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6. Produtividade física e económica da água para as principais 
culturas do perímetro de Achada Baleia, Ilha de Santiago  

6.1. Breve introdução 

A escassez de água a nível mundial é um dos grandes problemas da atualidade. O seu 

equacionamento passa necessariamente pela otimização da utilização daquele recurso, 

particularmente no regadio, onde grande parte do mesmo é consumida. Nas regiões de 

climas áridos, semiáridos e sub-húmidos, onde a precipitação não é suficiente para garantir 

a produção agrícola desejada, a condução da rega, isto é, quando, quanto e como regar, 

assume importância particular. Com efeito, a rega em défice pode levar a quebras de 

produção, com impactos negativos a nível socio-económico, enquanto que a rega em 

excesso pode conduzir a perdas significativas de água por percolação profunda ou por 

escoamento superficial, ao acréscimo dos custos de produção e à consequente diminuição 

do rendimento produtivo da água.  

Visando encontrar uma solução que otimize a rega na Ilha de Santiago (Cabo Verde), região 

fortemente sujeita a escassez hídrica, desenvolveu-se um conjunto de estudos que 

permitiram avaliar as produtividades da água, WP (Pereira et al., 2012), nas principais 

culturas praticadas - cenoura, cebola, tomate, mandioca, batata-doce, milho, banana, 

pimento e cana-de-açúcar - na bacia hidrográfica de São Domingos, no seu mais importante 

perímetro regado, o de Achada Baleia. Dadas as limitações da disponibilidade hídrica no 

referido perímetro, recorreu-se à análise da estratégia de rega deficitária (English & Raja, 

1996; Kang et al., 2000; Rodrigues e Pereira, 2009), com dotações de rega inferiores às 

necessidades hídricas reais. Tal estratégia poderá ter impacto ou não na produtividade das 

culturas e nos respetivos rendimentos (Lorite et al., 2007), sendo a calendarização da rega a 

chave para o seu sucesso. Em virtude da complexidade que se revestem as decisões 

requeridas pela rega deficitária, os modelos poderão ser uma preciosa ajuda para o 

agricultor, fornecendo informação relativa a quando e quanto regar (Pereira et al., 2009a; 

Popova & Pereira, 2008).  

6.2. Procedimentos adotados 

As produtividades da água, WP, foram estimadas através das dotações brutas de rega (Db) 

e da produção máxima da cultura (Ym). As Db foram calculadas a partir da simulação dos 

balanços hídricos do solo e das avaliações dos sistemas de microrrega recorrendo ao 

modelo MIRRIG (Pedras et al., 2009b). Dessas avaliações obtiveram-se os indicadores 

uniformidade de distribuição (UD) e de uniformidade de emissão (EU) para os vários 

subsectores de rega no perímetro em estudo, anteriormente identificados. As dotações 

líquidas foram obtidas por simulação de rega recorrendo a dois modelos, o WINISAREG 

(Pereira et al., 2003) e o SIMDualKc (Rosa et al., 2010b), tendo por base os dados 

climáticos diários da estação climatológica de São Domingos, as características hidráulicas 

dos solos regados e as respetivas funções de pedo-transferência. Da simulação, com base 

em restrições de água disponível, considerando os níveis de procura climática forte (SS) e 

muito forte (SE), obtiveram-se os calendários de rega deficitária. Os valores de Ym foram 

estimados a partir dos dados climáticos regionais, recorrendo ao modelo de Stewart et al. 

(1977). Os valores da produção (Ya) correspondentes a dotações brutas inferiores à ótima 

foram, tanto estimados por simulação, como observados no campo. Para as várias 

estratégias de rega deficitária com diferentes níveis de restrição nas disponibilidades de 
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água (A, B, C e D), avaliaram-se os impactos em termos de quebra de produção, Qy 

(Capítulo 5) e do seu valor económico.  

O custo da água, necessário ao cálculo da produtividade económica da água (EWP), 

resultou de inquéritos realizados no campo. A metodologia adotada para o cálculo da 

produtividade da água apresenta-se na Figura 6.1. Os simbolos – REW, TEW, Kc e Kcb, p, Zr, 

h, fc, FC, WP, TAW, ze,  GW, MAD, ETo, ETm e ETa - têm os mesmos significados 

apresentados nos capítulos precedentes. Os restantes simbolos adotadas em tal figura, 

quando novos, serão esclarecidas no decurso do presente capítulo. 

 

Figura 6.1: Fluxograma do cálculo de WP e EWP (adaptado de Pereira et al., 2009a). 

6.3. Avaliação dos sistemas de microrrega  

A avaliação dos sistemas de microrrega foi realizada em São Domingos - Colonato, para os 

subsectores de batata-doce (SDb), cebola (SDl), tomate (SDt) e mandioca (SDm), e em 
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Ribeira Seca foram também avaliados os subsectores de milho (INIDA_SJh) e tomate 

(INIDA_SJt).   

As avaliações foram executadas de acordo com a metodologia descrita por Merriam & Keller 

(1978) e Keller & Bliesner (1990). Para a caracterização do solo, recorreu-se às informações 

sobre as suas propriedades hidráulicas - a profundidade (Z) em cm, a textura, a densidade 

aparente, ρ (g cm-3), pF 2.5 (cm3cm-3) e pF 4.2 (cm3cm-3). Todos esses dados foram obtidos 

através de análises laboratoriais efetuadas no âmbito deste doutoramento (Capítulo 4). Os 

principais indicadores de desempenho para o estudo da produtividade da água são o 

coeficiente de uniformidade, UC, e a uniformidade de distribuição, UD (Pereira, 2004).  

O coeficiente de uniformidade, UC (%), proposto por Christiansen em 1942, pode ser 

expresso por: 
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sendo n  o numero de emissores em análise; qi o caudal do emissor i (l h-1); e qa o caudal do 

emissor funcionando à carga média (l h-1).  

 

A uniformidade de distribuição, UD (%), define-se pela seguinte relação (Keller & Bliesner, 

1990): 

a
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q

q
UD 41100  (6-2) 

em que qa1/4 é a média dos caudais dos emissores no quartil mínimo (l h-1) e qa o caudal 

médio na parcela (l h-1). 

Valores elevados de UD estão largamente dependentes dos equipamentos escolhidos e da 

qualidade do projeto de microrrega. As baixas uniformidades de distribuição, para além de 

corresponderem a deficiências no projeto, traduzem condições de excesso ou défice de 

infiltração na parcela, conducentes a perdas de produção e a perdas de fertilizantes quando 

a água percola para além da zona radicular. 

A relação entre UC e UD pode ser obtida aproximadamente pela seguinte equação (Keller & 

Bliesner, 1990): 

 UC.UD  100591100  (6-3)   

À uniformidade de distribuição, UD, é aplicado um fator de correção de sazonalidade (cor) 

que varia entre 0.08 e 0.12, de acordo com a seguinte equação: 

 corUDUD optsaz  1  (6-4) 

em que UDopt é estimado recorrendo à equação (6-3) a partir do valor de UC fornecido pelo 

modelo MIRRIG.  

No Quadro 6.1 apresentam-se os dois principais indicadores de desempenho obtidos nos 

sistemas de microrrega avaliados no campo. Verifica-se que tais sistemas não apresentam 

bons indicadores de desempenho. Com efeito, UC em SDm (<60%) é inaceitável e nos 

restantes subsectores varia entre 62.9 e 91.4%. Os maiores valores de UC foram verificados 

em ABbMM e ABpMM. Os valores de UD (< 60%) são inaceitáveis nos subsectores SDb, 
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SDl, SDt, SDm e suficientes (80-70%) nos subsectores INIDASJh, INIDASJt, sendo bons 

(90-80%) apenas nos subsectores ABbMM e ABpMM.  

As diferentes alternativas, assim como os restantes indicadores característicos das 

condições de funcionamento e de desempenho dos sistemas de microrrega são resumidos 

no Quadro 1.A4 do Anexo IV. 

Quadro 6.1: Coeficientes de uniformidade (UE) e uniformidade de distribuição (UD) observados nos 
principais sistemas de microrrega avaliados em Santiago.  

Indicadores 

Ano 2009/11 

São Domingos Ribeira Seca 

SDb SDl SDt SDm 
ABp 
MM 

ABb 
MM 

INIDA_SJh INIDA_SJt 

UC (%) 78.70 62.90 69.50 59.70 89.50 91.40 75.60 71.60 

UD (%) 59.90 55.50 48.60 37.20 83.80 87.20 77.50 77.50 

UD - uniformidade de distribuição; UC - Coeficiente de uniformidade. 

Não havendo informação suficiente que permita determinar os valores de UD para todos os 

sistemas instalados com as culturas selecionadas em Achada Baleia, recorreu-se aos 

resultados das avaliações dos sistemas de microrrega anteriormente referidos para estimar, 

em termos médios, os seguintes valores de UD nos sectores de: cenoura (63%), cebola 

(56%), tomate (63%), mandioca (70%), batata-doce (74%), milho (78%), banana (70%), 

pimento (84%) e cana-de-açúcar (70%). Às culturas praticadas com o mesmo sistema e/ou 

regadas ao mesmo tempo foram atribuídos iguais valores de UD.  

6.4. Sistemas de microrrega alternativos  

Visando a criação de alternativas que conduzam à maximização de desempenhos dos 

sistemas de rega, foram cuidadosamente ponderados vários fatores envolvidos no projeto, 

nomeadamente, o tipo de gotejadores, a pressão e a sua variação admissível, o caudal, as 

características hidráulicas do emissor, a suscetibilidade dos emissores ao entupimento, bem 

como as características dos tubos da rede da parcela. Para cada situação específica 

selecionou-se, de entre várias alternativas o projeto de rega mais adequado. Tal escolha 

resultou da combinação de vários aspetos técnicos, económicos e ambientais, razão pela 

qual se recorreu à análise multicritério SAD-MIRRIG.  

Os tubos e gotejadores existentes no mercado da Ilha de Santiago foram adicionados à 

base de dados do MIRRIG para seleção das melhores alternativas de projeto. As 

características dos gotejadores utilizados nas simulações, no que se refere à equação 

característica, ao caudal nominal, à pressão nominal, ao coeficiente de variação de fabrico e 

às respetivas marcas são apresentadas no Quadro 6.2. 

Nas alternativas foram consideradas situações similares às observadas no campo, ou seja, 

uma rampa com gotejadores por linha de cultura, admissão de água ao porta-rampas pela 

extremidade e localização das rampas num dos lados do porta-rampas. Para a conduta 

principal foram escolhidos tubos de PVC. Para a conduta secundária e para o porta-rampas 

optou-se pelo material PEad com pressão nominal de 400 kPa, sendo necessário utilizar 

diâmetros superiores a 40 mm, e PEbd com pressão nominal 250 kPa, nos restantes casos. 

Nas rampas foram utilizados tubos PEbd. Foram simuladas seis alternativas de tubos e 

gotejadores para cada subsector. As melhores alternativas selecionados foram:  Bd-5 para a 
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batata-doce; BCM-3 para a banana, cana-de-açúcar e mandioca; C-1  para a cebola; M-4  

para milho; P-6 - para pimento e TC-3 - para tomate e cenoura.  

