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Resumo 

 
A gestão sustentável dos recursos hídricos é cada vez mais desafiante, devido não só às alterações climáticas, 

como também ao crescimento da população e da sua qualidade de vida. Ambos provocam uma pressão nos 

recursos hídricos através de um aumento da procura de água para a satisfação das necessidades de uma 

população em crescimento. 

Portugal é um país que tem sido alvo de eventos climáticos extremos nos últimos anos, com temperaturas acima 

da média e valores de precipitação muito baixos, tornando desafiante a prática da agricultura sob estas 

condições. 

Esta dissertação estuda o sector económico responsável pelo maior volume de consumo de água: a agricultura. 

Foca-se na utilização de água na produção agrícola das principais culturas em Portugal, quantificando a pegada 

hídrica total e as suas três componentes (verde, azul e cinzenta). Utilizaram-se os dados do ano de 2017 e os 

resultados foram comparados com os obtidos para um ano normal climatológico (1971-2000).  

Através do programa CROPWAT, estimou-se a evapotranspiração de 15 culturas representativas dos vários 

grupos de produtos agrícolas para as cinco regiões que foram selecionadas para representar a área de Portugal 

continental. O módulo utilizado calcula a exigência de água da cultura durante a estação de crescimento total, 

assim como a diferença entre a evapotranspiração da cultura sob condições padrão (ETc) e a precipitação efetiva 

para os dois períodos de estudo acima referidos.  

Seguindo a metodologia proposta por Hoekstra et al. (2011), foram estimadas as pegadas hídricas das culturas 

nas componentes verde, azul e cinzenta, as necessidades de água para rega, a produtividade da água utilizada 

na agricultura, o conteúdo em água virtual dos produtos agrícolas e o seu fluxo, as pegadas hídricas interna e 

externa, e a pegada hídrica por habitante para um grupo de 15 culturas agrícolas 

Os resultados obtidos vão de encontro ao previsto. Comparando o consumo de água das culturas nos dois 

períodos de estudo, constata-se que a pegada hídrica azul contribui mais que a verde para pegada hídrica total, 

resultado que é sobretudo percetível no ano de 2017. Relativamente aos fluxos de água virtual obteve-se um 

balanço positivo, o que implica um fluxo de entrada de água virtual proveniente de outros países. 

 

 

Palavras Chave: Água, Alterações climáticas, Pegada hídrica, Agricultura. 
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Abstract 

 
The sustainable management of water resources is increasingly challenging, due not only to climate change but 

also to population growth and life quality. They both put pressure on water resources by increasing demand for 

the needs of a growing population. 

Portugal is a country that has been subject to extreme weather events in the last years, with above average 

temperatures and very low rainfall values, making farming practice challenging under these conditions. 

This dissertation studies the economic sector responsible for the largest volume of water consumption: 

agriculture. It focuses on the use of water in agricultural production of the main crops in Portugal, quantifying 

the total water footprint, and its three components (green, blue and grey). The 2017 data were used and the 

results were compared with those obtained for a normal climatological year (1971-2000). 

Through the CROPWAT program, it was estimated the evapotranspiration of 15 representative crops of the 

various groups of agricultural products for the five regions that were selected to represent the continental 

Portugal area. The module used calculates the water requirement of the crop during the total growing season, 

as well as the difference between the evapotranspiration of the crop under standard conditions (ETc) and the 

effective precipitation for the two study periods mentioned above. 

Following the methodology proposed by Hoekstra et al. (2011), the water footprints of the crops in the green, 

blue and grey components, irrigation water requirements, water productivity in agriculture, virtual water content 

of the agricultural products and respective flows in terms of internal and external water footprints, and water 

footprint per inhabitant were estimated for the 15 selected crops. 

The obtained results are in line with the predicted when comparing the water consumption of the crops in the 

two periods, with the blue water footprint contributing more than the green to the total water footprint, a result 

that is even more noticeable in 2017. Regarding virtual water flows, a positive value was obtained, which means 

that Portugal is a virtual importer of virtual water. 

 

 

Keywords: Water, Climate change, Water footprint, Agriculture. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A importância do setor agrícola na procura de água no mundo e em Portugal justifica este estudo que procura 

melhorar a compreensão de como a água é utilizada na produção de culturas agrícolas em Portugal.  Este 

conhecimento permitirá também avaliar como as alterações climáticas, nomeadamente as tendências de 

evolução da temperatura e da precipitação, podem influenciar alterações na utilização de água por parte das 

culturas agrícolas. 

A água é um recurso fundamental na sobrevivência de todas as atividades sociais e económicas e funções dos 

ecossistemas. O crescimento da população mundial implica um crescente aumento da procura deste recurso, 

pelo que a sua deterioração em termos de quantidade e qualidade, resultante da poluição e do uso não 

sustentável da água, é cada vez mais preocupante. Adicionalmente, as mudanças climáticas provocam uma 

pressão complementar sobre os recursos hídricos. 

Mundialmente, o setor agrícola é responsável por cerca de 70% do consumo total de água doce, e, em grande 

parte dos países subdesenvolvidos, esse valor chega a 90% (FAO, 2011). Nos últimos 50 anos, a mecanização da 

agricultura e irrigação contribuíram para o rápido aumento de produtividade, com a produção agrícola mundial 

a aumentar cerca de 3 vezes no período mencionado, enquanto que a área cultivada cresceu apenas 12%. Mais 

de 40% do aumento da produção agrícola deve-se a áreas irrigadas, que aumentaram o dobro em área também 

nesse período (FAO, 2011). 

De forma a satisfazer as necessidades de alimento de uma população em crescimento, a tendência da produção 

agrícola será a produção agrícola intensiva, com a irrigação a desempenhar um papel fundamental, 

principalmente em países cujas instabilidades climáticas prejudicam a agricultura de sequeiro.  

É inegável o benefício da agricultura de regadio em termos de produção e rendimento, mas existem impactos 

com custos que podem superar os benefícios da produção. Em Portugal, mais de metade das explorações 

agrícolas dependem da água para a agricultura e o regadio é responsável por 60% da produção agrícola nacional 

(Silva, 2016). As conquistas na produção agrícola têm sido associadas a práticas de gestão que degradam o 

sistema solo e água dos quais a produção depende. A agricultura intensiva resulta em vários casos de degradação 

ambiental, incluindo a perda de biodiversidade e a poluição das águas superficiais e subterrâneas devido ao uso 

indevido de fertilizantes e pesticidas (FAO, 2011). 

De forma a avaliar as implicações do consumo e comércio no uso de recursos hídricos e da sua poluição, A. 

Hoekstra apresentou, em 2002, o conceito de pegada hídrica, um indicador do uso de água em relação a bens 

de consumo e a serviços, considerando não apenas o seu uso direto por um consumidor ou produtor, mas 

também o seu uso indireto (Hoekstra et. al, 2011). 
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A pegada hídrica de um produto é o volume de água utilizado para produzi-lo, medido ao longo da cadeia 

produtiva. É um conceito que ajuda a compreender com que propósito os recursos hídricos de água doce estão 

a ser consumidos ou poluídos, e o impacto que essa utilização impõe, tendo em conta o local e o momento em 

que  a água é retirada, se vem de um local onde a água é escassa ou abundante (WFN, 2018). 

A pegada hídrica divide-se em três componentes: verde, azul e cinzenta. A componente verde refere-se à 

evapotranspiração da água da chuva no crescimento de uma cultura; a componente azul é relativa à 

evapotranspiração das águas subterrâneas e superficiais usadas nos produtos agrícolas; e a componente cinzenta 

é a água que é necessária para diluir a água poluída decorrente da produção agrícola até se atingirem níveis 

aceitáveis de qualidade da água. 

Quantificando os volumes de água incorporados nos produtos, é possível adequar a gestão dos recursos hídricos 

e formular estratégias mais responsáveis no que toca à gestão dos mesmos. 

1.2 Objetivos 

O primeiro objetivo desta dissertação de mestrado é comparar a pegada hídrica total entre os dois períodos de 

estudo no grupo de culturas selecionado para análise e discriminar as contribuições das pegadas hídricas verde, 

azul e cinzenta na pegada hídrica total. 

O segundo objetivo deste estudo é analisar a pegada hídrica verde e azul em cada cultura, nos dois períodos de 

estudo e nas cinco regiões do território continental português. Esta análise permite comparar a diferença entre 

o consumo de água verde e azul em cada um dos períodos de análises e entre ambos, assim como as diferenças 

que existem de região para região. 

O terceiro objetivo refere-se à análise da pegada hídrica da perspetiva do consumo, nomeadamente à pegada 

hídrica do consumo nacional e às respetivas pegadas hídricas externa e interna do consumo nacional, em todas 

as culturas do ano de 2017, análise esta que reflete os padrões de consumo dos habitantes de um país, e que 

permite quantificar a pegada hídrica dentro e fora das suas fronteiras. 

O quarto objetivo é o cálculo da pegada hídrica por habitante e por ano de cada cultura e as respetivas 

comparações entre 2017 e o um ano pertencente ao período normal climatológico, avaliando quais as culturas 

com uma maior pegada hídrica por habitante em cada período. 

O quinto objetivo é a comparação entre as necessidades de rega dos dois períodos em análise em cada uma das 

culturas agrícolas e confrontar quais as que exigem mais “água azul” para satisfazer as necessidades hídricas. 

O sexto objetivo é o cálculo do conteúdo em água virtual de cada cultura no ano de 2017, para examinar os fluxos 

de água virtual importada e exportada e obter um balanço entre ambos, o que permite aferir se existe entrada 

ou saída de água virtual incorporada nos produtos agrícolas produzidos em Portugal.   

Por fim, e apesar de não ser um dos objetivos primordiais desta dissertação, achou-se pertinente referir a 

autossuficiência e dependência de água de Portugal relativamente ao conteúdo em água dos produtos agrícolas 

aqui estudados, assim como, mencionar a produtividade da água para cada cultura. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos e respetivos subcapítulos, estruturados da seguinte 

maneira: no capítulo I encontra-se a introdução, onde é feito o enquadramento do tema em estudo e dos 

objetivos que se pretendem atingir. No capítulo II é feita uma contextualização do estudo a desenvolver com 

recurso a literatura adequada ao tema, abordando a disponibilidade e consumo de recursos hídricos no mundo, 

e a importância da água no setor agrícola. São também desenvolvidos conceitos inerentes ao tema. O capítulo 

III é referente à metodologia, onde é feita uma descrição do programa utilizado e a metodologia empregue, assim 

como a descrição das equações utilizadas no capítulo seguinte. No capítulo IV são apresentados os principais 

resultados obtidos em forma de gráficos, assim como uma breve discussão dos mesmos. No capítulo V discutem-

se os resultados obtidos no capítulo anterior. Finalmente, o capítulo VI refere-se à conclusão do estudo e à 

sugestão de trabalhos que se possam vir a desenvolver.  

Em anexo, são apresentados os valores por cultura dos cálculos efetuados, do ano de 2017 e de um ano normal 

climatológico, nos anexos A e B respetivamente. O anexo C apresenta a pegada hídrica por regiões, nas suas três 

componentes em cada cultura e nos dois anos comparados neste trabalho. Os valores dos parâmetros 

introduzidos no programa CROPWAT são disponibilizados no anexo D, e o anexo E contém os valores de aplicação 

de fertilizantes azotados assim como os valores utilizados no cálculo da pegada hídrica cinzenta. 
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2. Utilização de água no mundo e em Portugal 

2.1 Utilização de água a nível global 

Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é constituído por água, o que corresponde a 1 400 milhões de 

quilómetros cúbicos, e destes 70% apenas 2,5% (35 milhões de km3) correspondem a água doce. Desta pequena 

percentagem, a quantidade que está diretamente disponível para uso humano corresponde apenas a 0,7% 

(200 000 km3) e encontra-se em rios, lagos, aquíferos e na atmosfera (Shiklomanov, 1993). 

A distribuição de água doce é irregular na superfície terrestre. É nas regiões polares, principalmente no Ártico, 

que se encontram grande parte das reservas mundiais de água doce. O oceano Ártico e a calota glacial da 

Gronelândia são os principais campos de gelo permanente e juntos possuem 10% da água doce do mundo. Já 

nos restantes continentes a distribuição relativa dos recursos hídricos estabelece-se como 36% para a Ásia, 26% 

para a América do Sul, 15% para a América do Norte e América Central, 11% para o continente africano, 8% para 

o europeu e 5% para a Oceânia (UNESCO e WWAP, 2003). 

