medida de adaptação (antecipar a
sementeira) permite reduzir o consumo de água
para rega das culturas. A antecipação das datas de
sementeira, permite reduzir a exposição aos
períodos de temperaturas excessivas.
- Os resultados obtidos para a 2ª medida, que
passa por melhorar as tecnologias de rega
(sistemas de rega mais eficientes), mostram que
esta medida permite diminuir ou limitar o
aumento das necessidades de rega (para os
cenários de AC).

Necessidades de rega anuais das culturas, para os cenários de AC, considerando
a melhoria nas eficiências de rega e a antecipação das datas de
sementeira/plantação em um mês (Medida 1 + 2). Região de Évora.

Conclusão
As medidas de adaptação avaliadas permitem
diminuir ou limitar o aumento das necessidades
de rega para os cenários futuros de AC, em
especial se forem usadas em conjunto o que
permitirá
reduzir
consideravelmente
as
necessidades de rega das culturas.
Estes resultados mostram que o regadio tem
alguma margem para reduzir os impactos
esperados nas necessidades de rega das culturas,
ajustando-se a uma menor disponibilidade de
água projetada para os cenários futuros de AC.

Objetivo
Este trabalho teve como objetivo definir
medidas de adaptação às alterações climáticas
nas culturas de regadio e avaliar os respetivos
impactos nas necessidades de rega de algumas
culturas nas regiões de Évora e Lisboa.
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