Os resultados apresentam-se no Quadro 6.3. Os indicadores característicos das condições 

de funcionamento e de desempenho dos sistemas alternativos para Achada Baleia constam 

no Quadro 6.4.  

Quadro 6.2: Dados característicos dos emissores simulados. 

Quadro 6.3: Tubos e gotejadores selecionados para as várias alternativas de sector. 

Alternativas 
selecionadas 

Condutas 

Gotejador Subsector Conduta 
principal 

Conduta 
secundária 

Porta-
rampas 

Rampas 

Bd-5 PVC4/63* PEad4/63* PEad4/50 PEbd2.5/16H 
Gotejador 

autocompensante 
NETAFIM-2 

Batata-doce 

BCM-3 PVC4/50 PEad4/50 PEbd2.5/40 PEbd2.5/16 
Gotejador 

autocompensante 
NETAFIM-4 

Banana, 
Cana-de-
açúcar e 
Mandioca 

C-1 PVC4/50 PEad4/50 PEbd2.5/40 PEbd2.5/16* 
Gotejador 

TUFFTIF - 2 
Cebola 

M-4 PVC4/50 PEad4/50 PEbd2.5/40 PEbd2.5/16 
Gotejador 

TUFFTIF - 2 
Milho 

P-6 PVC4/63 PEad4/50 PEad4/50 PEbd2.5/16H 

Gotejador 
autocompensante 
NETAFIM-(RAM)- 

2.3 

Pimento 

TC-3 PVC4/50 PEbd2.5/40 PEbd2.5/32 PEbd2.5/16 
Gotejador 

TUFFTIF - 4.1 
Tomate 
Cenoura 

* PEad4/63–  tubo  de material  PE, com pressão nominal 400 kPa e diâmetro externo de 63 mm; *PVC4/63 –  tubo  de material  PVC, com 
pressão nominal 400 kPa e diâmetro externo 63 mm;* PEbd2.5/16 – tubo  de material  PE de  baixa densidade, com pressão nominal 250 kPa e 
diâmetro externo 16 mm. 

As alternativas selecionadas apresentam elevados indicadores de desempenho, variando a 

uniformidade de distribuição sazonal entre 89.7 a 90.0%. A área humedecida pelos 

gotejadores varia entre 0.2 e 0.3 m2, correspondendo a valores de percentagem de área 

humedecida entre 60.5% e 82.0%. Para satisfazer as necessidades das culturas, o sector de 

rega terá que funcionar mais ou menos tempo de acordo com o caudal médio e o número de 

emissores por planta e com a percentagem de solo humedecido.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Equação 

característica do 
emissor 

Caudal 
nominal 
q (l h-1) 

Pressão nominal 
Hv (m) 

Coeficiente de 
variação de 

fabrico, CV (%) 

Marca 

 

Gotejador  q=0.615 H 0.539 2.1 10 1.5 
TUFFTIF-2 

 

Gotejador  q=1.3643 H 0.478 4.1 10 1.5 
TUFFTIF-4.1 

 

Gotejador 
Autocompensante  

q=3.817 H0.005 4.0 10 4.9 
NETAFIM-4 

 

Gotejador 
Autocompensante  

q=1.841 H 0.022 2.0 20 4.0 
NETAFIM-2 

 

Gotejador  
Autocompensante 
incorporado 

q=2.641 H-0.054 2.3 5 2.4 
NETAFIM  
(RAM)-2.3 
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Quadro 6.4: Indicadores característicos das condições de funcionamento e de desempenho dos 
sistemas selecionados. 

 Subsectores 

Parâmetros 
avaliados Cenoura Cebola Tomate Mandioca 

Batata-  
-doce Milho 

 
Banana Pimento 

Cana-de-   
-açúcar 

qa (l h-1) 4.3 2.3 4.3 3.9 1.9 1.9 3.9 2.3 3.9 
qn(l h-1) 4.3 2.3 4.3 3.9 1.9 1.9 3.9 2.3 3.9 
qma (%) 4.4 2.3 4.4 3.9 1.9 1.9 3.9 2.3 3.9 
Vq (%) 1.4 0.9 1.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 
Ha (m) 11.2 11.7 11.1 9.8 12.0 7.7 9.9 11.6 9.9 
Hn (m) 11.1 11.6 11.0 9.7 11.7 7.4 9.8 11.6 9.8 
Hma (m) 11.4 11.8 11.4 10.1 12.7 8.8 10.1 11.7 10.1 
VH (%) 2.9 1.7 3.1 4.0 7.7 16.0 2.9 1.3 2.9 
PW (%) 60.5 64.5 60.8 72.3 73.5 77.6 82.0 65.7 81.0 
Aw  (m2) 0.20 0.20 0.21 0.30 0.22 0.23 0.30 0.21 0.30 
Tr (min dia-1) 34.0 45.0 35.0 102.0 40.0 91.0 68.0 41.0 67.0 
UE (%) 99.5 99.6 99.5 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 
UC (%) 99.7 99.8 99.7 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 

UD Opt (Eq. 6-3) 99.5 99.7 99.5 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 
UD saz (Eq. 6-4) 89.6 89.7 89.5 90.0 90.0 89.8 90.0 90.0 90.0 

Nota: Vq - coeficiente de variação do caudal; qa - caudal médio da amostra de emissores; VH- Variação da carga; Aw - área humedecida por cada 
emissor; Pw - percentagem da área humedecida a 30 cm de profundidade; UE - uniformidade de emissão; UD - uniformidade de distribuição; UC - 

Coeficiente de uniformidade;  Hn - carga mínima; Ha - carga media; Hma - carga máxima; Tr - tempo de rega. 

Os subsectores de mandioca e de milho são os que apresentam maiores tempos de rega 

(Tr): 102 e 91 min dia-1, respetivamente. O mínimo observado de Tr é superior a 30 min dia-1, 

no caso da cenoura.   

As variações do caudal dos emissores (Vq) são excelentes (<5%) para todas as alternativas. 

As alternativas registam valores de variação da carga (VH) bons, entre 1.3 e 16.0%. O maior 

valor observado foi no subsetor de milho e deve-se ao facto de a perda de carga que ocorre 

nas rampas superar o declive descendente.  

6.5. Produtividade da água 

6.5.1. Conceitos e definições 

Ao prosseguir com os estudos referentes à produtividade da água, WP, convém referir ainda 

que de forma breve alguns conceitos relativos a usos e consumos de água abordados ao 

longo deste subcapítulo. Tais conceitos estão de acordo com Pereira (2004) e Pereira et al. 

(2012).  

O uso da água corresponde à mobilização de uma determinada quantidade de água para 

um certo fim, sendo que uma parte dessa quantidade retorna ao ciclo da água, com a 

mesma qualidade ou com a qualidade degradada. O consumo de água corresponde à parte 

não retornada, ou seja, à parte que é extraída do ciclo natural da água. No contexto 

agronómico (um sistema de rega), os autores mencionados propõem a seguinte 

classificação: água consumida, correspondente à fração da água transpirada pelas plantas e 

evaporada a partir do solo, de reservatórios ou de canais, e à que é usada por outras 

plantas não úteis que lhe acedem, bem como a que é incorporada na produção, e água 

usada mas não consumida, correspondente à fração que se infiltra e que percola até aos 

aquíferos subjacentes a partir de reservatórios, de canais e dos campos regados, ou a que 

escoa para cursos de água superficiais por descargas dos canais ou por escoamento como 

excedente de rega. Estas águas poderão ser reutilizadas ou, se adicionadas a corpos de 

água cuja qualidade não permita o reuso, são consideradas perdas (Pereira et al., 2004).  
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Nem toda a água que se aplica na rega atinge o objetivo para o qual foi mobilizada, razão 

pelo qual Pereira et al. (2012) classificam o uso de água em usos benéficos (BWU) e não 

benéficos (NBWU). Os usos benéficos são aqueles que levam à obtenção do produto 

desejado; em agricultura corresponde à água utilizada para a evapotranspiração da cultura e 

à fração de lavagem, em caso de salinidade (Pereira et al., 2007a e 2010a). O uso não 

benéfico corresponde à água que, devido a rega em excesso, escoa por percolação para 

além da zona radicular ou à superfície do terreno.  

Os mesmos autores distinguem ainda perdas de desperdícios referindo que, em rega, as 

perdas correspondem a águas evaporadas sem que tal processo esteja relacionado com 

necessidades da produção, e a águas adicionadas a corpos de água cuja qualidade seja 

degradada, não permitindo o seu reuso. As restantes frações, ou foram consumidas para o 

objetivo em causa ou retornam à natureza, podendo ser usadas de novo mais tarde, 

nomeadamente, por outros utilizadores. Definem desperdício como a quantidade de água 

que foi usada em excesso relativamente à necessária no processo, como no caso de 

descargas a partir de condutas, de excessos na rega ou de tomadas abertas 

desnecessariamente. Os desperdícios implicam custos na mobilização dos recursos hídricos 

mesmo que não se retire benefício da sua utilização. 

No perímetro de Achada Baleia as regas são geralmente praticadas em condições 

ambientais adversas, típicas de quase toda a área agrícola da costa leste da Ilha de 

Santiago. Em tais ambientes de cultivo torna-se importante a determinação da produtividade 

da água sobretudo quando se pretendem conhecer estimativas de rendimento das colheitas 

de modo a encontrar alternativas de produção, melhorando, assim, a eficácia das decisões 

de gestão e das estratégias de rega. Deste modo, a condução de rega torna-se mais 

complexa. Daí terem-se simulado várias estratégias de rega, como abordado no Capítulo 5, 

a fim de maximizar a produção para uma dada quantidade de água disponível.  

A produtividade da água, WP, pode expressar, quer uma razão física entre a produção (kg) 

e a água utilizada (m3), quer uma razão económica entre o valor da produção (€) e a água 

utilizada (m3). Os conceitos podem ser aplicados a diferentes escalas, desde a parcela até à 

bacia hidrográfica. Segundo Pereira et al. (2012), a produtividade física é definida como a 

razão entre a produção real da cultura e o total da água utilizada, sendo expressa em kg m-3: 

TWU

Y
WP a

 
(6-5) 

onde Ya é a produção real (kg) e TWU é o total de água utilizado (m3), incluindo a 

precipitação, para alcançar Ya.  