As Nações Unidas definem stress hídrico quando a água disponível num país é inferior a 1700 m3/hab/ano ou 

4600 l/hab/dia. Escassez de água ocorre quando os recursos hídricos renováveis são inferiores a 1000 

m3/hab/ano e escassez de água absoluta quando o valor é inferior a 500 m3, sendo que os recursos hídricos 

renováveis anuais equivalem à quantidade de água disponível por pessoa por ano (UN-Water, 2019). 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) calculou o total de recursos hídricos 

renováveis disponíveis per capita. Na Figura 1 está representada a evolução do stress hídrico entre 1992 e 2014 

em 174 países.  Os dados demonstram a relação entre o aumento da população mundial e a pressão sobre os 

recursos de água. Como se pode observar em 1992 havia pouco mais de 30 países em stress hídrico, enquanto 

que em 2014 contam-se quase 50. 

 

 

Figura 1 - Número de países expostos a diferentes tipos de stress hídrico (WWF, 2016) 

Segundo Dubreil (2006), o crescimento contínuo da população mundial provoca consequentemente um aumento 

no consumo de água, e nos vários bens e serviços que a sociedade exige. Cerca de 30% dos recursos de água 
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doce mundiais e economicamente acessíveis são explorados para preencher as necessidades dos principais 

sectores: consumo doméstico, industrial e agrícola. 

A maior parte da utilização da água é realizada pela agricultura (70%), seguida pela indústria (20%) e pelo uso 

doméstico e comercial (10%) (Cosgrove e Rijsberman, 2000). No entanto, fazendo a distinção entre países 

desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento obtêm-se a seguinte distribuição indicada no Quadro 1: 

Quadro 1 - Utilização de água por sector nos países desenvolvidos vs países em desenvolvimento (Pena, 2018) 

Países desenvolvidos Países em desenvolvimento 

Indústria – 59 % Agricultura – 82 % 

Agricultura – 30 % Indústria – 10 % 

Uso doméstico – 11 % Uso doméstico – 8 % 

Como já foi referido, os recursos hídricos não estão distribuídos de forma uniforme ao longo do nosso planeta, 

daí que o consumo de água no mundo seja atualmente muito debatido. O quadro seguinte informa sobre a 

distribuição do consumo de água por região e a disposição pelos diferentes setores. 

Quadro 2 - Distribuição de água doce por continentes e sectores (FAO, 2011) 

Região 

Volume total de 

água doce 

utilizada 

Utilização de água doce por sector 

Doméstico Industrial Agrícola 

 km3/ano km3/ano % km3/ano % km3/ano % 

Mundo 3862 429 11 723 19 2710 70 

África 215 21 10 9 4 184 86 

Ásia 2451 217 9 227 9 2012 82 

Américas 790 126 16 280 35 385 49 

Oceânia 26 5 17 3 10 19 73 

Europa 374 61 16 204 55 109 29 

Analisando o Quadro 2, é possível aferir as grandes diferenças do volume total de água doce utilizado de 

continente para continente, que se deve sobretudo à densidade populacional de cada continente e à 

disponibilidade de água existente, pois como já foi mencionado, os recursos hídricos doces têm uma distribuição 

bastante irregular nas diferentes regiões do mundo. Também se pode observar que a utilização de água doce 

por sector sofre acentuadas diferenças entre continentes, com África e Ásia a despenderem de 86% e 81% 

respetivamente dos recursos hídricos no sector agrícola, enquanto que na Europa e América do Norte o valor 



7 

 

percentual é de 29% e 49%. É também nestes 2 continentes que se verifica um maior uso de água no sector 

industrial. Já os consumos do sector doméstico apresentam-se uniformemente distribuídos pelas diferentes 

regiões. 

O consumo de água no mundo, considerando agora o consumo per capita, considera os níveis de consumo de 

água doce (em volume) distribuído pela população ao longo de um ano e revela as desigualdades existentes em 

relação à utilização de recursos hídricos pela população para uso doméstico, nomeadamente para as suas 

necessidades básicas, higiene, preparação de alimentos e outras atividades, mas não tem em consideração a 

água virtual, nem as suas transações, tal como o facto de poder ocultar que poderá existir escassez de água em 

países que têm um consumo médio anual per capita elevado. 

O mapa da Figura 2 refere-se à distribuição dos recursos hídricos totais por habitante (m3/ ano) relativos ao ano 

de 2014, e permite visualizar o que tem vindo a ser referido acerca de disparidades ao nível da distribuição dos 

recursos hídricos ao longo do nosso planeta. No mapa mundo observa-se claramente que o continente africano 

é o que mais sofre em termos de carência de água com uma grande parte dos países com menos de 1 000 m3/ano 

por habitante, vivendo em escassez hídrica crónica e outros com menos de 500 m3/ano por habitante, o que 

significa que as populações desses países vivem em escassez hídrica absoluta. Já a Europa e a Ásia encontram-se 

numa posição mais confortável que o anterior, visto que em termos gerais o stress hídrico é ocasional ou 

localizado, e tanto a América como a Oceânia possuem recursos hídricos em abundância. 

 

Figura 2- Distribuição de recursos hídricos renováveis por habitante em 2014 (m3/ano) (FAO, 2016a) 

No entanto, é importante analisar o mapa acima, juntamente com o mapa da Figura 3, relativo à utilização de 

água por habitante (m3/ano). 
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Figura 3 - Utilização de água por habitante (m3/ano) (FAO, 2016b) 

O mapa da Figura 3 é relativo à utilização de água por habitante, em m3/ano, e mais uma vez realça que são os 

países em vias de desenvolvimento os que utilizam menos água, o que acontece não só devido à disponibilidade 

de recursos hídricos, como à facilidade dos acessos aos mesmos. Já os países que utilizam mais água, por 

habitante, por ano, são países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e outros localizados maioritariamente no 

sul da Ásia, Oceânia e Europa. 

2.2 A água na agricultura 

A escassez dos recursos hídricos tem vindo a aumentar. A salinização e a poluição dos cursos de água e a 

degradação dos ecossistemas relacionados com a água é cada vez mais preocupante, assim como a redução da 

qualidade do solo. Ao mesmo tempo, as alterações climáticas aumentam o risco e a imprevisibilidade para os 

agricultores – períodos de tempo quente e seco e consequentemente infertilidade do solo, que resulta da falta 

de humidade do solo e perda do solo, relacionada. 

Nas próximas décadas, o crescimento da população mundial deverá continuar a impulsionar o aumento da 

procura por alimento. Este tem sido o principal fator na necessidade de aumento da produção agrícola no 

passado, mas é um fator cujo peso tem vindo a diminuir em relação a outros, como o aumento do rendimento 

por habitante, urbanização e mudança de preferências e padrões alimentares. Grande parte do aumento da 

procura na agricultura até ao ano 2050 será para alimentos para o gado (HLPE, 2016). 

Mais de 80% das regiões agrícolas são alimentadas pela chuva, sendo que, nesses locais, a produtividade das 

culturas depende apenas da precipitação. No entanto, em regiões limitadas pelo clima, zonas áridas e semi-áridas 

localizadas nos trópicos e sub-trópicos, assim como em regiões mediterrâneas na Europa, Austrália e América do 

Sul, a agricultura é muito vulnerável às variações climáticas (FAO, 2011). 
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Nos locais onde a agricultura é limitada pela precipitação, é imprescindível assegurar as quantidades necessárias 

de água para as culturas, e nestas regiões, a produtividade agrícola depende, mais do que da precipitação, dos 

recursos hídricos disponíveis para a irrigação.  

No mapa da Figura 4, e comparando com o mapa da Figura 2, pode observar-se que as zonas onde a captação 

de água para fins agrícolas é mais elevada, corresponde àquelas onde a precipitação é mais baixa, e, portanto, 

onde os recursos hídricos renováveis por habitante são mais baixos. Assim como os países cuja recolha da água 

para fins agrícolas têm valores inferiores, correspondem àqueles que têm maior disponibilidade de água por 

habitante. 

 

Figura 4 - Proporção da utilização total de água utilizada para a agricultura (%) (FAO, 2016c) 

A área irrigada, representa cerca de 18% das terras agrícolas globais e produz 1 bilhão de toneladas de cereais 

por ano, o que corresponde a metade da oferta total mundial. Isto acontece porque as culturas irrigadas 

produzem, em média, 2 a 3 vezes mais do que aquelas alimentadas pela chuva (FAO, 2011). 

Segundo Burek et. al. (2016), o uso de água subterrânea, para a agricultura atingiu os 800 km3/ano na década de 

2010, e mais de 1100 km3/ano serão utilizados na década de 2050 o que representa um aumento de 39% da 

utilização da água subterrânea, para efeitos de irrigação. 

2.3 Situação hídrica em Portugal 

O conhecimento do estado e disponibilidade dos recursos hídricos é muito importante na medida em que 

permite gerir de forma mais sustentável os mesmos, tendo em consideração as condições climáticas existentes, 

pois estas estão intrinsecamente relacionadas com a disponibilidade de água numa dada região.  

Portugal Continental é caracterizado por um clima do tipo atlântico-mediterrânico, em que a precipitação é 

variável e irregular, com fenómenos de seca frequentes, muitas vezes intensos, e que se podem manter por 
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vários anos seguidos (WWF, 2018). Por norma, os invernos são suaves e os verões amenos, havendo variações 

de região para região. No norte do país é onde se regista maior precipitação e menores temperaturas, e no sul a 

situação inverte-se, com verões onde se registam temperaturas elevadas e invernos onde a precipitação é menos 

intensa, daí que, o maior impacte na relação disponibilidade/necessidades de água ocorra precisamente no 

verão, período no qual a disponibilidade de água é reduzida mas as necessidades são elevadas, principalmente 

no que diz respeito às necessidades de rega no setor agrícola (WWF, 2018). 

Segundo o REA (2018b), é importante mencionar a distinção existente entre os diferentes tipos de seca e os 

impactos associados aos mesmos: 

A seca meteorológica está associada à ausência de precipitação, definindo-se como a medida do desvio da 

precipitação em relação ao valor normal (média 1971-2000). É caracterizada pela falta de água decorrente do 

desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, sendo a última dependente, entre outros, do vento, 

temperatura, humidade do ar e insolação. Depende de região para região. 

A seca agrícola acontece devido à falta de água provocada pelo desequilíbrio entre a água disponível no solo, a 

necessidade das culturas e a transpiração destas. Depende das características das culturas e sistemas agrícolas 

no geral. 

A conjugação da seca meteorológica e da seca agrícola origina o fenómeno de seca agrometeorológica, em que 

a falta de água provocada pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação prejudica a disponibilidade de 

água no solo a ser utilizada pelas culturas. 

A seca hidrológica está relacionada com o armazenamento de água das albufeiras, lagoas, aquíferos e linhas de 

água em geral, e refere-se a uma redução do nível médio de água nos reservatórios subterrâneos e de superfície. 

Este tipo de seca ocorre depois de um período de seca meteorológica. 

É também importante fazer aqui uma distinção entre os conceitos de seca e o conceito de escassez. O REA 

(2018b) define escassez de água como a carência de recursos hídricos disponíveis face aos que seriam suficientes 

para atender às necessidades de uso de água numa região. Já o conceito de seca trata-se de uma redução 

temporária da disponibilidade de água, devida a precipitação insuficiente, entendida como uma condição 

transitória, associada a períodos mais ou menos longos de precipitação reduzida. 

Sendo a precipitação e a temperatura os indicadores mais importantes para caracterizar o clima de uma dada 

região, é importante referir alguns destes valores, relativos ao ano de 2017, que apresentam claros desvios 

quando comparados com um ano normal, como se pode ver através do gráfico da Figura 5. 
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Figura 5 - Temperatura e precipitação anual em Portugal continental (período 1931-2017) (IPMA, 2017) 

Segundo o boletim climatológico anual do IPMA (2017), o ano de 2017 foi um ano classificado como 

extremamente seco e extremamente quente, sendo o 2º ano mais quente desde 1931, com um valor médio de 

temperatura média do ar de 16,33 ֯C, e com um valor de precipitação total anual de 541,3 mm, sendo o 3º valor 

mais baixo desde 1931.  

De destacar, para o presente trabalho, em 2017, os seguintes meses:  

• Abril foi o 5º mais quente e o valor da temperatura máxima do ar o mais alto desde 1931; 

• Maio foi o 3º mais quente e o valor da temperatura máxima do ar foi o 2º mais alto desde 1931; 

• Junho foi o 3º mais quente e o valor da temperatura máxima do ar o 3º mais alto desde 1931; 

• Outubro foi o mais quente dos últimos 87 anos e o valor médio da temperatura máxima do ar foi 

também o mais alto. 

O ano de 2017 foi de seca meteorológica, com o mês de maio a registar 23,1% de seca fraca, 71,4% de seca 

moderada e 3,4% de seca severa. No mês de setembro a situação agravou-se com 10,7% do território em seca 

moderada, 81% com seca severa e 7,4% com seca extrema, classificação efetuada recorrendo ao PDSI (REA, 

2017). 

A seca meteorológica refletiu-se na disponibilidade de água nas albufeiras e por isso, 2017 também foi um ano 

de seca hidrológica, onde através da monitorização da disponibilidade hídrica de 60 albufeiras, se verificou que, 

no mês de maio, o número de albufeiras com disponibilidade superior a 80% do volume total foram 26, enquanto 

que aquelas com disponibilidade inferior a 40% do volume total eram 10. Em setembro eram apenas 3 o número 

de albufeiras com disponibilidade hídrica acima dos 80% do volume total e 23 com disponibilidade de água 

inferior a 40% do total (REA, 2017). 
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Portugal iniciou o século XXI com uma procura anual de água no território continental estimada em cerca de 

7.500 milhões m3, no conjunto dos três setores: urbano, agrícola e industrial. O setor agrícola é, em termos de 

volume, o maior consumidor (>80%), (PNUEA, 2012), tanto à escala global, como à escala nacional. 

De acordo com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR, 2018), a variabilidade interanual 

da precipitação coloca limitações sérias à disponibilidade da água, já que, nos anos de seca, as captações de água 

superficial (barragens e captações diretas nas linhas de água) veem o seu caudal diminuído. Por seu lado, os 

regadios baseados na captação de águas subterrâneas (essencialmente furos, poços e nascentes) resistem mais 

às flutuações climáticas interanuais. Assim, o conhecimento das origens de água para rega poderia desempenhar 

um papel importante na previsão da redução da área regada nos anos secos. Segundo o Recenseamento Agrícola 

(2009), cerca de 26% da origem de água de rega é superficial, 74% é subterrânea e apenas 0,25% é proveniente 

da reutilização de águas residuais ou da rede pública. 

Segundo o PGRH (2016), o setor agrícola continua a ser responsável pelo maior consumo de água dos 3 setores 

(73%), seguido do setor urbano (19%). Analisando o gráfico da Figura 6, verifica-se que a região hidrográfica que 

consome mais água é a RH5, Tejo e Ribeiras do Oeste, seguida pelas regiões RH4, Vouga, Mondego e Lis, e RH6, 

Sado e Mira. Ainda no gráfico é de realçar a diferença de consumo de água do setor agrícola em relação aos 

restantes. 

 

Figura 6 - Volumes de água captados por setor e por região (PGRH, 2016). 

Como já se referiu, a variação da precipitação no território nacional torna o regadio uma necessidade e condição 

de sucesso para a agricultura. Em Portugal, mais de metade das explorações agrícolas dependem da água para a 

agricultura e o regadio é responsável por 60% da produção agrícola nacional (AGROTEC, 2018). 
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A utilização sustentável dos recursos hídricos constitui um grande desafio, especialmente em termos 

quantitativos, considerando a conjugação do uso de água atual com as alterações climáticas. O Plano Nacional 

para o Uso Eficiente da Água definiu uma meta de 35% a alcançar para as perdas de água até 2020 no setor 

agrícola (REA, 2018a). 

Os investimentos em sistemas de rega têm vindo a originar constantes evoluções que contribuem para uma 

melhoria das capacidades de armazenamento e distribuição de água, promovendo tecnologias de rega mais 

eficientes que contribuem para reduzir as pressões sobre os recursos hídricos (REA, 2018a). 

2.4 Uso de fertilizantes 

As águas superficiais e subterrâneas, são reservas de água que, ao estarem mais próximas da supefície, estão 

mais sujeitas à poluição por parte de fertilizantes e pesticidas, sendo que estes são os grandes responsáveis pela 

contaminação da água na agricultura. 

Em 2016, o uso total de fertilizantes na agricultura a nível mundial foi de 110 Mton de azoto (N), 49 Mton de 

fosfato (P2O5) e 39 Mton de potássio (K), o que, em relação a 2002, representa um aumento de 34%, 40% e 45% 

respetivamente. O uso total de fertilizantes a nível global por hectare de terra cultivável também aumentou, 

chegando a 69 kg N/ha, 30 kg P2O5/ha e 24 kg K/ha em 2015 (FAO, 2018). 

A Figura 7 apresenta as cargas do setor agrícola e pecuário do fósforo total e azoto total. Observa-se que os 

valores mais significativos correspondem ao azoto, e que as zonas onde estes valores são mais elevados são nas 

regiões RH5, Tejo e Ribeiras do Oeste; RH3, Douro; RH7, Guadiana; e RH4, Vouga. 

 

Figura 7 - Cargas do setor agrícola e pecuário - fósforo total e azoto total (PGRH, 2016) 
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Na agricultura, a aplicação de fertilizantes no solo através de adubos ou estrume ou chorume animal, contendo 

compostos azotados, visam favorecer o crescimento das culturas. No entanto, a aplicação excessiva de 

fertilizantes conduz à poluição das águas, quer sejam superficiais quer sejam águas subterrâneas (REA, 2018). Na 

identificação das águas poluídas e das águas em risco de serem poluídas por nitratos de origem agrícola, são 

considerados, entre outros, os seguintes critérios: 

• Águas subterrâneas que contenham ou apresentem risco de conter uma concentração de nitratos 

superior a 50 mg/L; 

• Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), nomeadamente as utilizadas ou destinadas à produção 

de água para consumo humano que contenham ou possam vir a conter uma concentração de nitratos 

superior a 50 mg/L; 

• Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), estuários, águas costeiras e marinhas que se revelem 

eutróficas ou que se possam tornar eutróficas a curto prazo. 

Neste estudo, para efeitos do cálculo da pegada hídrica cinzenta, irá considerar-se como poluente principal o 

nitrato, em que as quantidades máximas de azoto aplicadas às culturas consideradas são as dispostas na Portaria 

n.º 259/2012, anexo VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16600/0477204795.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16600/0477204795.pdf
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3. Metodologia 

3.1 Pegada hídrica 

O conceito de pegada hídrica foi introduzido em 2002 por A. Y. Hoekstra para avaliar a quantidade de água doce 

utilizada na produção de um produto ou consumida por um cidadão, região ou país. Inclui a água consumida ou 

poluída direta e indiretamente. Todas as componentes de uma pegada hídrica são especificadas geograficamente 

e temporalmente (Hoekstra et al., 2011). 

A avaliação da pegada hídrica visa quantificar e localizar a pegada hídrica de um processo, produto, produtor ou 

consumidor, ou ainda quantificar no tempo e no espaço a pegada hídrica numa determinada área geográfica. 

Num passo seguinte serve também avaliar a sustentabilidade ambiental, social e económica dessa pegada hídrica 

(Hoekstra et al., 2011). Assim, a pegada hídrica permite compreender a relação entre a quantidade de água 

utilizada num determinado processo ou produto e o impacte ambiental decorrente do consumo dessa água, de 

forma a ambicionar reduzir a pegada hídrica e evoluir de forma sustentável do ponto de vista hídrico. 

A pegada hídrica tem três componentes: verde, azul e cinzenta. De acordo com o autor Hoekstra et al. (2011), a 

Figura 8 ilustra os conceitos de pegada hídrica azul e pegada hídrica verde. A pegada hídrica azul de um produto 

é um indicador de consumo da água doce, superficial ou subterrânea, ao longo da sua cadeia de produção, e está 

diretamente relacionada com as variáveis do ciclo hidrológico. O consumo da água azul refere-se à água de rega 

abastecida por águas superficiais ou subterrâneas.  

A pegada hídrica verde refere-se ao volume de água que precipita e que é armazenada no solo ou permanece 

temporariamente à superfície deste ou na vegetação, não sofrendo escoamento ou infiltração no solo, sendo 

então que, parte dessa precipitação ou sofre evaporação ou é utilizada pelas plantas. Ou seja, a pegada hídrica 

 

Figura 8 - Pegadas hídricas azul e verde em relação ao balanço hídrico de uma bacia hidrográfica (Adaptado de Hoekstra 
et al., 2011). 
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verde é o volume de água da chuva consumido durante um determinado processo, sendo relevante para a 

agricultura, visto corresponder ao total da água de precipitação que sofre evapotranspiração mais a água 

incorporada nos produtos agrícolas colhidos. 

A distinção entre as pegadas hídricas azul e verde é importante, uma vez que os impactos hidrológico, ambiental 

e social, bem como os custos de oportunidade referentes ao uso de água superficiais e subterrâneas para a 

produção diferem muito dos impactos e custos do uso da água da chuva (Hoekstra e Chapagain, 2008). É 

necessário compreender o uso total de água, especialmente azul e verde, pois se os recursos provenientes da 

“água verde” forem usados de forma mais eficiente, o consumo da “água azul” pode ser reduzido. 

A pegada hídrica cinzenta diz respeito ao grau de poluição e define-se como o volume de água doce necessário 

para assimilar a carga de poluentes, a partir de concentrações naturais e de padrões de qualidade ambiental da 

água. É calculada dividindo a carga poluente (L, expressa em massa por tempo), pela diferença entre o padrão 

de qualidade da água desse poluente (cmax expresso em massa por volume) e a sua concentração natural na 

massa de água recetora (cnat expressa em massa por volume) (Hoekstra et. al., 2011). 

A concentração natural na massa de água recetora corresponde à concentração que haveria se não houvesse 

poluição nessa massa de água, ou seja, se não ocorresse intervenção humana na sua captação. No caso em que 

as substâncias de origem humana, que em condições naturais não existiriam na água, e quando as concentrações 

naturais não são conhecidas com precisão, mas se estima que sejam baixas, admite-se que a concentração 

natural na massa de água recetora é zero (Cnat = 0). 

O facto de a referência ser a concentração natural e não a concentração real no corpo de água recetor, é por a 

capacidade de assimilação ser a diferença entre a concentração máxima permitida e a concentração natural de 

uma substância. 

Para determinada substância, o padrão de qualidade da água no seu estado natural pode variar de acordo com 

a massa de água em causa, assim como a concentração natural, que pode variar com o local. Como consequência, 

a mesma carga de um certo poluente pode resultar em distintas pegadas hídricas cinzentas noutros lugares, visto 

que o volume de água necessário para assimilar a carga de um dado poluente não será o mesmo, pois depende 

da diferença entre concentração máxima permitida e a concentração natural. Os valores das concentrações de 

nitratos consideradas neste estudo estão disponíveis no Anexo E. 

A pegada hídrica de um produto define-se como o volume total de água doce usada direta ou indiretamente na 

produção desse mesmo produto. A sua estimativa é calculada com base no consumo e na poluição da água em 

todas as etapas da cadeia de produção e é semelhante para todos os tipos de produtos, sejam eles agrícola, 

industrial ou de serviços (Hoekstra et al., 2011). 

A pegada hídrica direta diz respeito ao consumo de água e à poluição da mesma associado ao uso de água por 

parte de um consumidor, por exemplo na área de residência, ou produtor, no caso da produção de um produto 
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por parte deste. A pegada hídrica indireta está relacionada com o consumo de água, e sua poluição, presentes 

na produção de um determinado produto (Hoekstra et al., 2011). 

 A pegada hídrica indireta dos consumidores é no fundo a pegada hídrica direta dos produtores na cadeia 

produtiva. A pegada hídrica total de um consumidor é a soma das suas pegadas hídricas diretas e indiretas. 

Geralmente, esta última é muito maior do que a primeira, no entanto, como esta não é tão visível, acaba por ser 

negligenciada. Isto tem a ver com o facto de ser mais fácil quantificar a água que o consumidor utiliza de forma 

direta, que é a quantidade de água para consumo doméstico, do que a água incorporada nos produtos ou 

serviços por este utilizados, que corresponde a uma maior parcela. 

O esquema representado na Figura 9, representa as relações entre as pegadas hídricas entre dois países, 

nomeadamente, a pegada hídrica do consumo nacional, a pegada hídrica dentro do país e os respetivos fluxos 

de água virtual. 

 

Figura 9 - Relação entre a pegada hídrica do consumo nacional e a pegada hídrica dentro de um país (Hoekstra et al, 

2011) 

A pegada hídrica de um país refere-se ao volume total de água que é utilizado globalmente para produzir bens e 

serviços consumidos pelos seus habitantes. Deste volume de água fazem parte aquela que é captada em rios, 

lagos e aquíferos para a agricultura, a indústria e para uso doméstico, assim como a água da chuva que é utilizada 

no cultivo (WWF, 2008). 

A pegada hídrica total de um país é composta por dois componentes:  pegada hídrica interna e pegada hídrica 

externa. A pegada hídrica interna é igual à pegada hídrica do país, subtraindo a água consumida na produção de 

produtos para exportação, ou seja, a pegada hídrica interna contabiliza a água que é utilizada dentro do país para 

produzir os bens/serviços destinados aos seus habitantes.  

A pegada hídrica externa do consumo nacional é calculada pela importação de produtos, entrando aqui o 

conceito de água virtual, e através da pegada hídrica associada ao país exportador, isto é, a pegada hídrica 
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externa possibilita contabilizar a quantidade de recursos hídricos utilizada para produzir os bens e serviços 

importados para esse país. As exportações de um país não estão incluídas como parte da sua pegada hídrica.  