Conforme Pereira et al. (2012), quando se considera a água utilizada a nível da parcela 

(TWUfarm), incluindo a precipitação, armazenamento de água no solo, ascensão capilar e 

rega, a produtividade da água na parcela (WPfarm) é definida por: 

farm

a
farm

TWU

Y
WP   (6-6) 

Quando se considera apenas a água da rega (IWUfarm), tem-se então:

 

farm

a
farmI

IWU

Y
WP   (6-7)

 

A  equação (6-5)  pode tomar uma forma diferente, visto a água ter diferentes origens: 



Capítulo 6 - Produtividade física e económica da água para as principais culturas do perímetro 
de Achada Baleia, Ilha de Santiago 

148 
 

)ICRSWP(

Y
WP

e

a




  
(6-8)

 

em que Pe é a precipitação efetiva, SW é a variação da água no solo entre a plantação e a 

colheita, CR é a ascensão capilar e I é a dotação da rega (mm) 

É também importante considerar as questões económicas relacionadas com a produtividade 

da água, visto que o objetivo do produtor é maximizar o rendimento e o lucro (Pereira, et al., 

2012). Substituindo o numerador das equações anteriores pelo valor monetário da produção 

obtida, resulta a produtividade económica da água (EWP), expressa em € m-3, e definida 

por: 

 

farm

a

TWU

YValor
EWP   (6-9)

 

A razão da produtividade económica da água é o quociente entre o valor da quantidade 

produzida e o custo total da aplicação: 

 
)TWU(Custo

YValor
EWPR a  (6-10)

 

ou, assumindo que os custos da água se devem apenas aos custos da rega: 

 
)I(Custo

YValor
EWPR a  (6-11)

 

Pensar que ao aumentar a produtividade da água existe poupança de água não é 

inteiramente verdade visto que é necessário distinguir entre uso consumptivo e não 

consumptivo (Pereira et al., 2012; Pereira et al., 2007b). Daí a importância de determinar 

também a razão do uso benéfico da água, BWUR, que representa a fração de uso benéfico 

(BWUFarm) no uso total TWUFarm. Quando BWUFarm possa corresponder às necessidades 

líquidas de rega, para obter Ya ou seja NIR (Ya), vem: 

 

farm

a

TWU

YNIR
BWUR   (6-12)

 

A avaliação de calendários de rega alternativos, em termos de poupança de água e de 

produtividade física (WP, kg m-3) e económica da água (EWP, € m-3), pode mostrar-se útil no 

apoio à decisão, quer dos agricultores, quer de gestores de projetos de rega, (Rodrigues et 

al., 2011).  

6.5.2. Estimativa da produção real da cultura 

Os modelos de água-produção constituem ferramentas úteis quando se pretende gerir a 

água em condições de escassez hídrica. Diversos modelos têm sido propostos para a 

estimativa da produtividade de culturas, sendo o mais generalizado, a nível mundial, o 

modelo de Stewart (Stewart et al., 1977; Doorenbos & Kassam, 1979) cujas principais 

vantagens são a facilidade de aplicação e a vasta aplicabilidade, visto que se baseia na 

relação linear entre os défices de produção e de evapotranspiração. Mais recentemente, 

entre outros modelos, tem tomado grande importância o AQUACROP, proposto pela FAO 

(Steduto et al., 2009; Raes et al., 2009). Mas as exigências de parametrização de cada 

cultura tornam este método apenas utilizável em investigação dedicada a uma única cultura 
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e, como tal, impossível de utilizar num estudo como o presente. Assim, optou-se por 

trabalhar com o modelo monofásico de Stewart et al. (1977).  

Tal modelo relaciona a perda relativa de produção com o défice de evapotranspiração da 

cultura através de:  
























m

a
y

m

a

ET

ET
K

Y

Y
11  (6-13) 

onde Ya  é a produção real da cultura ((kg ha-1) quando ET= ETa; Ym é a produção máxima 

(kg ha-1) quando ET= ETm; ETa é a evapotranspiração real da cultura em condições reais de 

stress hídrico e salinidade, ou devido a condições não ótimas do cultivo (mm); ETm é a 

evapotranspiração máxima da cultura para condições de produção ótimas (mm) e Ky  é o 

coeficiente de sensibilidade hídrica.  

O modelo Stewart pode tomar a forma:  

m

m

a
ya Y

ET

ET
KY







































 11  (6-14) 

para estimar a produção da cultura em função da ET real. Para a estimativa da produção da 

cultura, o modelo utiliza como dados de entrada: a) ETa e ETm, obtidos com os modelos 

WINISAREG ou SIMDualKc; b) Ky (Doorenbos & Kassam, 1979; Allen et al., 1998); c) 

produção máxima da cultura, Ym, obtida pelo método das Zonas Agroecológicas, AEZ, 

(Doorenbos & Kassam,1979).  

O coeficiente Ky (Eq. 6-13) quantifica a resposta da produção de cada cultura ao 

fornecimento de água durante todo o ciclo, variando com a cultura e respetiva variedade, de 

acordo com a sua sensibilidade ao stress hídrico. Os valores de Ky encontram-se tabelados 

para algumas culturas (Doorenbos & Kassam, 1979; Allen et al., 1998). 

Os valores da produtividade real da cultura, Ya, foram estimados pelo modelo e validados 

recorrendo aos dados observados no campo, Ya,obs. Associou-se ao modelo de Stewart, 

presentemente utilizado pela IIASA/FAO (2010), o método das Zonas Agroecológicas, AEZ, 

(Doorenbos & Kassam, 1979); Fisher et al., 2002; FAO, 2005) para estimar a produtividade 

máxima, Ym. 

6.5.3. Estimativa da produção máxima da cultura 

O método das Zonas Agroecológicas, AEZ, calcula a produção máxima das culturas 

utilizando os conceitos de cultura-padrão de De Wit (1965) e de taxa de produção de 

matéria seca. O método AEZ pode ser aplicado com um nível de detalhe necessário para 

que se ajuste a localidades específicas (Doorenbos & Kassam, 1979), como foi realizado por 

Rodrigues & Pereira (2009). De entre os métodos de simulação da produção das culturas, o 

método AEZ é considerado um método muito preciso para a estimativa da produção 

potencial das culturas em função do clima (Tubiello et al., 2007). Porém, o défice hídrico 

pode penalizar a estimativa de Ym uma vez que este modelo é capaz de estimar a 

produtividade real com alta precisão (Gouvêa et al., 2009; Marin et al., 2008). O método AEZ 

é de fácil entendimento e aplicação em virtude da sua baixa exigência de dados de entrada 

(dados meteorológicos e da cultura), apresentando resultados rápidos e bastante 

consistentes, que se aproximam da realidade. Entretanto, o modelo apresenta algumas 

limitações pois não são consideradas ocorrências de pragas e doenças, nem a fertilidade do 
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solo. Apesar de tais limitações, pela sua simplicidade e bom desempenho, o método AEZ 

tem sido bastante utilizado. Por exemplo, Bonnecarrère et al. (2007) aplicaram o método 

AEZ para estimar a produção máxima e deplecionada para a cultura de milho no Rio Grande 

do Sul, Brasil, e obtiveram bons resultados. 

O modelo de Stewart e o método de AEZ foram aplicados conforme o fluxograma da Figura 

6.2. Numa primeira fase calcula-se a Ym e da aplicação do modelo WINISAREG obtém-se a 

ETa e a ETm (Capítulo 5). Em termos de conceito, a evapotranspiração máxima, ETm, 

coincide com a evapotranspiração cultural, ETc, em condições padrão ótimas, isto é, para 

condições de produção máxima, sem stress. Diferentemente, Ya corresponde à 

evapotranspiração cultural em condições sub-ótimas, ETa, com  stress.  

A produção máxima, Ym, foi estimada pela seguinte equação:  

     cmomm yydcFyybaGcHcNcLY xxxxxx  1   (6-15) 

em que cL é o coeficiente de correção, função do desenvolvimento da cultura e da área 

foliar; cN é o coeficiente relativo à produção de matéria seca; cH é o índice de colheita 

(adimensional); G é a duração do período total de crescimento (dias); ym, é a taxa de 

produção de matéria seca de folhas (kg ha-1 h-1); yo é a taxa de produção bruta de matéria 

seca da cultura padrão em dia de céu nublado (kg ha-1d-1); yc é a taxa de produção bruta de 

matéria seca da cultura padrão em dia de céu limpo (kg ha-1d-1); e F é a fração diária de céu 

nublado. Os valores de a, b, c e d são iguais a 0.8, 0.01, 0.5 e 0.025, respetivamente para 

ym ≥ 20 kg ha-1 d-1; e iguais a 0.5; 0.025; 0.0 e 0.05, respetivamente, para ym < 20 kg ha-1 d-1.  

O cálculo da produção potencial ou máxima da cultura, Ym, pelo método AEZ requer os 

seguintes parâmetros:   

i) Coeficiente de correção em função do desenvolvimento da cultura e área foliar (cL) - A 

taxa máxima de crescimento da cultura será menor no início e no final do seu ciclo. Deste 

modo, a taxa média é de aproximadamente 50% da taxa correspondente ao crescimento 

máximo. Para a cultura padrão, é suposto que possua uma área foliar ativa IAF= 5 m2m-2. 

Os valores de cL em função da área foliar da cultura apresentam-se no Quadro 6.5  

Para o caso de estudo, os valores de cL para as culturas de cenoura, cebola, pimento e 

tomate requereram ajustamentos, uma vez que as condições ambientais limitam esses 

valores entre 0.3 e 0.4. Para as culturas de milho, banana, mandioca e cana-de-açúcar, os 

valores de cL variam entre 0.4 e 0.5. 

ii) Coeficiente de correção para produção de matéria seca (cN). É um índice que se 

relaciona com a energia disponível para o crescimento e produção e que se estima em 

função da temperatura média do ar, T (°C), durante o ciclo da cultura: 












CºT;.

CºT;.
cN

20500

20600
 (6-16)  

Uma vez que T  varia entre 24 – 25 ºC no caso de estudo, o valor de cN considerado foi 0.5 

para todas as culturas. 
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Figura 6.2: Metodologia seguida na estimativa da produção real quando a ET = ETa. 

Quadro 6.5: Valores da cL em função da área foliar da cultura (IAF). 

IAF (m2m-2) cL 

1 

2 

3 

4 

5 

0.20 

0.30 

0.40 

0.48 

0.50 

Fonte: Doorenbos & Kassam (1979) 

iii) Índice de colheita (cH) - Geralmente, apenas uma parte da matéria seca total é 

transformada em produção, pelo que cH é a razão entre a produção total de matéria seca e 

a produção comercial ou útil da mesma cultura. Doorenbos & Kassam (1979) apresentaram 

valores de cH para algumas das culturas em estudo (milho, cebola, pimento, batata, cana-

de-açúcar, tomate) sendo que para cenoura, banana e mandioca se tomaram valores iguais 

aos do milho. 

iv)  Fração do dia em que o sol fica encoberto por nuvens (F), calculada por 

se

sse

R.

R.R
F

80

50
   (6-17) 

em que Rse é a radiação solar máxima de curto comprimento de onda para dias de céu limpo 

(cal cm-2 d-1) e Rs é a radiação global recebida à superfície (cal cm-2 d-1).  

 

Coeficiente relativo à produção de 
matéria seca ou devido ao 

desenvolvimento da cultura (cN)  

Índice de colheita (cH) 

Coeficiente em função do 
desenvolvimento da cultura e área foliar 

(cL) 

Método das Zonas 

Agroecológicas 

Ym 

Fração do dia em que o sol fica 
encoberto por nuvens (F) 

Taxa de produção de matéria seca de 
folhas (ym) 

ETa ETm Ky 

 
CULTURA - Características genéticas  
e as exigências ambientais de clima e 

água para o crescimento e 
produtividade ótima 

 

SOLO - exigências ambientais em 
solos  e clima 

CLIMA – Latitude, estação 
climatológica,  

temperatura, radiação e duração do 
período total de crescimento 

Modelo de Stewart Ya 
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Os valores de Rse, mas também os de yo e de yc, que figuram na equação 6-15, foram 

obtidos a partir dos resultados sistematizados no Quadro 6.6 em função da latitude e do 

mês;  Rs foi calculada pela equação de Angström (1924) a partir da radiação extraterrestre e 

da insolação relativa (Allen et al., 1998; Pereira, 2004).  

Quadro 6.6: Valores da Rse, (cal cm-2 d-1), yo (kg ha-1 d-1), e yc (kg ha-1 d-1) da cultura padrão. 

  Norte Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  Rse 343 360 369 364 349 337 343 357 368 365 349 337 
Lat 10º yc 413 424 429 426 417 410 413 422 429 427 418 410 
  yo 219 226 230 228 221 216 218 225 230 228 222 216 

  Rse 229 232 359 375 377 374 375 377 369 345 311 291 
Lat 20º yc 376 401 422 437 440 440 440 439 431 411 385 370 
  yo 197 212 225 234 236 235 236 235 230 218 203 193 

                Fonte: Doorenbos & Kassam (1979) 

v) Taxa de produção de matéria seca de folhas (ym) - A ym da cultura-padrão é considerada 

como tendo o valor de 20 kg ha-1 h-1. Entretanto, a produção da matéria seca depende da 

cultura e da temperatura. Os valores de ym em função da temperatura foram obtidos a partir 

do Quadro 6.7.  

Quadro 6.7: Valores de ym em função da temperatura média durante o ciclo da cultura. 

Temperatura 
ºC 

ym 
(kg ha-1 h-1) 

5 0 
10 0 
15 5 
20 45 
25 65 
30 65 
35 65 
40 45 
45 5 

Fonte: Doorenbos e Kassam (1979) 

No Quadro 6.8 apresenta-se o resumo dos principais parâmetros estimados para o cálculo 

da produção máxima, Ym. 

Quadro 6.8: Parâmetros estimados para o cálculo da produção máxima, Ym. 

Cultura T (ºC) Rse yc yo F Ra ym cL cH cN G 

Cenoura 23.8 284.4 390.8 206.0 0.1 12.9 61.9 0.4 0.4 0.5 118.0 

Cebola 24.0 310.0 404.4 214.3 0.1 13.7 62.4 0.4 0.7 0.5 210.0 

Tomate 23.3 299.5 398.5 210.7 0.1 13.4 60.7 0.4 0.3 0.5 144.0 

Mandioca 25.0 334.5 416.0 221.2 0.1 14.6 65.0 0.5 0.4 0.5 325.0 

Batata - doce 26.1 338.6 407.2 215.8 0.2 13.9 67.9 0.5 0.4 0.5 138.0 

Milho 24.3 348.7 430.0 229.7 0.1 15.2 63.2 0.5 0.4 0.5 135.0 

Banana 25.0 338.6 407.2 215.8 0.1 14.6 65.0 0.5 0.4 0.5 352.0 

Pimento 23.8 284.4 390.8 206.0 0.1 12.9 61.9 0.4 0.3 0.5 140.0 

Cana-de-açúcar 25.0 343.4 428.0 228.4 0.2 14.4 65.0 0.5 0.3 0.5 348.0 
Obs:  Rse (cal cm-2 d-1); yc(kg ha-1 d-1); yo(kg ha-1 d-1); F(-); Ra expresso em equivalente evaporação (mm d-1); 
ym(kg ha-1 h-1); cl(-); cH(-); cN(-); G(dia). 

6.5.4. Produção real estimada versus observada 

Os valores da produção observada, Ya obs, em 2008 e 2009, referentes às culturas 

selecionadas são apresentados no Quadro 6.9. No mesmo quadro estão as respetivas áreas 

cultivadas e os preços de venda das produções obtidas. Os valores do coeficiente de 

sensibilidade hídrica, Ky, utilizados foram 1.25 para a mandioca, 0.7 para a cana-de-açúcar, 

1.30 para a banana e 1.1 para as restantes culturas.   
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Quadro 6.9: Área cultivada e produção observada, Ya obs, para as culturas selecionadas. 

Culturas  

Área (ha) Produção  
 Ya obs  

(kg ha-1) 

Preço de 
venda  
(€ kg-1) 

Cultivavel 
Área  

experimental 

Cenoura 0.64 0.02 6650 1.1 
Cebola 2.05 0.07 19890 0.9 
Tomate 2.29 0.08 5250 0.7 
Mandioca 1.27 0.04 24030 2.3 
Batata-doce  2.34 0.08 9250 0.7 
Milho  0.69 0.02 9500 0.7 
Banana 0.74 0.02 25100 1.2 
Pimentão 1.92 0.07 5510 0.8 
Cana-de-açúcar   0.81 0.03 16100 1.1 
Outras culturas 0.65 0.02 ----- ----- 

Total 13.40 0.45 ----- ----- 

 

A estimativa da produção máxima pelo método AEZ originou valores bastante próximos dos 

observados. As produções observadas, Ya obs usadas para validar a produção estimada, Ya, 

pelo modelo Stewart, são apresentados no Quadro 6.1. 

A comparação entre os valores de Ya estimados e observados foi feita recorrendo ao erro 

relativo percentual (ERp), conforme a seguinte equação: 

100x
Y

YY
ER

obs,a

obsaa

p


  (6-18) 

sendo ERP  expresso em percentagem, e tanto Ya obs, como Ya, em kg ha-1.  

É de salientar que os ERp traduzem os baixos níveis de produção observados. Tais erros 

podem ser considerados como diferenças entre a produção real e potencial. 

As produções observadas, Ya obs, são menores do que as potenciais, sobretudo porque as 

práticas que visam poupança de água são difíceis de ser aplicadas pelos agricultores locais. 

Na estimativa de Ya, o erro relativo percentual (Quadro 6.10) variou entre 7 e 18%. O 

máximo erro observado corresponde ao milho e ao tomate, provavelmente por serem 

culturas mais sensíveis às ocorrências de escassez hídrica, pragas e doenças, sendo que 

as duas últimas ocorrências não são consideradas pelo modelo de Stewart-AEZ na 

estimativa de Ya. As melhores estimativas são observadas na cultura da mandioca e da 

cenoura. No geral, os valores do ERP foram inferiores a 20%. O modelo de Stewart 

combinado com o método AEZ mostrou ser apropriado para estimar a Ya daquelas culturas, 

confirmando resultados obtidos em outros locais (Rodrigues et al., 2011; Santos et al., 2011)  

Quadro 6.10: Estimativa da produção máxima (Ym) e produção real (Ya))- modelo de Stewart e 
método AEZ.  

Culturas 
Ya,obs 

(kg ha-1) 

Método 
AEZ 

Ym (kg ha-1) 

Modelo de 
Stewart e AEZ 

Ya (kg ha-1) 

Erro relativo 
percentual - ERP 

método AEZ  

(%) 

Cenoura 6650.00 7208.62 7123.13 7 
Cebola 19890.00 23055.19 22158.00 11 
Tomate 5250.00 6541.57 6196.40 18 
Mandioca 24030.00 29531.31 26531.30 10 
Batata-doce 9250.00 12826.57 10801.10 17 
Milho 9500.00 13176.92 11176.90 18 
Banana 25100.00 31857.34 27806.40 11 
Pimentão 5510.00 6814.45 6282.70 14 
Cana-de-açúcar 14100.00 21509.07 16298.61 16 
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Recorrendo ainda ao modelo Stewart-AEZ, fez-se a estimativa da Ya real das nove culturas 

selecionadas, considerando as diferentes estratégias de rega deficitária obtidas no Capítulo 

5. Os resultados apresentam-se no Quadro 6.11. Na primeira linha apresentam-se os 

valores de Ya real estimados considerando o calendário de rega atual observado. Nas três 

linhas seguintes, os valores de Ya foram estimados considerando o calendário atual 

melhorado. Nos restantes dois grupos de três linhas, os valores de Ya diminuem à medida 

que as condições de procura climática se tornam mais severas (SS) e agravam-se para 

condições extremas (SE). 

Quadro 6.11: Valores da produção potencial, (Ya) para as diferentes culturas e estratégias de rega 
deficitária.  

Estratégia 
de rega 

deficitária 
Ya (kg ha-1) 
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  A (real) 7123.1 22158.0 6196.4 26531.3 10801.1 11176.9 27806.4 6282.7 16298.6 

B - MAD=p 7187.0 22287.0 6541.6 26531.5 10822.9 11178.9 27877.0 6312.0 17387.8 
C - MAD>p 6888.0 21101.9 6329.2 26187.9 10292.2 10791.7 25923.2 6063.0 17090.0 
D -  MAD>p 6696.0 20812.7 6143.3 25913.3 10037.7 10568.6 23632.7 6165.6 16250.7 

 B - MAD=p 7144.5 22259.8 6147.3 24347.8 9373.6 10602.5 25553.9 6197.8 16733.4 
SS C - MAD>p 6926.2 21342.0 5802.3 23841.5 8621.1 10102.2 23583.8 5954.0 16553.1 

 D - MAD>p 6508.9 20802.0 5457.3 23366.8 9114.1 9602.0 21231.9 5832.4 16225.1 

 B - MAD=p 6680.0 21833.9 6171.2 21134.7 9953.8 10088.0 23733.0 5055.0 16260.5 
SE C - MAD>p 6362.8 21115.4 5814.0 20507.2 9390.7 9571.3 21620.4 6120.5 15948.0 

 D - MAD>p 6067.0 20504.8 5443.7 19879.7 8827.6 9036.0 19130.6 5821.9 15643.0 

          At- calendário de rega atual; SS calendários para seca severa; SE calendários para seca extrema. A (obs)  

Apesar de as produções se reduzirem à medida que as condições de procura climática são 

mais adversas, verifica-se que as quebras de produção são toleráveis, pelo facto de as 

estratégias de rega deficitária terem sido estabelecidas (Capítulo 5) condicionadas a 

quebras de produção máximas inferiores a 25%. 

6.6. Resultados. Produtividades física e económica da água 

6.6.1. Uso e consumo de água 

Para os diferentes calendários de rega deficitária pretendeu-se estimar os indicadores de 

produtividade física (WP) e económica da água (EWP), com base na relação produção - 

rega bruta sazonal nas condições observadas (Obs) e otimizadas (Opt), ambas referentes a 

condições de procura climática atual (A), forte (SS) e muito forte (SE). Estudos semelhantes 

foram realizados por Rodrigues et al. (2010), que avaliaram o efeito da variação do 

desempenho dos sistemas de rega nos valores de WP e de EWP. 

No presente estudo, para estimativa da produtividade da água, consideraram-se as nove 

culturas selecionadas - cenoura, cebola, tomate, mandioca, batata-doce, milho, banana, 

pimento e cana-de-açúcar; os resultados do balanço hídrico (Capítulo 5); os valores das 

necessidades líquidas de rega (NIR) - convertidos em dotações brutas de rega, recorrendo 

às uniformidades de distribuição observadas (UD), e otimizadas (UDsaz); os valores de Ya 

estimados, considerando as estratégias de rega observada e melhorada e as situações de 

secas severa e extrema (Quadro 6.11); o custo de água de rega, 0.16 € m-3; e o preço da 

venda da produção (€ kg) (Quadro 6.9).  