O conhecimento da pegada hídrica interna ou externa de um país é importante, na medida em que possibilita 

saber a quantidade de água que foi retirada, e de onde esta foi retirada, que não vai ser devolvida. 

3.2 Água virtual 

A água virtual foi um conceito formulado para quantificar a água incorporada nos produtos. Introduzido por John 

Anthony Allen em 1998, define-se como a água incorporada em commodities, isto é, a água envolvida no 

processo produtivo de qualquer bem industrial ou agrícola, contabilizando também a água usada na fabricação 

e transporte (Hoekstra e Chapagain, 2007). 

O termo água virtual difere do de pegada hídrica, referindo-se a primeira ao volume de água incorporado no 

produto em si, não tendo em conta o tipo de água utilizada. É um conceito que faz sentido usar no contexto de 

fluxos ou comércio indireto de água (internacional ou inter-regional) que está incorporada nos produtos. 

O conceito de água virtual permite relacionar água, alimentos e comércio internacional. Um estudo de Hoekstra 

e Hung (2002), afirma que o comércio global movimenta um volume anual de água virtual na ordem dos 1000-

1340 km3, o que demonstra a importância de quantificar o fluxo de água virtual nos dias de hoje, em que se lida 

com problemas de escassez de água.  

 

Figura 10 - Fluxo de água virtual (WFN, 2018) 
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A Figura 10 ilustra os fluxos de água virtual. Consoante as relações estabelecidas no comércio de importação e 

exportação de água virtual, a análise deste fluxo permite quantificar as necessidades de água de um país na 

produção nacional de produtos, e diminuir o consumo virtual de água deste ao importar os mesmos de países 

onde não exista escassez de água.  

Por exemplo, o fluxo de água virtual ente duas áreas delimitadas geograficamente é o volume de água virtual 

que está a ser transferido de uma área para outra como resultado do comércio de um produto. 

Já o comércio internacional de “commodities” gera fluxos de água virtual sobre grandes distâncias. A pegada 

hídrica de um país é avaliada considerando o uso de recursos hídricos domésticos, subtraindo o fluxo de água 

virtual que sai do país e adicionando o fluxo que entra no mesmo. 

3.3 Economia circular na agricultura 

“Numa economia circular, o valor dos produtos e materiais é mantido durante o maior tempo possível, a produção 

de resíduos e a utilização de recursos reduzem-se ao mínimo e, quando os produtos atingem o final da sua vida 

útil, os recursos mantêm-se na economia para serem reutilizados e voltarem a gerar valor.” (DGAE, 2019).  

Tem como propósito substituir o conceito de fim de vida da economia linear por novos fluxos circulares de 

reutilização, restauração e renovação. A transição entre uma economia linear para uma economia circular é 

indispensável num mundo onde o crescimento da procura de recursos finitos e escassos exerce cada vez mais 

pressão sobre os mesmos.   

Sendo a água um recurso limitado e fundamental para o setor agrícola, a economia circular desempenha um 

importante papel na otimização deste recurso, permitindo a gestão sustentável dos recursos hídricos de forma 

mais eficiente. 

Um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG 6) adotado em 2015 pelos países membros da ONU, 

concentra-se nas melhorias da eficiência da água, aumentando as taxas de tratamento de efluentes em pelo 

menos 50% e aumentando as taxas de reciclagem para 2030 (Franco, C., 2019). 

Posto isto, a economia circular pode ser aplicada na redução da pegada hídrica da agricultura através da 

reutilização das águas provenientes das estações de tratamento de águas residuais, conduzindo a um aumento 

da produtividade da água na agricultura.  

O sucesso da utilização de águas residuais na produção agrícola depende das estratégias adotadas para otimizar 

o rendimento e a qualidade das culturas, mantendo a produtividade do solo. A seleção das culturas adequadas, 

do método de irrigação e a adoção de práticas de gestão adequadas são as componentes necessárias na adoção 

desta estratégia de reutilização de água. Assim, em situações de escassez de água, os agricultores têm a opção 

de utilizar o efluente tratado na irrigação das culturas agrícolas aumentando a produtividade da água ao reduzir 

a pegada hídrica (FAO, 1992b). 
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3.4 Utilização de água pelas culturas 

Este subcapítulo menciona conceitos relacionados com a utilização da água pelas culturas e quais os processos 

através dos quais estas satisfazem as suas necessidades hídricas. 

A água que precipita origina um de três processos: escoamento superficial que acaba eventualmente por se 

infiltrar; infiltração imediata no solo, em que parte é absorvida pela vegetação; ou é percolada, após infiltração, 

alimentando os sistemas aquíferos (FENAREG, 2016). 

As plantas obtêm água por absorção, através de toda a sua superfície, mas, principalmente, através do solo. A 

perda de água pelas plantas acontece através do processo de evapotranspiração, que é a combinação dos 

processos de evaporação e transpiração. Da água que é absorvida pelo sistema radicular das plantas, apenas 

uma parte é retida e utilizada, a restante evapora-se da superfície aérea das plantas para o ar, normalmente 

através de estomas, denominando-se este processo de transpiração. A evaporação ocorre através da superfície 

do solo. Quando a cultura é pequena, a água perde-se predominantemente por evaporação do solo, mas uma 

vez bem desenvolvida, a transpiração torna-se o processo principal. 

A evapotranspiração é afetada por parâmetros climáticos, características da cultura e condições ambientais. Os 

principais parâmetros climáticos são a radiação, a temperatura do ar, a humidade relativa e a velocidade do 

vento. As características da cultura dependem do tipo de cultura e do seu estado de desenvolvimento e as 

condições ambientais referem-se a condições de salinidade e fertilidade do solo, aplicação limitada de 

fertilizantes, ausência de controlo de doenças e pragas que possam limitar o desenvolvimento da cultura e 

reduzir a evapotranspiração. Outros fatores a serem considerados são a cobertura do solo, a densidade de 

plantação e a quantidade de água no solo (Allen et al. 1998). 

A taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência é chamada de evapotranspiração de referência 

(ETo), em que a superfície de referência é uma superfície hipotética semelhante a relva com 12 cm de altura, 

bem abastecida de água e sendo fatores climáticos os únicos a afetar a evapotranspiração de referência. O 

método de Penman-Monteith é o recomendado pela FAO na determinação da evapotranspiração de referência, 

sendo a sua equação apresentada adiante. A evapotranspiração da cultura (ETc) em condições standard é a 

evapotranspiração que ocorre em culturas livres de doenças, bem fertilizadas, sob ótimas condições de solo e 

disponibilidade de água e que atingem boa produtividade em determinadas condições climáticas. 

A quantidade de água necessária para compensar as perdas que ocorrem através do processo de 

evapotranspiração é definida como a necessidade hídrica da cultura (CWR). Apesar dos valores de 

evapotranspiração da cultura e das necessidades hídricas da mesma serem semelhantes, a primeira refere-se à 

quantidade de água perdida por evapotranspiração, enquanto que a segunda diz respeito à quantidade de água 

que precisa de ser fornecida. A necessidade de rega é conhecida através da diferença entre as necessidades 

hídricas da cultura e da precipitação efetiva. 

A necessidade hídrica da cultura consiste na quantidade de água necessária para a evapotranspiração em 

condições ideais, ou seja, a quantidade de água no solo suficiente para satisfazer a necessidade de água é 
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mantida através da precipitação e/ou irrigação, de forma a não limitar o crescimento e produtividade da cultura, 

desde a altura da plantação até à colheita. 

A evapotranspiração (ETc) é calculada como sendo o produto da evapotranspiração de referência da cultura (ET0) 

e o coeficiente de cada cultura (Kc). A ET0  é a evapotranspiração para culturas livres de doenças, bem fertilizadas 

e que se desenvolvem em solos sob ótimas condições de água e solo, atingindo plena produção sob as condições 

climáticas consideradas. Inclui todos os parâmetros ambientais e é calculada da seguinte forma: 

    

𝑬𝑻𝟎 =
𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝜟(𝑹𝒏−𝑮) +  𝜰

𝟗𝟎𝟎
𝑻 + 𝟐𝟕𝟑

𝒖𝟐(𝒆𝒔 − 𝒆𝒂)

𝜟 + 𝜰(𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒𝒖𝟐)
 (1) 

 

ET0 – Evapotranspiração de referência [mm dia-1]; 

Rn - Radiação na superfície da cultura [MJ m-2 dia-1], 

G - Fluxo de calor no solo [MJ m-2 dia-1], 

T - Temperatura do ar a 2 metros de altura do solo [°C], 

u2 - Velocidade do vento a 2 metros de altura do solo [m s-1]; 

es - Saturação de pressão a vapor [kPa], 

ea - Pressão a vapor [kPa], 

es - ea - Deficit de saturação de pressão a vapor [kPa], 

Δ – Declive da pressão de saturação [kPa °C-1], 

Υ - Constante psicométrica [kPa °C-1]. 

 

A evapotranspiração da cultura pode ser calculada através de dados climáticos e integrando diretamente a 

resistência da cultura, albedo e resistência do ar na aproximação de Penman-Monteith, no entanto, como ainda 

existe falta de informação para algumas culturas, o método de Penman-Monteith é usado para estimar a 

evapotranspiração de referência, ET0. Os coeficientes de cultura, kc, relacionam ET0 e ETc:  

𝑬𝑻𝒄 = 𝒌𝒄 ×  𝑬𝑻𝟎 (2) 

Os valores de Kc são próprios de cada cultura e podem ter diferentes valores ao longo da época de crescimento 

devido às diferentes características que a cultura vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento. Os valores de 

Kc utilizados no programa são os valores típicos esperados sob condições climáticas padrão, definidas como um 
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clima sub-húmido, de humidade relativa mínima durante o dia de cerca de 45% e com valores de velocidade de 

vento calmo a moderado, de média 2 m/s, valores estes retirados de FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998. 

As variações na velocidade do vento alteram a resistência aerodinâmica das culturas e, consequentemente, os 

seus coeficientes de cultivo, especialmente em culturas com maior altura do que a relva de referência. As 

propriedades aerodinâmicas não são apenas específicas da cultura, também variam consoante as diferentes 

condições climáticas. O valor de Kc aumenta com o aumento da velocidade do vento e com a diminuição da 

humidade relativa. Climas mais áridos e com velocidades de vento elevadas têm valores maiores de Kc, enquanto 

que climas mais húmidos e com velocidades de vento mais baixas têm valores de Kc menores (Allen et al. (1998). 

 

Figura 11 - Intervalos de kc esperados para culturas desenvolvidas com variações climáticas (Allen et al., 1998). 

O efeito do clima no Kc de algumas culturas é observável através da Figura 11. Para as culturas de baixa altura, 

como a couve e a cebola, os intervalos esperados de Kc são mais curtos, quando comparados com os intervalos 

de Kc de culturas que atingem alturas mais altas, como a cana de açúcar e o milho. Como se pode verificar, em 

condições climáticas áridas e ventosas, os valores de Kc são mais elevados para a mesma cultura, do que quando 

se verificam condições climáticas húmidas e de vento calmo. Como já foi mencionado, o Kc das culturas varia à 

medida que estas se vão desenvolvendo, pois, a altura das culturas e a área das folhas altera-se ao longo das 

diferentes fases de crescimento, fazendo com que a evapotranspiração também seja diferente. 
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Figura 12 - Variação do kc com fatores climáticos ao longo do desenvolvimento de algumas culturas (Allen et al., 1998). 

A Figura 12 descreve a variação do Kc para diferentes culturas ao longo das 4 fases de crescimento, e de que 

forma este é influenciado por fatores climáticos e pelo desenvolvimento da cultura.  

Na fase inicial, como a área das folhas é pequena ou praticamente inexistente, a evapotranspiração ocorre 

predominantemente sob a forma de evaporação do solo. Nesta fase, o k Kc c tem um valor mais alto quando o 

solo está molhado e mais baixo quando o solo está seco.  

A fase de desenvolvimento das culturas começa a partir do momento em que a cobertura do solo é de 10% e 

acaba até haver cobertura completa. Este estado de desenvolvimento inicia-se com a floração ou com o 

nascimento de novas folhas que com o decorrer do desenvolvimento começam a cobrir o solo de sombra. À 

medida que a cultura se desenvolve e vai cobrindo de sombra o solo, a evaporação torna-se gradualmente mais 

limitada e a transpiração torna-se o principal processo de perda de água. Nesta situação, o Kc tem valores mais 

elevados consoante as culturas começam a desenvolver as suas folhas e a criar mais sombra no solo, pois a área 

de transpiração é maior.  

A fase intermédia vai da cobertura completa até ao início da maturidade, que se manifesta através do 

envelhecimento das folhas ou pelo amadurecimento do fruto. É a fase mais longa nas plantas perenes, mas pode 

ser relativamente curta para culturas hortícolas. É nesta altura que o Kc atinge o seu valor máximo. 