As diferentes estratégias de rega, as restrições impostas, as dotações brutas, os custos da 

água, a produção obtida e o valor da produção para as culturas de cenoura, cebola e 
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tomate, são indicados no Quadro 6.12. Esses dados, para as restantes culturas, 

apresentam-se no Quadro 2.A4 do Anexo IV.   

Quadro 6.12: Estratégias de rega deficitárias, restrições impostas, dotações brutas, custo de água, 
produção obtida e o valor da produção, para diferentes condições de procura climática – culturas da 
cenoura, cebola e tomate. 

 Cultura Ano 

Estratégia 
de rega 

deficitária 

Restrição de 
disponibilidade 
de água (mm) 

Dotação bruta 
aplicada I (mm) 

Custo de água, 
Ya          

(kg ha-1) 

Valor da 
produção 

Ya   (€ ha-1) 
CI (€ ha-1) 

Obs Opt Obs Opt 

Cenoura 

A
tu

a
l 
- 

2
0
0

8
/2

0
0

9
 

Obs 436 692.1 486.8 1107.3 778.8 7123.1 7835.4 
  MAD=p 352 558.7 393.0 894.0 628.8 7187.0 7859.0 
  MAD>p 336 533.3 375.1 853.3 600.2 6888.0 7576.8 
  MAD>p 320 507.9 357.3 812.7 571.6 6696.0 7365.6 

  

S
e
c
a
 

s
e
v
e

ra
 

1
9
8

7
/8

8
 

MAD=p 336 533.3 375.1 853.3 600.2 7144.5 7905.7 
  MAD>p 320 507.9 357.3 812.7 571.6 6926.2 7618.8 
  MAD>p 304 482.5 339.4 772.1 543.0 6508.9 7159.8 

  

S
e
c
a
 

e
x
tr

e
m

a
 

1
9
9

7
/9

8
 

MAD=p 320 507.9 357.3 812.7 571.6 6680.0 7348.0 
  MAD>p 304 482.5 339.4 772.1 543.0 6362.8 6999.1 
  MAD>p 228 361.9 254.5 579.0 407.3 6067.0 6673.7 

cebola 

A
tu

a
l 
 

2
0
0

8
/2

0
0

9
 Obs 832 1485.7 927.4 2377.1 1483.8 22158.0 19942.2 

  MAD=p 730 1303.6 813.7 2085.7 1301.9 22287.0 20058.3 
  MAD>p 690 1232.1 769.1 1971.4 1230.6 21101.9 18991.7 

  MAD>p 680 1214.3 758.0 1942.9 1212.7 20812.7 18731.4 

  

S
e
c
a
 

s
e
v
e

ra
 

2
0
0

0
/2

0

0
1

 MAD=p 760 1357.1 847.1 2171.4 1355.4 22259.8 20033.8 
  MAD>p 730 1303.6 813.7 2085.7 1301.9 21342.0 19207.8 
 MAD>p 710 1267.9 791.4 2028.6 1266.2 20802.0 18721.8 

 

S
e
c
a
 

e
x
tr

e
m

a
 

1
9
9

7
/9

8
 

MAD=p 630 1125.0 702.2 1800.0 1123.6 21833.9 19650.5 
  MAD>p 610 1089.3 679.9 1742.9 1087.9 21115.4 19003.9 
  MAD>p 590 1053.6 657.6 1685.7 1052.2 20504.8 18454.3 

Tomate 

A
tu

a
l 

2
0
0

8
/2

0
0

9
 

Obs 594 942.9 663.2 1508.6 1061.1 6196.4 4337.5 
  MAD=p 530 841.3 591.7 1346.0 946.7 6541.6 4579.1 
  MAD>p 510 809.5 569.4 1295.2 911.0 6329.2 4430.4 
  MAD>p 480 761.9 535.9 1219.0 857.4 6143.3 4300.3 

  

S
e
c
a
 

s
e
v
e

ra
 

2
0
0

0
/2

0
0

1
 

MAD=p 510 809.5 569.4 1295.2 911.0 6147.3 4303.1 
  MAD>p 480 761.9 535.9 1219.0 857.4 5802.3 4061.6 

  MAD>p 450 714.3 502.4 1142.9 803.8 5457.3 3820.1 

  

S
e
c
a
 

e
x
tr

e
m

a
 

1
9
9

7
/9

8
 

MAD=p 480 761.9 535.9 1219.0 857.4 6171.2 4319.8 
  MAD>p 450 714.3 502.4 1142.9 803.8 5814.0 4069.8 
 MAD>p 420 666.7 468.9 1066.7 750.2 5443.7 3810.6 

Estimaram-se os seguintes indicadores de produtividade física e económica da água: a água 

utilizada ao nível da parcela (TWUfarm), incluindo a precipitação efetiva (Pe), a variação da 

água no solo (SW) e a dotação de rega (I); a produtividade da água na parcela (WPfarm); a 

produtividade da água da rega (IWUfarm); a produtividade económica da água (EWP); a 

razão da produtividade económica da água, EWPR(a) ou EWPR(b), razão entre o valor da 

quantidade produzida e o custo total de água utilizada na rega, (CI); o uso benéfico (BWU); 

o uso não benéfico (NBWU); e a razão do uso benéfico da água, (BWUR), dada pelo 

quociente entre BWUFarm e TWUFarm (equação 6-12). 

Os Quadros 6.12 e 2.A4. (do Anexo IV) contêm ainda a indicação das condições de procura 

climática e dos correspondentes anos para que se fizeram as simulações. Como referido 

anteriormente as dotações brutas, Db, foram determinadas considerando as uniformidades 

de distribuição, UD, observadas no campo e as obtidas para condições ótimas (estimadas 

com o MIRRIG). Verifica-se que, da situação observada (Obs) para a otimizada (Opt), se 

reduzem as dotações aplicadas e os custos de investimentos de água e aumenta o valor da 

produção.  

Para avaliar se o total de água aplicada na rega atingiu o objetivo para o qual foi mobilizado, 

analisaram-se os usos da água em termos benéficos e não benéficos, estimando os 

indicadores de produtividade física da água para condições observadas e otimizadas. Os 

indicadores de uso e poupança de água para as diferentes estratégias de rega deficitária e 



Capítulo 6 - Produtividade física e económica da água para as principais culturas do perímetro 
de Achada Baleia, Ilha de Santiago 

156 
 

as uniformidades de distribuição, UD, observadas e otimizadas, referentes às culturas de 

cenoura, cebola e tomate, constam no Quadro 6.13. Tais indicadores, para as restantes 

culturas, são apresentados no Quadro 3.A4 do Anexo IV.  

 

Quadro 6.13: Valores de TWU e TWUfarm, IWUfarm BWUR e poupança de água obtidos nas condições 
atuais (A) e de secas severa (SS) e extrema (SE), com restrições de disponibilidade de água para UD 
observada (Obs) e otimizada (Opt).  

Cultura  
Condições 
climáticas 

TWU(m3) TWUfarm  (m3) IWUfarm(m3) BWUR 
Poupança 

(m-3)  Obs Opt Obs Opt Obs Opt Obs Opt 

Cenoura 

A
tu

a
l 

7025.6 4972.7 6948.6 4895.7 6920.6 4867.7 0.63 0.89 2052.3 
 5749.3 4091.9 5615.3 3957.9 5587.3 3929.9 0.63 0.89 1657.4 
 5530.3 3948.2 5361.3 3779.2 5333.3 3751.2 0.63 0.89 1582.1 
 5350.4 3843.6 5107.4 3600.6 5079.4 3572.6 0.63 0.89 1506.8 

 

S
S

 

5609.3 4027.2 5504.3 3922.2 5333.3 3751.2 0.61 0.86 1582.1 
 5400.4 3893.6 5250.4 3743.6 5079.4 3572.6 0.61 0.85 1506.8 
 5202.4 3771.0 4996.4 3565.0 4825.4 3394.0 0.61 0.85 1431.4 

 

S
E

 

5372.4 3865.6 5098.4 3591.6 5079.4 3572.6 0.63 0.89 1506.8 

 5133.4 3702.0 4844.4 3413.0 4825.4 3394.0 0.63 0.89 1431.4 

 3951.0 2877.5 3638.0 2564.5 3619.0 2545.5 0.63 0.89 1073.6 

Cebola 

A
tu

a
l 

15020.1 9436.9 14885.1 9301.9 14857.1 9273.9 0.56 0.89 5583.2 
 13413.7 8515.0 13063.7 8165.0 13035.7 8137.0 0.56 0.89 4898.7 
 12731.4 8101.1 12349.4 7719.1 12321.4 7691.1 0.56 0.89 4630.3 
 12561.9 7998.7 12170.9 7607.7 12142.9 7579.7 0.56 0.89 4563.2 

 

S
S

 

13997.4 8897.4 13642.4 8542.4 13571.4 8471.4 0.56 0.89 5100.0 
 13467.7 8569.0 13106.7 8208.0 13035.7 8137.0 0.56 0.89 4898.7 
 13142.6 8378.1 12749.6 7985.1 12678.6 7914.1 0.56 0.89 4764.5 

 

S
E

 

11673.0 7445.3 11293 7065.3 11250.0 7022.3 0.56 0.89 4227.7 

 11311.9 7218.4 10935.9 6842.4 10892.9 6799.4 0.56 0.89 4093.5 

 10990.7 7031.5 10578.7 6619.5 10535.7 6576.5 0.56 0.89 3959.2 

Tomate 

A
tu

a
l 

9464.6 6667.6 9456.6 6659.6 9428.6 6631.6 0.63 0.89 2796.9 
 8530.7 6035.1 8440.7 5945.1 8412.7 5917.1 0.63 0.89 2495.6 
 8253.2 5851.8 8123.2 5721.8 8095.2 5693.8 0.63 0.89 2401.4 
 7940.0 5679.9 7647.0 5386.9 7619.0 5358.9 0.63 0.89 2260.2 

 

S
S

 

8520.2 6118.8 8166.2 5764.8 8095.2 5693.8 0.62 0.88 2401.4 
 8064.0 5803.9 7690.0 5429.9 7619.0 5358.9 0.62 0.88 2260.2 
 7605.9 5487.0 7213.9 5095.0 7142.9 5024.0 0.62 0.88 2118.9 

 

S
E

 

8014.0 5753.9 7638.0 5377.9 7619.0 5358.9 0.63 0.89 2260.2 

 7531.9 5413.0 7161.9 5043.0 7142.9 5024.0 0.63 0.89 2118.9 

 7076.7 5099.0 6685.7 4708.0 6666.7 4689.0 0.63 0.89 1977.6 
           

No caso de estudo verifica-se que os fracos desempenhos técnicos e económicos são os 

principais responsáveis pelo agravamento significativo das perdas de água e de fertilizantes, 

tendo como consequência a degradação da água subterrânea e superficial e o baixo 

rendimento das culturas.  