A fase final ocorre desde o início da maturidade até à colheita ou senescência total. O valor do Kc kc nesta fase 

reflete as práticas de gestão e irrigação, sendo alto quando a cultura é frequentemente regada até à altura da 

colheita do fruto, e apresentando um valor baixo se a cultura secar antes da colheita. 
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A evapotranspiração da cultura, ETc, expressa a diferença de evapotranspiração que ocorre entre a cultura em 

estudo e a relva de referência, ao multiplicar o ETo pelo Kc. Neste cálculo o Kc utilizado pode ser combinado num 

único coeficiente ou pode ser divido em dois fatores que descrevem separadamente as diferenças na evaporação 

e a transpiração. A escolha do método de cálculo depende do propósito dos cálculos, da exatidão requerida, dos 

dados climáticos disponíveis e do time step que se quer executar (Allen et al., 1998). 

Relativamente à disponibilidade de água no solo e ainda segundo os mesmos autores, existem alguns conceitos 

pertinentes de referir, tais como a quantidade total de água disponível (TAW), que se define como a capacidade 

de um solo reter água utilizável para as plantas. Depois de um evento de precipitação ou pós irrigação, o solo 

drena até a capacidade de campo ser atingida. A capacidade de campo é a quantidade de água que um solo bem 

drenado deve manter contra a força gravítica. 

Numa situação de escassez de água, a quantidade da mesma na zona das raízes diminui como resultado da 

absorção por parte da cultura, e, com o decorrer da absorção de água pela planta, a água remanescente é 

mantida nas partículas do solo cada vez com mais força, dificultando a obtenção de água pela planta até esta 

não conseguir extrair mais água. A partir do momento em que a absorção de água é zero, o ponto de 

emurchecimento é atingido e as plantas começam a murchar. 

A quantidade total de água disponível na zona das raízes é igual à diferença da quantidade de água à capacidade 

de campo e a quantidade de água no ponto de emurchecimento multiplicando pela profundidade das raízes: 

𝑻𝑨𝑾 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 × (𝛉𝐅𝐂 – 𝛉𝑾𝑷) 𝒁𝒓 
(3) 

   Onde: 

TAW – quantidade total de água disponível no solo na zona radicular [mm]; 

θFC – quantidade de água à capacidade de campo [m3/m3]; 

θWP – quantidade de água no ponto de emurchecimento [m3/m3]; 

Zr – Profundidade das raízes [m]. 

Apesar de, teoricamente, a água estar disponível para as plantas até ao ponto de emurchecimento, a absorção 

de água pela cultura é reduzida muito antes do ponto de emurchecimento ser atingido. Quando o conteúdo de 

água no solo começa a diminuir, a ligação das partículas de água às partículas do solo torna-se cada vez mais 

forte, e a água torna-se cada vez mais difícil de extrair. Quando a quantidade de água no solo desce até um certo 

limite, deixa de conseguir ser transportada até à zona radicular de forma a corresponder às necessidades de 

transpiração da cultura, e esta, começa a entrar em stress hídrico (Allen et al., 1998). 

 A fração de TAW que uma cultura consegue extrair na zona das raízes sem sofrer stress hídrico, define-se como 

água prontamente disponível: 
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𝑹𝑨𝑾 = 𝒑 × 𝑻𝑨𝑾 (4) 

Onde: 

RAW – quantidade de água prontamente disponível na zona das raízes [mm]; 

p – fração média da quantidade total de água disponível no solo (TAW) que pode ser extraída da zona da raiz 

antes que ocorra stress de humidade [0-1]. 

O fator p difere de cultura para cultura e é função do poder de evaporação da atmosfera. Para condições de 

clima quente e seco, onde os valores de ETc são altos, o fator p é 10-25% menor que os valores tabelados, e 

quando o ETc é baixo, em climas frios e húmidos, p chega a ser até 20% maior. 

Outro fator considerado nos cálculos de ETc das culturas, é o fator de “resposta de rendimento”, que descreve a 

redução do rendimento relativo de acordo com a redução de ETc, provocada pela falta de água no solo. Os 

valores de Ky são específicos da cultura e podem variar ao longo das fases de desenvolvimento. Os valores de Ky 

são disponibilizados pela FAO, nº 33, para períodos de crescimento individuais e para o período de crescimento 

completo. 

3.4.1 Necessidades de água das culturas 

As necessidades de água da cultura (CWR, m3/ha) foram calculados aplicando o fator 10 que funciona como 

conversor de unidades, neste caso, à evapotranspiração de cada cultura (𝐸𝑇𝑐, mm), convertendo mm em m3/ha:  

𝑪𝑾𝑹 (𝒎𝟑/𝒉𝒂) = 𝟏𝟎 ×  𝑬𝑻𝒄(𝒎𝒎) (5) 

A evapotranspiração (ETc, mm) é calculada da seguinte forma: 

𝑬𝑻𝒄 (𝒎𝒎) =  𝑲𝒄 × 𝑬𝑻𝒐 (𝒎𝒎) (6) 

Na equação anterior, kc é o coeficiente da cultura (-) e ET0 é definido como a evapotranspiração de referência 

(mm), que expressa apenas o poder de evaporação da atmosfera num local específico e num dado tempo, não 

considerando as diferentes características da cultura e diferentes tipos de solo, o que significa que é apenas 

calculado com dados meteorológicos. O coeficiente de cultura, kc, relaciona o ETc de uma determinada cultura 

com a ET0, sendo que os fatores principais que o influenciam são o tipo de cultura, o clima e o estado de 

desenvolvimento da cultura. 

A necessidade de água verde das culturas (CWR verde, m3/ha) refere-se ao volume total de água da chuva que é 

efetivamente evapotranspirado durante o período de crescimento: 

𝑪𝑾𝑹𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒉𝒂) = 𝟏𝟎 × 𝑬𝑻𝒄,   𝒑𝒓𝒆𝒄 (𝒎𝒎) (7) 
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Na equação 6, ETc, prec (mm) refere-se à evapotranspiração da água da chuva que alimenta as necessidades de 

água da planta. Esta é obtida pelo programa em mm e o fator 10 é incluído de forma a converter os mm em 

m3/ha. 

A necessidade de água azul das culturas (CWR azul, m3/ha) é o volume total de água que tem de ser fornecida às 

plantas quando a água da chuva não é suficiente para satisfazer a quantidade de água necessária ao seu 

desenvolvimento, e é calculada da seguinte forma: 

𝑪𝑾𝑹𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝒉𝒂) = 𝟏𝟎 × 𝑬𝑻𝒄 ,𝒓𝒆𝒈𝒂(𝒎𝒎) (8) 

Na anterior equação, ETc, rega (mm) refere-se à evapotranspiração da água da rega que é fornecida no caso da 

precipitação ser insuficiente para a cultura. Novamente, o fator 10 serve para converter mm em m3/ha. 

A necessidade de água cinzenta, ou neste caso, a necessidade de água para diluição (CWR cinza, m3/ha), refere-

se ao volume de água que é necessário para diluir um determinado poluente, mais especificamente, o nitrato, 

que atinge o sistema aquífero através da lixiviação, e é calculado com as seguintes equações: 

𝑪𝑾𝑹𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒉𝒂) =  𝑵𝒍𝒊𝒙𝒊𝒗𝒊𝒂𝒅𝒐(𝒕𝒐𝒏 𝑵/𝒉𝒂) × 𝐟𝐝 (𝐦𝟑/𝐭𝐨𝐧) 
(9) 

Nlixiviado (ton N/ha), é calculado de forma seguinte: 

𝑵𝒍𝒊𝒙𝒊𝒗𝒊𝒂𝒅𝒐(𝒕𝒐𝒏 𝑵/𝒉𝒂) =  𝑵𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 (𝒕𝒐𝒏 𝑵/𝒉𝒂) × 𝐟𝐥 
(10) 

Na equação 10, Naplicado é a quantidade total de nitrato que é fornecida no campo de cultivo (ton N/ha), e fl é o 

fator de lixiviação, que representa a fração da quantidade total de nitratos fornecida que atinge os lençóis 

freáticos. 

𝐟𝐝 =  
𝟏𝟎𝟔

𝒏𝒓
 (11) 

Na equação anterior, fd, é o fator de diluição, nr é o nível recomendado de nitrogénio (mg N/l), que foi 

considerado o valor máximo por lei de 50 mg/l, e o fator 106 é adicionado para converter l/mg a m3/ton. 

3.4.2 Conteúdo e fluxos de água virtual 

O conteúdo em água virtual de uma cultura (VWCtotal, m3/ton) divide-se em 3 componentes: componente verde 

(VWCverde, m3/ton), componente azul (VWCazul, m3/ton) e componente cinzenta (VWCcinza, m3/ton): 

𝑽𝑾𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) =  𝑽𝑾𝑪𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) + 𝑽𝑾𝑪𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) + 𝑽𝑾𝑪𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) (12) 
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As três componentes são determinadas como se mostra a seguir: 

𝑽𝑾𝑪𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) =  
𝑪𝑾𝑹𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒉𝒂)

𝒀(𝒕𝒐𝒏/𝒉𝒂)
 (13) 

𝑽𝑾𝑪𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) =  
𝑪𝑾𝑹𝒂𝒛𝒖𝒍 (𝒎𝟑/𝒉𝒂)

𝒀(𝒕𝒐𝒏/𝒉𝒂)
 (14) 

𝑽𝑾𝑪𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) =  
𝑪𝑾𝑹𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒉𝒂)

𝒀(𝒕𝒐𝒏/𝒉𝒂)
 (15) 

Nas três equações anteriores, Y (ton/ha) é a produtividade de cada cultura, que se encontra dividindo a produção 

(ton) pela área cultivada (ha). 

É importante referir que, VWCcinza, ao contrário de VWCverde e VWCazul, pode não se referir a um uso real de água, 

mas a uma quantidade necessária. 

O fluxo de água virtual das culturas agrícolas consideradas permite fazer um balanço da água virtual (BAV, 

m3/ano), em Portugal, no ano de 2017, que se calcula sabendo a importação e a exportação da mesma: 

𝑩𝑨𝑽 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑽𝒊 − 𝑽𝒆  (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) (16) 

A importação líquida de água virtual (Vi, m3/ano) de uma determinada cultura é calculada da forma seguinte: 

𝑽𝒊(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)  = 𝑰𝒎𝒑(𝒕𝒐𝒏) × 𝑷𝑯𝒎𝒈 (𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) (17) 

Sendo que Imp é a importação em toneladas de uma determinada cultura, e PHmg refere-se à pegada hídrica da 

cultura do país exportador. Aqui, usou-se a pegada hídrica média global (Mekonnem e Hoekstra, 2011) para o 

valor da PH de cada cultura. 

A exportação líquida de água virtual de uma dada cultura (Ve m3/ano), calcula-se da forma seguinte: 

𝑽𝒆(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) = 𝑬𝒙𝒑(𝒕𝒐𝒏)  ×  𝑷𝑯𝒄
∗(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) (18) 

Sendo Exp a exportação em toneladas de uma cultura, e 𝑃𝐻𝑐
∗  é a pegada hídrica média da cultura agrícola 

exportada de Portugal, que considera uma média entre a pegada hídrica das culturas produzidas em Portugal e 

a pegada hídrica de culturas importadas, visto se exportar não só o que é produzido em Portugal, como também 

o que é importado de outros países. É alcançada através da seguinte equação: 

𝑷𝑯𝒄 
∗ (𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) =  

𝑷 (𝒕𝒐𝒏) × 𝑷𝑯 (𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) + (𝑰𝒎𝒑 (𝒕𝒐𝒏) × 𝑷𝑯𝒎𝒈 (𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏))

𝑷 (𝒕𝒐𝒏) + 𝑰𝒎𝒑(𝒕𝒐𝒏)
 (19) 

P – produção do produto agrícola (ton); 

PH – pegada hídrica da cultura produzida em Portugal (m3/ton); 
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Imp – importação da cultura agrícola c (ton/ano); 

PHmg – pegada hídrica da cultura no país exportador (m3/ton). 

3.4.3  Uso de água 

O uso de água na agricultura (CWU total, m3/ano) refere-se ao volume total de água que é necessário para produzir 

determinada cultura, e também se divide em três componentes: 

𝑪𝑾𝑼𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) = 𝑪𝑾𝑼𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) + 𝑪𝑾𝑼𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) + 𝑪𝑾𝑼𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) (20) 

As três componentes são determinadas da seguinte forma: 

𝑪𝑾𝑼𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑽𝑾𝑪𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 (𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧)  × 𝑷(𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐) (21) 

𝑪𝑾𝑼𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑽𝑾𝑪𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧)  × 𝑷(𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐) 
(22) 

𝑪𝑾𝑼𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑽𝑾𝑪𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂 (𝒎𝟑/𝐭𝐨𝐧) × 𝑷(𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐) 
(23) 

Em que P representa a produção anual (ton/ano). 