6.6.2. Estratégias de rega, água aplicada e valor da produção 

Para todas as culturas selecionadas, o total de água usada, TWU, para obter a produção é 

ligeiramente superior ao total de água usada na parcela, TWUfarm, e este último superior ao 

total de água aplicada na rega, IWUfarm, sendo mínimas as diferenças entres os dois últimos 

indicadores, devido sobretudo à fraca ocorrência de precipitação durante os períodos de 

desenvolvimento das culturas.  

TWU é mais influenciado pelo total de água aplicada na rega do que pela variação de água 

no solo e pela precipitação, cujos contributos são muito reduzidos nas condições climáticas 

e pedológicas do caso de estudo. Por outro lado, como o estudo é relativo às condições de 

rega deficitária, impondo um dado limite de stress às culturas, é aceitável que as diferenças 

entre TWU, TWUfarm e IWUfarm sejam pequenas (Figuras 6.3 e 6.4).  
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Figura 6.3: Valores observados (Obs) e otimizados (Opt) de TWU (à esquerda) e de TWUfarm (à 
direita) para as situações atual (A), de secas severa (SS) e extrema  (SE) em termos de procura 
climática, com restrição de disponibilidade de água, em sistemas de microrrega. 

A Figura 6.3 permite a comparação entre os valores de TWU e de TWUfarm obtidos nas 

condições atual e de secas severa e extrema, com restrições de disponibilidade de água, 

considerando as UD observada e otimizada. Comparando os valores observados (Obs) e 

otimizados (Opt) de TWU e de TWUfarm, verifica-se que esses indicadores são mais 

elevados nos sistemas de rega atual (Obs), onde os valores de UD são baixos (Quadro 6.1), 

com consequentes perdas e desperdícios de água. A mesma situação ocorre com os 

valores de IWUfarm apresentados na Figura 6.4. As diferenças entre os totais de água 

utilizada, TWU, observados e otimizados são mais evidentes nas culturas de cebola, banana 

e cana-de-açúcar por serem as mais exigentes em água. 

6.6.3. Razão do uso benéfico, produções obtidas, e poupanças de água 

A razão do uso benéfico de água, BWUR, melhora com a otimização dos sistemas de rega, 

ou seja, melhora para uniformidades de distribuição UD otimizadas (Figura 6.4 e Quadro 

6.13). Os resultados mostram o potencial da poupança de água quando se opta pela 

otimização dos sistemas de microrrega. Para tal situação, a água desperdiçada na situação 

observada pode corresponder a uma poupança significativa na situação otimizada. A 

ocorrência de desperdícios de água tem repercussões sobre o custo de mobilização, uma 

vez que apenas uma parte da água mobilizada é usada de forma benéfica. 
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Figura 6.4: Valores observados (Obs) e otimizados (Opt) de IWU (à esquerda) e de BWU (à direita) 
nas situações atual (A) e de secas severa (SS) e extrema (SE), em termos de procura climática, com 
restrição de disponibilidade de água, em sistemas de microrrega. 

Na generalidade das culturas em estudo verifica-se (Figura 6.4) que, na situação atual (A),  

estratégia de rega observada, a água total usada na rega, IWU, é superior em relação à 

usada nas situações de seca severa (SS) e de seca extrema (SE), como era de esperar. Tal 

facto deve-se, sobretudo, às maiores restrições de água impostas nas condições climáticas 

SS e SE. Verifica-se que a razão do uso benéfico da água, BWUR é geralmente superior 

nas situações de SS e SE devido, sobretudo, a menores dotações brutas impostas pela 

redução da disponibilidade da água.   

A produção, Ya, apresentadas nos Quadros 6.12 e 2.A4 (do Anexo IV), não depende apenas 

da quantidade de água aplicada na rega, mas também da quantidade de precipitação 

ocorrida durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, das práticas agronómicas, da 

adaptação da variedade da cultura ao meio onde ela é cultivada e da eficiência de uso da 

água (WUE), que expressa o desempenho de uma determinada planta ou variedade no uso 

de água. Uma variedade de cultura com maior WUE do que uma outra variedade tem maior 

potencial para a utilização de menor quantidade de água do que a segunda para alcançar a 

mesma produção (Ya) (Pereira et al., 2012). 
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Relativamente aos usos benéficos e não benéficos, constata-se uma evolução contrária 

nas estratégias de rega observadas, em relação às otimizadas, nas condições atual e de 

secas severa e extrema para a cenoura, a cebola e o tomate (Quadro 6.14 e Figura 6.5). Os 

resultados para as restantes culturas são apresentados no Quadro 4.A4 do Anexo IV.  

Quadro 6.14: Valores dos usos total, TWU, benéfico, BWU, e não benéfico, NBWU, de água obtidos 
nas condições atuais (A) e de secas severa (SS) e extrema (SE), com restrições de disponibilidade 
de água, para UD observada (Obs) e otimizada (Opt) – cenoura, cebola e tomate. 

Cultura   
Uso não benéfico de água  

(m3 ha-1) 
Uso benéfico de água  

(m3 ha-1) 
Uso total de água  

(m3 ha-1) 
   NBWP_Obs NBWP_Opt BWP_Obs BWP_Opt TWU_ Obs TWU_Opt 

Cenoura 

A
 

2617.3 544.1 4428.6 4408.3 7025.6 4972.7 
 2145.3 437.9 3604.0 3520.0 5749.3 3957.9 
 2064.4 419.2 3465.9 3360.0 5530.3 3779.2 
 1998.1 400.6 3352.3 3200.0 5350.4 3600.6 

 

S
S

 2185.2 562.2 3424.1 3360.0 5609.3 3922.2 
 2108.9 543.6 3291.4 3200.0 5400.4 3743.6 
 2037.1 525.0 3165.3 3040.0 5202.4 3565.0 

 

S
E

 2000.4 391.6 3372.0 3200.0 5372.4 3591.6 
 1912.0 373.0 3221.4 3040.0 5133.4 3413.0 
 1474.9 284.5 2476.2 2280.0 3951.0 2564.5 

Cebola 

A
 

6624.7 981.9 8395.5 8320.0 15020.1 9301.9 
 5918.1 865.0 7495.6 7300.0 13413.7 8165.0 
 5618.0 819.1 7113.4 6900.0 12731.4 7719.1 
 5543.4 807.7 7018.5 6800.0 12561.9 7607.7 

 

S
S

 6199.7 942.4 7797.8 7600.0 13997.4 8542.4 
 5966.6 908.0 7501.1 7300.0 13467.7 8208.0 
 5823.7 885.1 7318.9 7100.0 13142.6 7985.1 

 

S
E

 5161.0 765.3 6512.0 6300.0 11673.0 7065.3 
 5002.1 742.4 6309.7 6100.0 11311.9 6842.4 
 4860.9 719.5 6129.8 5900.0 10990.7 6619.5 

Tomate 

A
 

3519.5 719.6 5945.0 5940.0 9464.6 6659.6 
 3174.2 645.1 5356.5 5300.0 8530.7 5945.1 
 3071.6 621.8 5181.6 5100.0 8253.2 5721.8 
 2956.1 586.9 4983.9 4800.0 7940.0 5386.9 

 

S
S

 3199.2 664.8 5321.1 5100.0 8520.2 5764.8 
 3030.6 629.9 5033.4 4800.0 8064.0 5429.9 
 2861.3 595.0 4744.5 4500.0 7605.9 5095.0 

 

S
E

 2977.8 577.9 5036.3 4800.0 8014.0 5377.9 
 2799.4 543.0 4732.5 4500.0 7531.9 5043.0 
 2631.0 508.0 4445.6 4200.0 7076.7 4708.0 

Observa-se que os usos totais de água, para qualquer uma das culturas, são inferiores ao 

uso médio de água observado em sistemas de microrrega em Cabo Verde (30 m3 ha-1 dia-1) 

devido sobretudo às restrições impostas nos calendários de rega simulados. Verifica-se que 

os usos benéficos aumentam contrariamente aos não benéficos (Figura 6.5) em 

consequência das melhorias introduzidas no sistema de microrrega, que originou a 

diminuição do total de água usada, TWUOpt, e o aumento de BWUROpt para a generalidade 

das culturas selecionadas.  

Nas diferentes estratégias de rega simuladas, o máximo uso de água observado ocorreu na 

cultura da banana (Quadro A6.4), estratégia de rega A-Obs, com máximo de 21819 m3 ha-1, 

sendo os usos não benéficos (NBWU) cerca de 7098 m3 ha-1. Porém, para a mesma cultura 

e estratégia de rega, na situação otimizada, observa-se que os usos totais se reduzem para 

17095 m3 ha-1 e NBWU para 2417 m3 ha-1. Nota-se ainda que os usos totais de água são 

elevados mesmo admitindo melhoramentos no sistema de microrrega. Esta relação entre os 

usos totais de água e os usos não benéficos torna evidente que os usos da água não 

dependem unicamente das melhorias realizadas no sistema de microrrega, como o 

incremento da uniformidade de distribuição, UD, mas de alguns fatores, entre eles, sociais e 

económicos, cujos papéis são relevantes na utilização da água. 
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Figura 6.5: Usos total, TWU, benéfico, BWU, e não benéfico, NBWU, da água, para as condições 
observadas (Obs, à esquerda) e otimizadas (Opt, à direita) e para as estratégias de rega atual e de 
secas severa e extrema. 

Reduzir os NBWU implica investimento na melhoria do sistema de rega, nem sempre ao 

alcance dos agricultores, sobretudo dos pequenos agricultores da Ilha de Santiago. Além 

disso, os usos da água são em grande medida o reflexo das campanhas de sensibilização 

efetuadas junto dos agricultores. A redução dos NBWU depende, além dos agricultores, 

também de todos os atores que participam na gestão de água, desde a sua coleta, adução e 

distribuição, a política de preço e a sensibilização e educação dos utentes para um uso mais 

racional.  

6.6.4. Produtividade física da água  

Segundo Pereira et al. (2012), discutir como se poderia melhorar a produtividade da água, 

WP, para promover a economia de água na rega requer a consideração de vários fatores 

diferentes: a) a contribuição das precipitações para satisfazer as necessidades hídricas das 

culturas; b) a gestão e tecnologias de rega; c) as práticas agronómicas; d) a adaptabilidade 

da variedade da cultura ao meio ambiente; e e) o uso eficiente da água, pela cultura e 

variedade em consideração. Uma WP elevada pode ser alcançada quando as práticas de 

conservação do solo e de água são aplicadas de forma apropriada. Assim, a proporção da 

precipitação total disponível para a cultura é maior e o armazenamento da água do solo 

também.  
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Quando as práticas de rega são orientadas para a poupança e conservação da água, as 

raízes podem desenvolver-se melhor e a quantidade de água aproveitada pelas plantas a 

partir da ascensão capilar (CR) e da variação de armazenamento de água no solo (SW) 

pode tornar-se maior, conseguindo-se obter a mesma produção com menor procura de 

água. Valores de WP elevados podem também ser conseguidos quando as culturas são 

regadas com algum stress ou com restrição de disponibilidade de água, sem que a 

produção seja economicamente prejudicada, conforme se analisa no ponto seguinte.  