3.4.4 Pegada hídrica 

A pegada hídrica de uma cultura agrícola (PH, m3/ton), define-se como o volume de água usado na produção de 

uma tonelada de cultura, e também esta se divide em três componentes: 

𝑷𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) = 𝑷𝑯𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) + 𝑷𝑯𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) + 𝑷𝑯𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) (24) 

As três componentes são calculadas através das seguintes equações: 

𝑷𝑯𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) =
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂çã𝒐 𝒆𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝒎𝟑/𝒉𝒂)

𝒀 (𝒕𝒐𝒏/𝒉𝒂)
 (25) 

𝑷𝑯𝒂𝒛𝒖𝒍(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) =
𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒂 (𝒎𝟑/𝒉𝒂)

𝒀 (𝒕𝒐𝒏/𝒉𝒂)
 (26) 

A precipitação efetiva e a necessidade de rega estimados pelo programa em mm são convertidos em m3/ha 

aplicando o fator 10. A produtividade (Y) de cada cultura calcula-se dividindo a produção (ton) pela área cultivada 

(ha). 

A equação seguinte, refere-se à pegada hídrica cinzenta (PHcinza m3/ton), que representa o volume de água 

necessário para assimilar a carga de poluentes com base nos padrões de qualidade de água existentes, e calcula-



29 

 

se multiplicando a fração de poluente que lixivia pela taxa de aplicação de azoto (kg/ha), dividindo-se depois pela 

diferença entre a concentração máxima aceitável (kg/m3) e a concentração natural (kg/m3)  do poluente a 

estudar. Por fim, divide-se o valor obtido pela produção da cultura: 

𝑷𝑯𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) =  
(𝜶 × 𝑨𝒑𝒍 (𝒌𝒈/𝒉𝒂) × 𝑨 (𝒉𝒂))/(𝑪𝒎á𝒙(𝒌𝒈/𝒎𝟑) − 𝑪𝒏𝒂𝒕(𝒌𝒈/𝒎𝟑))

𝑷 (𝒕𝒐𝒏)
 (27) 

O fator adimensional α representa a fração de lixiviação ou escoamento que atinge o corpo de água. A variável 

Apl refere-se à quantidade de poluente aplicada no solo (kg/ha), A é a área na qual é aplicada a substância 

química, Cmáx é a concentração máxima aceitável no corpo de água recetor (kg/m3), que, na legislação portuguesa 

toma o valor de 50 mg/l, e Cnat é a concentração natural que ocorreria no corpo de água sem intervenção humana, 

e no caso deste estudo foi considerado 0.1 mg/l e não zero, como proposto por Hoekstra et al.,2011. P é a 

produção da cultura em toneladas. 

A pegada hídrica do consumo nacional (PHcn, m3/ano) tem dois componentes: a pegada hídrica interna do 

consumo nacional (PHi,cn, m3/ano ) e a pegada hídrica externa do consumo nacional (PHe cn, m3/ano): 

𝑷𝑯𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) =  𝑷𝑯𝒊,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) + 𝑷𝑯𝒆,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏) (28) 

A pegada hídrica interna do consumo nacional (PHi, cn, m3/ano) é definida como o volume de recursos hídricos 

nacionais para produzir bens e serviços consumidos pela população nacional, e calcula-se através da diferença 

entre a pegada hídrica do país (m3/ano), que é igual ao volume de água total usado por cada cultura (CWUtotal), 

e o volume de exportação de água virtual (Ve, m3/ano): 

𝑷𝑯𝒊,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑪𝑾𝑼𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) − 𝑽𝒆(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) (29) 

A pegada hídrica externa do consumo nacional (PHe, cn, m3/ano) é definida como o volume de recursos hídricos 

utilizados nos países exportadores para produzir bens e serviços que são consumidos no país em causa, ou seja, 

é igual ao volume de água virtual importado (Vi, m3/ano): 

𝑷𝑯𝒆,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) =  𝑽𝒊 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) (30) 

Por fim, visto a pegada hídrica da agricultura, neste caso, das culturas agrícolas estudadas, se basear no consumo 

humano, é útil calcular também a pegada hídrica por habitante por ano destas culturas, que se obtém 

dividindo e pegada hídrica total (PHtotal, m3/ano) pelo total de habitantes do país: 

𝑷𝑯𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂((𝒎𝟑/𝒉𝒂𝒃/𝒂𝒏𝒐 =
𝑷𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 (𝒉𝒂𝒃)
 (31) 
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A pegada hídrica total (PHtotal, m3/ano) obtém-se somando a pegada hídrica externa (PHe, cn, m3/ano) com a 

pegada hídrica interna (PHi, cn, m3/ano): 

𝑷𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) = 𝑷𝑯𝒆,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) + 𝑷𝑯𝒊,𝒄𝒏 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐) (32) 

3.4.5 Produtividade de água 

A produtividade de água de uma cultura (WP, ton/m3) é igual ao inverso da pegada hídrica (PH, m3/ton): 

𝑾𝑷 (𝒕𝒐𝒏/𝒎𝟑) =  
𝟏

𝑷𝑯 (𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏)
 (33) 

3.4.6 Dependência e autossuficiência de água 

A dependência nacional de água (DA, %), que se define como a razão entre a pegada hídrica externa e a pegada 

hídrica total do consumo nacional, calcula-se da seguinte forma: 

𝑫𝑨 (%) =  
𝑷𝑯𝒆,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)

𝑷𝑯𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)
× 𝟏𝟎𝟎 (34) 

A autossuficiência nacional de água (ASN, %), foi também calculada, sendo definida pela razão entre a pegada 

hídrica interna e a pegada hídrica total do consumo nacional:  

𝑨𝑺𝑵 (%) =  
𝑷𝑯𝒊,𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)

𝑷𝑯𝒄𝒏(𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)
× 𝟏𝟎𝟎 (35) 

3.5 Modelo CROPWAT 

A metodologia utilizada nesta dissertação é baseada na metodologia do Manual de Avaliação da Pegada Hídrica 

(Hoekstra et al., 2011), tendo sido ajustada a este estudo sempre que necessário.  

Para calcular as necessidades das culturas foi utilizado o software CROPWAT 8.0, um programa, desenvolvido 

pelo Departamento de Solo e Recursos Hídricos da FAO. Este programa utiliza o método de Penman-Monteith 

no cálculo da evapotranspiração das culturas, exigindo como dados de entrada as temperaturas máximas e 

mínimas mensais (֯C), o número de horas de sol (h), a velocidade do vento (m/s) e a humidade relativa (%), a 

latitude, longitude e altitude. O programa recorre ao CLIMWAT, uma base de dados climática da FAO, que 

providencia valores a longo prazo de sete parâmetros climáticos diferentes de mais de 5000 estações de todo o 

mundo. 

O cálculo da contribuição da precipitação e da rega para a satisfação da evapotranspiração foi também realizado 

recorrendo ao modelo CROPWAT. O modelo oferece duas alternativas: Crop Water Requirements e Irrigation 

Scheduling tendo-se selecionado a opção CWR (Crop Water Requirement), que determina a quantidade de água 
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que satisfaz as necessidades das culturas em termos de chuva efetiva e necessidade de rega, permitindo desta 

forma calcular as pegadas hídricas verde e azul respetivamente. A opção utilizada calcula: 

• As necessidades hídricas da cultura durante todo o período de crescimento sob determinadas condições 

climáticas; 

• A precipitação efetiva durante o mesmo período; 

• A necessidade de irrigação. 

As diferentes necessidades hídricas das culturas ao longo do período de crescimento são consideradas no 

programa CROPWAT utilizando valores diferentes do coeficiente de cultura (Kc), entrando também em 

consideração o tipo de cultura, a data de plantação e de colheita, assim como o número de dias em cada fase de 

desenvolvimento. A precipitação efetiva considerada, que é aquela que realmente contribui para a água 

disponível no solo, foi de 80% da precipitação mensal. Este foi o modelo de chuva efetiva sugerido pela FAO, 

quando a precipitação mensal é inferior a 100 mm/mês. 

3.5.1  Limitações na utilização do programa CROPWAT 

Existe algum tipo de incerteza relativamente aos dados que foram utilizados e obtidos pelo programa CROPWAT, 

nomeadamente, as datas de plantação de algumas culturas ocorrem durante todo o ano, o que na realidade, faz 

variar a evapotranspiração das mesmas consoante o clima que se faz sentir durante o seu período de 

crescimento, e no programa considerou-se que a data de plantação era sempre a mesma para cada cultura.  

Uma das limitações a apontar ao programa prende-se com o facto de, para o cálculo das necessidades hídricas 

de cada cultura, este considerar por defeito um solo de textura média, excetuando no caso do arroz, onde é 

possível fazer alterações neste parâmetro. Ainda no CROPWAT, no caso das culturas perenes, tais como a 

laranjeira, a macieira, a amendoeira, a oliveira e a videira, a “data de plantação” das culturas refere-se à data em 

que surgem as primeiras novas folhas, neste caso oscilando entre os meses de fevereiro e março, dependendo 

de cada uma. O que acontece nestes casos é que o programa calcula apenas as necessidades de água que estas 

culturas têm entre o momento em que surgem as primeiras novas folhas e o momento da colheita dos frutos 

destas, que também varia com a cultura, ou seja, neste estudo, as pegadas hídricas verde e azul das culturas 

acima referidas são relativas ao período de desenvolvimento mencionado. 

Como a informação da área cultivada e produção de cada cultura estava disponível por NUTS II nas Estatísticas 

Agrícolas de 2017, escolheu-se uma estação meteorológica para cada uma das cinco regiões, e no programa 

foram utilizados os parâmetros climáticos de cada estação nomeada para representar uma região, o que implicou 

generalizar por região os dados de meteorologia adquiridos, quando o ideal seria fazer o estudo por distrito, de 

forma a ter dados de clima mais adequados a cada zona. 

Por fim, uma incompletude deste estudo deve-se à exclusão de algumas culturas devido à falta de informação 

sobre as mesmas, nomeadamente área cultivada e produção por NUTS II, e outras informações a introduzir no 

programa. Algumas das culturas excluídas representam uma parte significativa do consumo de água, tais como 

alguns hortícolas, as pêras e as castanhas. 
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A pegada hídrica cinzenta calculada, apenas considera a contaminação com nitratos, ignorando pesticidas e 

outros fertilizantes, daí o valor ter um certo desvio quando comparado com os valores reais.  

Dados utilizados no período normal climatológico (1971-2000), como produção agrícola, área cultivada e taxas 

de aplicação de fertilizante de azoto foram considerados os mesmos do ano de 2017 por falta de informação, 

assim como fluxos de importação e exportação, o que por outro lado permitiu comparar estes dois períodos de 

estudo apenas no que diz respeito às variações dos parâmetros climáticos. 

3.5.2 Dados disponíveis 

Visto que as Estatísticas Agrícolas 2017 disponibilizam a informação da produção das principais culturas por NUTS 

2, é necessário conhecer o regime meteorológico e climático de cada uma das cinco regiões. Para isso selecionou-

se uma estação meteorológica como representativa de cada região (Figura 13), tendo os seus registos de 

temperatura e precipitação do ano de 2017 sido obtidos no IPMA. Nos cálculos assumindo a normal 

climatológica, foram usados os valores médios do período 1971-2000, retirados da base de dados CLIMWAT. 

 

Região Norte – Estação de Vila Real 

Região Centro – Estação de Coimbra 

Região Metropolitana de Lisboa – Lisboa 

Região do Alentejo – Évora 

Região do Algarve - Faro  

Figura 13 - NUTS 2 e as estações meteorológicas escolhidas para cada uma das cinco regiões (Pordata, 2017) 

Para a estimativa dos volumes de água utilizados pelas culturas em Portugal, é também necessário conhecer a 

data de plantação (que, como já foi mencionado, no caso das culturas perenes referia-se à data em que 

apareciam novas folhas), a duração, em dias, de cada fase de desenvolvimento da cultura com os respetivos 

valores de Kc, resposta de campo, depleção crítica e profundidade das raízes. Utilizaram-se os dados 

disponibilizadas por Allen et al. (1998), que foram ajustados sempre que necessário para melhor se adequarem 

à situação de Portugal, tais como, as datas de plantação de algumas culturas. 