Os valores das produtividades físicas da água aqui considerados foram calculados de 

acordo com as equações 6-6 a 6-8. Para tal, utilizaram-se os valores de produção (Ya), da 

água total utilizada a nível da parcela (TWUfarm), da água total aplicada na rega (IWUfarm), da 

precipitação, da rega e da variação de água armazenada no solo, obtendo-se os resultados 

apresentados nas Figuras 6.6 e 6.7. 
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Figura 6.6: Produtividade física da água (WP) das diferentes culturas e estratégias de rega para 
situações de procura climáticas atual (A) forte (SS) e muito forte (SE), considerando situações 
observadas (Obs) e otimizadas (Opt). 
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Figura 6.7: Produtividade física da água aplicada na rega das culturas selecionadas. Estratégias de 
rega para procura climática atual (A) e de secas severa (SS) e extrema (SE), considerando situações 
observadas (Obs) e otimizadas (Opt). 

Os indicadores de produtividade física da água - WP, WPfarm e WPI,farm - obtidos nas 

condições atual (A) e de secas severa (SS) e extrema (SE) para as diferentes estratégias de 

rega deficitária e UD observada e otimizada, referentes às culturas de cenoura, cebola e 

tomate são indicados no Quadro 6.15. Para as restantes culturas tais valores são 

apresentados no Quadro 5.A4 do Anexo IV.  

Para todas as culturas, as produtividades físicas da água (WP e WPfarm) aumentam da 

situação observada para a de melhoria da tecnologia da rega, como pode observar-se em 

várias estratégias de rega em A, SS e SE. A evolução conseguida com a situação otimizada 

é devida a aumento de UD, que induz uma considerável diminuição do uso total de água, 

sem grandes quebras de produção das culturas. Verifica-se ainda que a produtividade da 

água cresce inversamente em relação à dotação bruta aplicada. É de salientar que os 

valores de WP obtidos para a cultura de mandioca (na estratégia A) são significativos dado 

que esta cultura conta com a precipitação como complemento da rega, reduzindo assim os 

volumes de água aplicados na rega. O máximo valor da produtividade de água é observado 



Capítulo 6 - Produtividade física e económica da água para as principais culturas do perímetro 
de Achada Baleia, Ilha de Santiago 

163 
 

na cultura de cebola, na estratégia de rega D para SE, sistema de microrrega otimizado 

(UDOpt). 

Quadro 6.15: Valores de WP, WPfarm e WPI,farm obtidos nas condições atuais (A) e de secas severa 
(SS) e extrema (SE), com restrições de disponibilidade de água, para UD observada (Obs) e 
otimizada (Opt). 

Cultura 
Condições 
climáticas 

WPfarm (kg m-3) WP (kg m-3) WPI,farm (kg m-3) 

Obs Opt Obs Opt Obs Opt 

Cenoura 

A
 

1.03 1.45 1.01 1.43 1.03 1.46 
 1.27 1.81 1.24 1.75 1.28 1.82 
 1.28 1.82 1.25 1.74 1.29 1.84 
 1.31 1.86 1.25 1.74 1.32 1.87 

 

S
S

 1.31 1.83 1.28 1.78 1.35 1.92 
 1.32 1.85 1.28 1.78 1.36 1.94 
 1.30 1.83 1.25 1.73 1.35 1.92 

 

S
E

 1.31 1.86 1.24 1.73 1.32 1.87 
 1.31 1.86 1.24 1.72 1.32 1.87 
 1.67 2.37 1.54 2.11 1.68 2.38 

Cebola 

A
 

1.49 2.38 1.48 2.35 1.49 2.39 
 1.71 2.73 1.66 2.62 1.71 2.74 
 1.71 2.73 1.66 2.60 1.71 2.74 
 1.71 2.74 1.66 2.60 1.71 2.75 

 

S
S

 1.63 2.61 1.59 2.50 1.64 2.63 
 1.63 2.60 1.58 2.49 1.64 2.62 
 1.63 2.61 1.58 2.48 1.64 2.63 

 

S
E

 1.93 3.09 1.87 2.93 1.94 3.11 
 1.93 3.09 1.87 2.93 1.94 3.11 
 1.94 3.10 1.87 2.92 1.95 3.12 

Tomate 

A
 

0.66 0.93 0.65 0.93 0.66 0.93 
 0.78 1.10 0.77 1.08 0.78 1.11 
 0.78 1.11 0.77 1.08 0.78 1.11 
 0.80 1.14 0.77 1.08 0.81 1.15 

 

S
S

 0.75 1.07 0.72 1.00 0.76 1.08 
 0.75 1.07 0.72 1.00 0.76 1.08 
 0.76 1.07 0.72 0.99 0.76 1.09 

 

S
E

 0.81 1.15 0.77 1.07 0.81 1.15 
 0.81 1.15 0.77 1.07 0.81 1.16 
 0.81 1.16 0.77 1.07 0.82 1.16 

Na situação observada, a cebola alcança uma WPfarm de 1.94 kg m-3. Porém, essa mesma 

cultura consegue uma produtividade física da água (WPfarm) máxima de 3.1 kg m-3 na 

situação otimizada. Da mesma maneira, o valor de WP passa de 1.87 kg m-3 (da situação 

atual, observada) para 2.92 kg m-3, na situação otimizada. No geral, verifica-se que, quanto 

menor é a dotação bruta, maior é a produtividade da água (Figura 6.6, Quadros 6.12 e 

Quadro 2.A4 do Anexo IV). 

A cenoura, o tomate e o pimento são as culturas com os menores valores de WP e WPfarm. 

Os valores das produtividades físicas da água são também baixos nas culturas de banana e 

de cana-de-açúcar dados os enormes usos de água para obtenção da produção. A cultura 

de pimento é a cultura que, aquando da observação no campo, apresentou valores de UD 

mais elevados e, consequentemente, menores valores de NBWU. Daí os valores de WP e 

WPfarm variarem muito pouco da situação observada para otimizada. 

Da análise das produtividades físicas da água, verifica-se que nem sempre um maior uso de 

água implica a obtenção de uma maior produção e, por outro lado, nem sempre uma 

diminuição do uso de água origina um aumento significativo da produtividade física da água 

pelo facto de que estão envolvidos outros fatores que influenciam a produção, além do uso 

de água. No entanto, qualquer gestão e otimização dos sistemas de microrrega está 

intrinsecamente ligada a uma melhoria da produção e da produtividade, obviamente. 



Capítulo 6 - Produtividade física e económica da água para as principais culturas do perímetro 
de Achada Baleia, Ilha de Santiago 

164 
 

Na generalidade das culturas, excetuando a cana-de-açúcar, a produtividade física máxima 

ocorre nas estratégias de SE (procura climática muito forte), devendo-se ao facto de, nessas 

estratégias, ocorrerem valores mínimos de usos não benéficos (Figura 6.5 b). 

O valor da produtividade de água, WPI,farm, estimado considerando apenas a água da rega 

(IWUfarm), Figura 6.7, é superior aos valores de WP e WPfarm, estimados com base na água 

total usada (TWU) e na água total aplicada na parcela (TWUfarm), respetivamente. São os 

casos das culturas de mandioca e da batata-doce, na estratégia de rega atual (A). Quer isto 

dizer que a variação de água no solo e a precipitação têm um peso significativo na WP 

dessas culturas, que geralmente são plantadas no início da época chuvosa (batata-doce) e 

época fresca (mandioca). Para as restantes culturas, as diferenças entre IWUfarm e WPfarm 

são pouco significativas, uma vez que quase toda a água que entra na parcela é a aplicada 

na rega, por serem culturas praticadas na época seca e com calendários de rega deficitária. 

Para uma determinada cultura é possível alcançar uma produtividade física da água máxima 

desde que a gestão seja ideal a todos os níveis e se obtenha uma produção máxima, com o 

máximo de uso benéfico de água, em que ETa = ETm. No entanto, os resultados sugerem 

que WP elevado pode também ser conseguido quando uma cultura é regada sob condições 

de défice de água, ou seja, rega deficitária.  

Observa-se, ainda, que para algumas culturas o aumento de WP conseguido com a 

melhoria dos sistemas de microrrega é frequentemente pequeno. Nestas condições, os 

resultados económicos de produção podem não ser bons, particularmente em explorações 

agrícolas muito pequenas, como as do caso de estudo. Isto implica que, para além da 

produtividade da água, WP, a produtividade económica da água deve ser também 

considerada, analisando vários cenários de rega deficitária, objeto do ponto seguinte, 

também estudado por Hussain et al. (2007) e Rodrigues & Pereira (2009a).  

6.6.5. Produtividade económica da água  

O valor económico da água é de grande importância no rendimento líquido do agricultor. 

EWP relaciona-se com o rendimento bruto do agricultor, particularmente quando se 

considera a rega com défice (Rodrigues et al., 2003; Zairi et al., 2003). Sabendo que o 

objetivo principal do produtor é conseguir o maior rendimento líquido possível, torna-se 

importante considerar as questões económicas relacionadas com as produtividades da água 

anteriormente analisadas.  

Ao contrário de outros setores, no setor agrícola o uso de água e os custos relacionados 

(incluindo equipamentos, mão-de-obra e energia) podem constituir uma grande 

percentagem dos custos de produção. O custo de água em outros sectores é muitas vezes 

pensado para ser uma pequena fração dos custos de produção, embora frequentemente 

incluam o tratamento de águas residuais e a reciclagem. Portanto, a lógica por detrás da 

produtividade da água para a maioria dos sectores de atividade é muito diferente da do 

sector da agricultura (Pereira et al., 2012). 

Porém, em todos os sectores (agrícola, de operações de abastecimento, industrial, turístico, 

etc.), é necessário que haja políticas e incentivos que visam trazer o consumo de água para 

níveis tão baixos quanto possível, para cada unidade de produção ou de atividade, isto é, 

aumentando a produtividade da água em todos usos. Geralmente, o aumento da 

produtividade da água está associado ao aumento de custos, principalmente no que se 

refere à inovação tecnológica. O retorno após o aumento de custos pode resultar do 
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aumento da produção ou, mesmo, de um aumento da poupança de água (Ali & Talukder, 

2008).  

A avaliação dos impactos das melhorias nos sistemas de microrrega e de distribuição e de 

transporte, requer uma abordagem integradora, que pode ser fornecida pela EWP, 

permitindo obter informações sobre o uso da água na parcela e o nível de sistema de rega 

instalado. À semelhança da WP, a EWP é analisada comparando as uniformidades de 

distribuição observadas no campo, UDObs e as obtidas para condições ótimas, UDOpt . Os 

resultados obtidos são apresentados no Quadro 6.16. Portanto, para efetuar a análise da 

produtividade económica da água foram relacionados valores dos usos totais de água na 

parcela, TWUfarm, com o rendimento monetário da produção, Valor(Ya), resultando nos 

gráficos da Figura 6.8.  

Quadro 6.16: Produtividade económica da água (EWP) e razão da produtividade económica da água 
(EWPR) nas condições atual (A) e de seca severa (SS) e extrema (SE), com restrições de 
disponibilidade de água, para UD observada (Obs) e otimizada (Opt). 