Norte 

Centro 

Alentejo 

Algarve 

Lisboa 
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Relativamente à seleção das culturas agrícolas alvo deste estudo, esta teve como base a informação apresentada 

nas Estatísticas Agrícolas de 2017, onde se disponibiliza informação da área cultivada (ha), a produção (ton) e a 

importação e exportação (ton) das principais culturas por NUTS 2. O grupo é então constituído por 15 culturas 

agrícolas, representativas dos diferentes grupos, dos quais fazem parte: trigo, milho, arroz, aveia, cevada 

(cereais); feijão (leguminosas); batata, tomate (hortícolas); girassol (oleaginosas); maçã (frutos frescos); laranja 

(citrinos); kiwi (frutos subtropicais); amêndoa (frutos de casca rija); azeitona (olival) e uva para vinho (vinha). 
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4 Aplicação a Portugal 

4.1  Agricultura em Portugal 
4.1.1 Culturas plantadas 

O setor agrícola português é responsável por assegurar a produção de bens alimentares, seguros, de qualidade 

e respeitadores das regras de sustentabilidade, que evitem a excessiva dependência do abastecimento por parte 

de outros países, a ocupação e ordenamento do território, a proteção do ambiente, a conservação da 

biodiversidade, a conservação dos solos e da qualidade da água, das paisagens, da cultura, património e tradições 

(BES, 2013). 

De acordo com o INE, as estatísticas de produção vegetal, permitiram a construção do seguinte gráfico, referente 

à produção das principais culturas agrícolas em 2017. 

 

Figura 14 - Produção das principais culturas agrícolas (%) (INE: Estatísticas da produção vegetal) 

Notas: 

1Cereais para grão – trigo, centeio, aveia, cevada e triticale. 
2Leguminosas secas – feijão e grão de bico 
3Culturas para indústria – tomate para indústria, girassol, tabaco, beterraba e lúpulo. 
4Culturas hortícolas – Tomate fresco, alface, feijão-verde, cebola, cenoura, pimento, ervilha, fava, melão, melancia, morango, 
couve-flor, couve-bróculo, couve-repolho, couve-tronchuda, couve-lombardo, grelos (nabo e couve), algo, alho-porro, 
courgette, espinafre, nabo, abóbora e outras hortícolas. 
5Frutos frescos – Pêra, maçã, pêssego, cereja, ameixa, damasco, dióspiro, figo, ginja, marmelo, nêspera e romã. 
6Citrinos – Laranja, tangerina, limão, tângera e toranja. 

16%

0%

7%

24%

13%

9%

5%

1%

13%

12%

Produção das principais culturas agrícolas em 2017

Cereais para grão Principais leguminosas secas

Batata Principais culturas para Indústria

Culturas hortícolas Principais frutos frescos

Citrinos Principais frutos de casca rija

Vinha Olival
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De acordo com o gráfico da Figura 14, no ano de 2017, a produção de culturas para a indústria, das quais fazem 

parte o tomate, girassol, tabaco, beterraba e lúpulo, foi a principal produção vegetal nacional, responsável por 

24% da produção agrícola. Segue-se a produção de cereais para grão, com 16%, e a produção de hortícolas e a 

vinha, ambas com 13% da produção total, sendo que são estas as culturas para as quais existem melhores 

condições edafo-climáticas, e as que contribuem para uma melhor utilização dos recursos em grande parte das 

áreas do território rural. 

Segundo o estudo do BES (2013), a vinha é a cultura mais difundida em Portugal, estando presente em 50% das 

explorações agrícolas, e em 2017, esta cultura teve uma grande expressão na produção nacional, responsável 

por 13% da produção total. 

A produção de azeite em Portugal tem vindo a aumentar, com o olival a ocupar uma grande parte da área do 

território nacional. É a principal cultura permanente instalada no território português e está presente em quase 

50% das explorações agrícolas, com grande parte concentrada na zona do Alentejo, beneficiando dos novos 

empreendimentos agrícolas. 

4.1.2 Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

De acordo com o Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas (IEEA, 2016), a Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) é constituída pelas terras aráveis, culturas permanentes, pastagens permanentes e horta familiar.  

Exploração agrícola é a unidade técnico-económica que utiliza fatores de produção comuns, tais como: mão de 

obra, máquinas, instalações, terrenos, entre outros, e que deve satisfazer obrigatoriamente as quatro condições 

seguintes:  

• Produzir produtos agrícolas ou manter em boas condições agrícolas e ambientais as terras que já não 

são utilizadas para fins produtivos;  

• Atingir ou ultrapassar uma certa dimensão (área, número de animais);  

• Estar submetida a uma gestão única;  

• Estar localizada num local bem determinado e identificável. 

Ainda segundo o IEEA, 2016, definem-se terras aráveis como terras frequentemente mobilizadas e que se 

destinam a culturas temporárias de sementeira anual ou ressemeadas com intervalos que não excedam os 5 

anos. Incluem-se os pousios, as terras retiradas da produção e mantidas em boas condições agrícolas e 

ambientais e as estufas, enquanto que as terras de pousio são áreas incluídas no afolhamento ou rotação, 

trabalhadas ou não, sem fornecer colheita durante o ano agrícola, tendo em vista o melhoramento das 

superfícies. 

As pastagens permanentes referem-se a superfícies semeadas ou espontâneas, em geral herbáceas, destinadas 

a serem comidas pelo gado no local em que vegetam, mas que acessoriamente podem ser cortadas em 

determinados períodos do ano. Não estão incluídas numa rotação e ocupam o solo por um período superior a 5 

anos. 
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Considera-se horta familiar a superfície (geralmente inferior a 20 ares) reservada pelo produtor para a cultura 

de produtos hortícolas ou frutos destinados a autoconsumo. 

O Quadro 3 indica a composição da SAU por regiões, e na qual se pode observar que, dos 3,6 milhões de hectares 

de SAU, mais de metade são pastagens permanentes (51,5%), seguindo-se as terras aráveis (28,6%) e as culturas 

permanentes (19,4%). 

Quadro 3 - Composição da SAU, por NUTS II, 2016 (IEEA, 2016) 

NUTS II 

(ha) 

Terras aráveis 

Horta 

familiar 

Culturas 

permanentes 

Pastagens 

permanentes1 
SAU Culturas 

temporárias 
Pousio Total 

Portugal 791 538 251 759 1 043 298 16 331 705 120 1 876 943 3 641 691 

Continente 767 442 251 744 1 019 186 15 690 700 353 1 777 776 3 513 006 

Norte 133 624 38 680 172 305 7 025 218 773 255 032 653 134 

Centro 154 324 34 126 188 450 6 387 148 470 242 597 585 904 

Lisboa 29 477 4 054 33 532 137 14 715 29 252 77 636 

Alentejo 438 691 159 860 598 551 1 561 270 548 1 230 103 2 100 762 

Algarve 11 326 15 023 26 349 581 47 487 20 792 95 570 

Açores 22 223 0 22 223 526 2 400 98 643 123 793 

Madeira 1 873 15 1 888 114 2 367 524 4 893 

1 Exclui pastagens sobcoberto de culturas permanentes 

Os resultados do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas (IEEA, 2016) registaram 259 mil explorações, 

menos 5,4 mil explorações do que em 2013 e menos 46,3 mil do que em 2009, indicando um abrandamento do 

abandono da atividade agrícola nos últimos 3 anos. A SAU não registou alterações significativas, mantendo-se 

nos 3,6 milhões de hectares (39,5% da superfície territorial). A estrutura das explorações agrícolas continuou a 

evoluir de forma positiva, com um aumento da dimensão média (SAU por exploração) de 12,0 hectares em 2009 

para 14,1 hectares em 2016. 

O Quadro 4 mostra, ao nível de regiões, a evolução da área agrícola e do número de explorações foi muito 

distinta. Comparativamente, a Área Metropolitana de Lisboa foi a região onde se verificou um maior abandono 

da atividade agrícola, com a superfície agrícola a diminuir entre 2009 e 2016 quase 10 mil hectares e o número 

de explorações a decrescer 28,2%. A dimensão média das explorações regista uma grande variabilidade regional, 

apresentando as explorações do Alentejo uma dimensão média 4 vezes superior à média nacional. Por outro 

lado, no Norte e Centro as explorações são em média inferiores a 7 hectares de SAU, menos de metade do valor 

nacional com 14,1 hectares de SAU por exploração (IEEA, 2016). 

 



38 

 

Quadro 4 - Número de explorações, SAU, e dimensão média por NUTS II – variação 2013-2016 (IEEA, 2016) 

NUTS II 

Explorações SAU 

SAU média 

por 

exploração 

Variação 2013-2016 

Nº % ha % ha/expl Nº exp (%) SAU (%) ha/expl (%) 

Portugal 258 983 100 3 641 691 100 14,1 -2,1 0,0 2,1 

Continente 235 774 91,0 3 513 006 96,51 14,9 -2,0 -0,1 1,9 

Norte 95 879 37,0 653 134 17,9 6,8 -3,0 1,0 4,1 

Centro 87 044 33,6 585 904 16,1 6,7 0,9 5,0 4,1 

AM Lisboa 5 458 2,1 77 636 2,1 14,2 -10,9 4,4 17,2 

Alentejo 35 666 13,8 2 100 762 57,7 58,9 -5,5 -2,1 3,5 

Algarve 11 728 4,5 95 570 2,6 8,1 1,5 3,6 2,1 

Açores 11 580 4,5 123 793 3,4 10,7 -2,1 4,4 6,6 

Madeira 11 628 4,5 4 893 0,1 0,4 -3,7 -7,0 -3,5 

Através da informação presente nas Estatísticas Agrícolas de 2017 foi possível a construção do Quadro 5, que é 

relativo ao grupo de culturas selecionadas para realizar o presente estudo, com a respetiva área cultivada em 

hectares e produção em toneladas no ano de 2017. 

Os cereais são representados pelo milho, que se considerou o forrageiro e o milho para consumo; o arroz, a 

aveia, considerando-se também a aveia forrageira e a aveia para consumo; e o trigo (trigo duro e trigo mole). As 

culturas hortícolas são representadas pelo tomate para indústria, negligenciando-se o tomate fresco, visto o 

volume de produção ser muito inferior ao primeiro. Relativamente ao olival foram consideradas tanto as 

azeitonas de mesa, como as azeitonas para produção de azeite, e na vinha, as uvas para produção de vinho foram 

as consideradas, excluindo-se as uvas de mesa. 
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Quadro 5 - Produção das principais culturas em 2017 (EA, 2017) 

CULTURAS Superfície (ha) Produção (t) 

CULTURAS TEMPORÁRIAS   

Cereais para grão  

Milho (milho forrageiro e milho para grão) 233 050 3 940 771 

Arroz 28 943 179 777 

Aveia (aveia para consumo e aveia forrageira) 103 137 1 000 436 

Cevada 23 200 47 862 

Trigo (trigo mole e trigo duro) 53 830 109 725 

Leguminosas para grão  

Feijão 3 509 2 323 

Batata  

Batata 41 415 918 192 

Principais oleaginosas  

Girassol 13 460 20 814 

Culturas hortícolas  

Tomate (para indústria) 19 550 1 650 429 

CULTURAS PERMANENTES  

Principais frutos frescos  

Maçã 14 634 327 502 

Principais frutos subtropicais  

Kiwi 2 640 35 254 

Citrinos  

Laranja 16 639 315 935 

Principais frutos de casca rija  

Amêndoa 34 003 20 138 

Olival  

Azeitona (azeitona de mesa e para azeite) 358 888 447 350 

Vinha  

Uva para vinho 174 976 868 636 
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4.2 Pegada hídrica 

Os resultados obtidos permitem fazer uma análise à pegada hídrica total de cada cultura, onde é também feita 

uma discriminação da pegada hídrica verde, azul e cinzenta, e as respetivas comparações entre o ano de 2017 e 

de um ano normal climatológico, pertencente ao período 1975-2000.  

Apresentam-se também resultados das pegadas hídricas nas suas três componentes por regiões em ambos os 

períodos de estudo, a pegada hídrica externa e interna e a pegada hídrica do consumo nacional relativa ao ano 

2017. São ainda apresentadas as necessidades de rega para cada cultura e a respetiva comparação entre os anos 

considerados. 

4.2.1 Pegada hídrica do ano de 2017 e de um ano climatológico normal 

A Figura 15 indica que os valores da pegada hídrica total de cada cultura são idênticos entre si, ao confrontar o 

ano de 2017 com um ano climatológico normal. Comparando as pegadas hídricas totais das culturas agrícolas 

estudadas, nos dois períodos em estudo, verifica-se que estas, 830 m3/ton no ano de 2017 e 891 m3/ton num 

ano normal climatológico, apresentam valores aproximados em todas as culturas estudadas. 

 

Figura 15 - Comparação da pegada hídrica total de cada cultura em percentagem no ano de 2017 e num ano normal 

climatológico. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

(m
3 /

to
n

)

PH total 2017 vs NC

2017 NC



41 

 

Através dos gráficos da Figura 16, que representa o valor das pegadas hídricas verde, azul e cinzenta na pegada 

hídrica total das culturas em estudo, para o ano de 2017 e para um ano normal climatológico respetivamente, 

observa-se a disparidade entre os resultados obtidos das pegadas hídricas verde e azul em ambos os períodos 

de tempo. 