Cultura   
EWP 

 (€ m3) 
  

EWPR 
  
  

Cultura 
EWP  

(€ m3)  
EWPR  

  
Cultura 

EWP 
 (€ m3) 

  

EWPR 
  
  

  
Cenoura 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Obs Opt Obs Opt   
Mandioca 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obs Opt Obs Opt   
Banana 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obs Opt Obs Opt 

A 1.13 1.60 6.97 9.85 4.32 5.22 26.80 32.40 1.49 1.90 9.42 12.02 
  1.40 1.99 8.54 12.00 5.07 6.05 30.97 36.86 1.81 2.28 11.36 14.31 
  1.41 2.00 8.56 11.99 5.19 6.17 31.26 36.91 1.82 2.29 11.17 13.97 
  1.44 2.05 8.60 11.98 5.22 6.17 31.46 36.90 1.82 2.28 10.97 13.65 

SS 1.44 2.02 8.81 12.27 4.57 5.63 27.10 33.02 1.66 2.09 10.16 12.73 
  1.45 2.04 8.82 12.23 4.56 5.62 27.05 32.90 1.66 2.09 10.10 12.62 
  1.43 2.01 8.60 11.87 4.56 5.61 27.01 32.79 1.63 2.04 9.89 12.32 

SE 1.44 2.05 8.55 11.88 4.32 5.40 25.55 31.53 1.66 2.10 10.08 12.71 
  1.44 2.05 8.52 11.82 4.30 5.37 25.40 31.31 1.65 2.09 9.94 12.50 
  1.83 2.60 10.56 14.50 4.28 5.34 25.25 31.09 1.60 2.03 9.63 12.07 

Cebola 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 1.34 2.14 8.30 13.21 Batata-
doce 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.08 1.26 6.78 7.89 Pimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.79 0.85 4.85 5.18 

  1.54 2.46 9.35 14.72 1.46 1.65 8.53 9.54 0.94 1.00 5.65 6.03 
  1.54 2.46 9.32 14.65 1.50 1.68 8.65 9.58 0.94 1.01 5.61 5.99 
  1.54 2.46 9.32 14.64 1.47 1.64 8.47 9.39 0.98 1.05 5.82 6.21 

SS 1.47 2.35 8.95 14.07 1.25 1.49 7.26 8.51 0.88 0.94 5.21 5.56 
  1.47 2.34 8.91 14.01 1.15 1.37 6.71 7.87 0.88 0.94 5.20 5.54 
  1.47 2.34 8.90 13.97 1.27 1.50 7.33 8.58 0.88 0.94 5.19 5.53 

SE 1.74 2.78 10.52 16.50 1.25 1.49 7.24 8.50 0.81 0.86 4.72 5.03 
  1.74 2.78 10.50 16.45 1.23 1.46 7.07 8.28 1.02 1.10 5.96 6.36 

  1.74 2.79 10.49 16.40 1.20 1.42 6.88 8.05 0.99 1.06 5.73 6.09 

Tomate 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 0.46 0.65 2.86 4.07 
Milho 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.76 0.87 4.84 5.59 Cana-
de-

açúcar 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.92 1.14 5.64 6.99 
  0.54 0.77 3.35 4.74 1.12 1.28 7.27 8.34 1.09 1.32 6.53 7.90 
  0.55 0.77 3.36 4.73 1.12 1.27 7.25 8.28 1.11 1.35 6.68 8.07 
  0.56 0.80 3.38 4.73 1.11 1.26 7.20 8.25 1.11 1.34 6.62 7.98 

SS 0.53 0.75 3.16 4.40 1.14 1.31 6.60 7.53 1.18 1.47 7.07 8.69 
  0.53 0.75 3.15 4.37 1.15 1.32 6.60 7.51 1.21 1.49 7.24 8.84 
  0.53 0.75 3.14 4.35 1.17 1.34 6.62 7.53 1.25 1.54 7.43 9.06 

SE 0.57 0.80 3.37 4.69 1.15 1.32 6.57 7.48 1.14 1.40 6.83 8.28 
  0.57 0.81 3.38 4.70 1.16 1.34 6.59 7.48 1.17 1.43 7.01 8.48 

 0.57 0.81 3.37 4.67 1.17 1.35 6.60 7.49 1.21 1.47 7.21 8.69 
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Figura 6.8: Produtividade económica da água, EWP, das diferentes culturas e estratégias de rega 
para situação de procura climática atual (A) e de seca severa (SS) e extrema (SE), considerando as 
situações observadas (Obs) e otimizadas (Opt). 

No presente estudo a EWP (Quadro 6.16) foi definida como o quociente entre o valor 

monetário da produção atingida pela cultura (unidade monetária) e o uso total da água 

(TWU) (Eq. 6-9). E para que seja mais visível a nível económico, a produtividade económica 

da água também foi estimada apenas em unidades monetárias, considerando o custo total 

da água utilizada em vez do volume total de água utilizada, assim definindo a razão da 

produtividade económica da água (EWPR) (Eq. 6-10).  

O valor da produtividade económica da água aumenta das situações observadas para as 

otimizadas, destacando-se a mandioca com valores de EWP superiores às restantes 

culturas. Tal circunstância resulta do facto de os valores monetários de Ya serem superiores 

sobretudo na situação atual, A, correspondendo a 61023, 60232 e 59601 € ha-1 nas 
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estratégias B, C e D, respetivamente do calendário de rega atual. Estes valores são 

diretamente proporcionais à produção, Ya, resultando assim numa maior produtividade 

económica da água para mandioca (6.17 € m-3) na estratégia de rega D (SS) otimizada. 

Relativamente às culturas de tomate, batata-doce, milho, pimento e cana-de-açúcar, 

observa-se um pequeno aumento da EWP devido a melhorias no sistema (UDOpt). Para a 

cultura de pimento EWP mantém-se praticamente constante em todas as estratégias de 

rega simuladas para as situações de procura climática A, SS e SE. Relativamente às 

culturas de banana, mandioca, cebola e cenoura, verifica-se um aumento mais pronunciado 

da EWP da situação observada para a otimizada, com valores máximos de 2.28, 6.17, 2.79, 

2.6 € m-3, respetivamente.  

Na maioria das culturas constata-se que EWP é maior nas situações de SS e SE, com 

exceção das culturas de banana, pimento, mandioca e batata-doce, em que EWP é mais 

elevada na situação atual (A). Estes resultados resultam do aumento do valor de Ya (€ ha-1) 

com uma diminuição dos usos totais de água nas diferentes estratégias de rega simuladas. 

A Figura 6.8 mostra que as melhorias (Opt) no sistema de rega levam a valores de 

produtividade económica da água (EWP) superiores aos que ocorrem nas condições 

observadas (Obs). Apesar de tais resultados, não é fácil os agricultores melhorarem os seus 

sistemas devido aos elevados custos de investimento, o longo processo de modernização, e 

o facto de o retorno ser só a médio-longo prazo. 

6.6.6. Avaliação de impactos de rega deficitária, do custo da água e 

do desempenho do sistema de microrrega utilizando a razão da produtividade 

económica da água  

A razão da produtividade económica da água (EWPR) é aqui abordada como uma 

ferramenta que permite avaliar o impacto do custo da água combinado com o sistema de 

microrrega, para condições de procura climáticas A, SS e SE.  

EWPR é estimada tomando o valor da produção no numerador e o custo da água usada na 

parcela (Custo de TWUfarm) no denominador (Eq. 6-10). Os resultados obtidos são 

apresentados no Quadro 6.16 e na Figura 6.9. Observa-se assim que, em todas as culturas 

e diferentes condições de procura climática, a razão da produtividade económica da água, 

EWPR, aumenta do cenário observado para o otimizado e reflete os impactos do 

desempenho da rega, tanto quando o BWUR é baixo, como quando é alto (Figura 6.9). De 

uma forma geral, verifica-se um aumento de EWPR com o aumento do BWUR (Figura 6.9) 

em virtude do custo total da água decrescer da estratégia de rega A para SE e da situação 

observada para optimizada.  

Assim, por exemplo, o aumento da EWPR para as culturas de mandioca, cebola e banana, 

deve-se essencialmente à diminuição do custo total da água, CI, (€ ha-1) (Quadro 6.12 e 

Quadro 2.A4 do Anexo IV) que decresce da situação, A, para SS e SE, sendo que na 

estratégia de rega observada, para a mandioca CI é igual a 1769 € ha-1, e em situação de 

SS, (estratégia D), CI passa a 1531 € ha-1. Para a banana, o mesmo valor diminui de 1653 

para 1056 € ha-1 e para a cebola de 2377 para 1686 € ha-1. Os resultados mostram, 

portanto, a influência da procura climática e da gestão operacional sobre os indicadores  

económicos. 

Por observação da EWPR, Figura 6.9, verifica-se que, se o custo da água se referir à 

cobertura total dos custos, as culturas são rentáveis, já que EWPR é superior a 2 em todas 



Capítulo 6 - Produtividade física e económica da água para as principais culturas do perímetro 
de Achada Baleia, Ilha de Santiago 

168 
 

elas, tanto na situação observada, como na otimizada. O tomate é a cultura que apresenta 

menores valores de EWPR (2.86). Na situação otimizada, a rentabilidade das culturas é 

muito superior, já que se atingem valores de EWPR superiores a 4. A mandioca é a cultura 

mais rentável, com EWPR superior a 36. Também é uma das culturas mais valorizada no 

mercado (2.3 € kg-1).  
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Figura 6.9: Razão da produtividade económica da água, EWPR, e razão do uso benéfico da água 
BWUR das diferentes culturas e estratégias de rega para situação de procura climática atual (A) e de 
seca severa (SS) e extrema (SE), considerando situações observadas (Obs) e otimizadas (Opt). 

6.7. Breves considerações finais  

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a produtividade da água constituiu 

uma ferramenta de avaliação dos impactos da rega deficitária. Por comparação das 

produtividades de água (WP e EWP) numa situação de rega sem qualquer tipo de restrição 

hídrica (A - observada) e numa situação onde a rega é aplicada em défice (estratégias B, C 

e D de secas severa e extrema) pode concluir-se que a adoção de um manejo de rega 

deficitária é viável. O facto de se considerarem as produtividades de água obtidas em tais 

situações, permitiu verificar que nem sempre uma poupança na água de rega justifica as 

quebras na produção de uma determinada cultura.  
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A consideração de indicadores de produtividade económica de água mostra-se relevante 

quando se equacionam melhorias na rega e na gestão de sistemas agrícolas e de projetos. 

Tais indicadores permitem uma melhor compreensão do processo de conservação e de 

poupança da água. Ao possibilitarem um melhor entendimento da produtividade de água por 

parte dos agricultores, da sociedade civil, dos governantes, ou seja, de todas as partes 

interessadas, constituem, de facto, instrumentos decisivos para a melhor gestão dos 

recursos hídricos, nomeadamente, em situações de escassez, como as do caso de estudo. 

 Os resultados mostram que a estratégia de rega deficitária controlada é uma solução 

adequada às limitações hídricas existentes no caso de estudo e espera-se, também às 

ocorrentes noutras bacias da zona leste da Ilha de Santiago, com condições climáticas e 

agrícolas equivalentes às de São Domingos. 

 