No ano de 2017, a pegada hídrica azul foi superior à pegada hídrica verde em todas as culturas sem exceção. As 

condições climáticas que vigoraram nesse ano, de calor e seca extremos, implicaram que, de modo a serem 

satisfeitas as necessidades de água das plantas, a quantidade de água de rega aumentou, visto a água da chuva 

ter sido insuficiente, o que gerou uma pegada hídrica azul muito superior à pegada hídrica verde. 

Num ano normal climatológico, as diferenças entre a contribuição das pegadas hídricas verde e azul não são tão 

acentuadas, ainda assim, é evidente que a pegada hídrica azul representa um peso consideravelmente maior na 

pegada hídrica total das culturas. Tal não acontece nas culturas da uva, amêndoa e maçã, onde as contribuições 

da água da chuva e da água da rega estão equilibradas no que concerne a satisfazer as necessidades hídricas 

destas culturas. 

Em relação à pegada hídrica cinzenta, verifica-se que esta teve uma maior expressão na contribuição da pegada 

hídrica total nas culturas da aveia e do milho, contribuindo com cerca de 10% do total. É de notar que os valores 

da pegada hídrica cinzenta são os mesmos em ambos os períodos de tempo, pois considou-se a mesma taxa de 

aplicação de fertilizante, assim como a mesma produtividade para os dois períodos estudados. 
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Figura 16 - Pegada hídrica verde, azul e cinzenta por culturas, relativa ao ano 2017 e a um ano normal climatológico 
respetivamente. 

Feita a média ponderada relativamente às pegadas hídrias verde, azul e cinzenta de todas as culturas estudadas, 

confirma-se mais uma vez através dos gráficos da Figura 17 que a pegada hídrica azul total foi superior à pegada 

hídrica verde em ambos os períodos. No ano de 2017, esta situação foi mais evidente, com a pegada hídrica 

verde a representar 9% do total e a pegada hídrica azul a representar 87%, e num ano normal climatológico, esta 

discrepância mostrou ser um pouco mais reduzida, com a pegada hídrica verde a apresentar um peso de 36% e 

a pegada hídrica azul a representar 60% da pegada hídrica total. Em ambos os períodos a pegada hídrica cinzenta 

teve a mesma contribuição, de 4%, pelas razões citadas anteriormente. 

No geral, a água proveniente da chuva, “água verde”, é pouco significativa na satisfação das necessidades hídricas 

da agricultura em Portugal, nos dois períodos em estudo, sendo necessário recorrer à rega, “água azul”. Daí que, 

a pegada hídrica azul contribua consideravelmente para a pegada hídrica total, com 87% em 2017 e 60% num 

ano normal climatológico.  

O valor médio da pegada hídrica verde das culturas consideradas é de 72 m3/ton em 2017 e 319 m3/ton num ano 

normal, enquanto que a pegada hídrica azul é de 722 m3/ton e 536 m3/ton em 2017 e num ano normal 

climatológico respetivamente. 
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Figura 17 - Pesos das pegadas hídricas verde e azul na pegada hídrica total em 2017 e num ano normal climatológico 

respetivamente. 

4.2.2 Pegada hídrica por NUTS II 

Os gráficos da Figura 18 exibem a pegada hídrica total das regiões estudadas, e nas componentes verde e azul 

nos dois períodos de estudo. A pegada hídrica das culturas consideradas neste estudo apresenta valores 

semelhantes nas regiões estudadas, com exceção de Lisboa que apresenta uma pegada hídrica 

consideravelmente mais baixa quando comparada com as restantes regiões. Esta variação é determinada pelas 

culturas praticadas e pelas diferenças na produtividade de região para região. As culturas responsáveis neste 

estudo por uma maior pegada hídrica foram a amêndoa, a azeitona e o feijão, culturas estas que têm pouca 

expressão na região de Lisboa (Anexo A). Por outro lado, quanto maior a produtividade, menor a pegada hídrica, 

logo, é Lisboa que regista o valor mais alto de produtividade e a região do Alentejo, por ser a detentora da maior 

pegada hídrica, é também aquela onde os valores de produtividade são mais baixos. 

A produtividade é afetada principalmente pelo desenvolvimento das áreas agrícolas em cada região, mais 

concretamente com o clima, a área regada, quantidade de fertilizantes aplicada e tipo de solo, fatores estes que 

variam de região para região. 
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Figura 18 - Pegada hídrica verde, azul e total das 5 regiões estudadas. 
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4.2.3 Pegada hídrica por cultura 

De seguida, começa-se por examinar os resultados obtidos para cada cultura, num gráfico onde se representam 

as respetivas pegadas hídricas verde e azul para cada região em estudo. 

 

 

Figura 19 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do milho. 

Segundo dados das EA (2017) houve uma diminuição da área semeada de milho devido aos baixos preços 

praticados nos mercados mundiais e também devido à escassez de recursos hídricos que se previa na campanha. 

Por observação direta do gráfico da Figura 19, correspondente à cultura do milho pode-se afirmar que a pegada 

hídrica verde foi inferior à pegada hídrica azul em todas as regiões, tanto no ano de 2017, como num ano normal. 

Tal significa que a maior parte das necessidades de água da cultura foram satisfeitas através da rega, situação 

mais evidente no ano de 2017. Assim, afirma-se que a “água azul” é a que mais contribui para a pegada hídrica 

total desta cultura, com uma média de 359 m3/ton no ano de 2017 e de 306 m3/ton num ano normal. 

Os valores obtidos para a pegada hídrica desta cultura situam-se abaixo da média de valores para os cereais, e, 

quando comparados com outros estudos, como os levados a cabo por Mekonnen e Hoekstra (2011) também são 

ligeiramente inferiores, com a Europa ocidental a apresentar valores médios de 654 m3/ton. Isto deve-se 

principalmente devido a diferenças na produtividade da cultura, que no caso do presente estudo, foi de cerca de 

19 ton/ha, enquanto que a média mundial se situa nas 6 ton/ha (FAOSTAT). 
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Figura 20 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do arroz 

O ano de 2017 teve rendimentos distintos nas diferentes regiões do país, com algumas zonas produtoras a 

registarem produtividades superiores a campanhas anteriores, sendo exceção a região da bacia hidrográfica do 

Sado, que se ressentiu da escassez de água, e a região do Baixo Mondego, que, de entre um conjunto de fatores 

se aponta a temperatura elevada que se fez sentir na fase de enchimento do grão (EA, 2017). 

Através do gráfico da Figura 20 obtida para a cultura do arroz, é visível também nesta cultura que a pegada 

hídrica verde pouco peso teve na pegada hídrica total, sendo as necessidades hídricas satisfeitas 

maioritariamente através da rega, situação esta que se verifica de forma mais visível no ano de 2017, e uma vez 

mais em todas as regiões. 

A média nacional da pegada hídrica total do arroz foi de 2000 m3/ton no ano de 2017 e 1720 m3/ton num ano 

normal, valores que são aproximados da média global de 1673 m3/ton (Mekonnem e Hoekstra, 2011). 
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Figura 21 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura da cevada. 

A tendência de decréscimo na produção de cereais não se verificou no caso da cevada, que em 2017 sofreu um 

ligeiro aumento da área cultivada e consequentemente na quantidade produzida, relativamente ao ano anterior 

(EA, 2017). 

Analisando o gráfico da Figura 21, verifica-se que mais uma vez, no ano de 2017 a quantidade de água da chuva 

não foi suficiente para suprimir as necessidades hídricas da cevada, e por isso a pegada hídrica azul é novamente 

a responsável por grande parte da pegada hídrica total. Situação esta que não se verifica num ano normal, com 

as regiões do Norte e Centro do país a registarem uma quantidade de precipitação razoável para que, neste caso, 

a pegada hídrica verde seja superior à pegada hídrica azul. Nas restantes regiões a pegada hídrica azul é superior 

à verde. 

A média da pegada hídrica nacional é de 2458 m3/ton no ano de 2017 e de 2869 m3/ton num ano normal. Estes 

valores apresentam uma ligeira discrepância do valor do estudo de Mekonnem e Hoekstra (2011), de 1423 

m3/ton, que se deve aos valores de produtividade obtidos, 1,84 ton/ha, serem inferiores aos da média mundial 

(3,01 ton/ha) usados para estes cálculos. 
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Figura 22 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do trigo. 

A produção nacional de trigo seguiu a tendência de decréscimo na produção da maioria dos cereais, com uma 

diminuição na área cultivada e na quantidade produzida deste cereal (EA, 2017). 

O gráfico da Figura 22, referente a esta cultura mostra uma vez mais que os valores da pegada hídrica azul são 

superiores aos da pegada hídrica verde em todas as regiões analisadas no ano de 2017. Tal situação também se 

verifica nas regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve do ano normal, com as regiões Norte e Centro a apresentarem 

valores superiores da pegada hídrica verde em relação à azul. 

A média da pegada hídrica nacional para esta cultura foi de 2524 m3/ton no ano de 2017 e de 2843 m3/ton num 

ano normal, valores estes ligeiramente acima aos do estudo já referenciado, mais uma vez devido aos valores de 

produtividade, com o valor obtido de 1,84 ton/ha. 
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Figura 23 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura da aveia. 

A produção de aveia, assim como a maioria dos cereais da campanha, sofreu uma quebra na produção 

relativamente ao ano anterior, sendo aquele que, em termos percentuais, teve uma maior diminuição na 

quantidade colhida (EA, 2017). 

O gráfico das pegadas hídricas desta cultura demostra que no ano de 2017 a quantidade de água utilizada na 

rega foi muito superior à proveniente da precipitação utilizada efetivamente pelas plantas, fazendo com que a 

pegada hídrica azul seja superior à pegada hídrica verde. Num ano normal a quantidade de precipitação na região 

Norte e Centro do país resultou numa pegada hídrica verde superior à azul, o mesmo não se verificando nas 

restantes regiões, onde a pegada hídrica azul superou a verde. 

O valor médio da pegada hídrica total foi de 588 m3/ton para o ano de 2017 e de 621 m3/ton para um ano normal, 

valores estes que se situam abaixo dos 1788 m3/ton calculados a nível global, situação esta que se deve mais 

uma vez aos valores de produtividade obtidos serem quase cinco vezes superiores aos valores médios mundiais. 

0

100

200

300

400

500

600

700

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

(m
3 /

to
n

)
Aveia

PH verde 2017

PH azul 2017

PH verde NC

PH azul NC



50 

 

 

Figura 24 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do feijão. 

A campanha do feijão teve uma evolução positiva no ano de 2017, com um aumento da produção relativamente 

a anos anteriores. (EA, 2017). 

O gráfico obtido para esta cultura indica uma pegada hídrica azul notavelmente superior à pegada hídrica verde 

em todas as regiões em estudo, e tanto para o ano de 2017, como para o ano normal. 

A pegada hídrica total média calculada foi de 7500 m3/ton no ano de 2017 e de 7592 m3/ton no ano normal, 

valores estes que se situam um pouco acima da média mundial de 5053 m3/ton. 
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Figura 25 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura da batata. 

A produção nacional de batata aumentou relativamente a 2016 devido ao incremento da área plantada e da 

produtividade (EA, 2017). 

O gráfico obtido para a cultura da batata indica que as necessidades hídricas desta cultura foram satisfeitas 

maioritariamente pela água proveniente da rega, obtendo-se uma pegada hídrica azul mais alta 

comparativamente à verde no ano de 2017. Num ano normal, a diferença entre os valores das pegadas verde e 

azul atenua-se, especialmente nas zonas Norte e Centro, no entanto, esta última continua a ser superior. 

A pegada hídrica média a nível nacional foi de 274 m3/ton em 2017 e 278 m3/ton num ano normal, valores estes 

equiparados ao estudo da média global de 287 m3/ton. 
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Figura 26 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura da semente de girassol. 

Segundo as EA de 2017, a área cultivada do girassol sofreu uma redução significativa devido à não opção da 

realização da cultura devido à disponibilidade hídrica. 

A campanha do girassol decorreu apenas nas regiões Centro, Lisboa e Alentejo, com esta última a exigir uma 

maior quantidade de água e logo, uma pegada hídrica maior. Através do gráfico da Figura 26, pode dizer-se que, 

de forma geral a pegada hídrica azul foi sempre superior à verde, quer em 2017, quer num ano normal, mas com 

uma diferença entre ambas maior no ano 2017. 

A pegada hídrica média total relativa a 2017 foi de 3960 m3/ton e 4509 m3/ton num ano normal, valores estes 

normalizados quando comparados com a média mundial (3366 m3/ton). 
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Figura 27 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do tomate. 

A produção do tomate teve valores semelhantes aos do ano anterior, mas com uma ligeira subida da 

produtividade (EA 2017). 

No gráfico obtido para esta cultura, verifica-se também que a pegada hídrica azul é superior à pegada hídrica 

verde tanto no ano 2017 como num ano normal, com uma diferença mais acentuada nos valores das duas 

pegadas no ano de 2017.  

Os valores da pegada hídrica total são ligeiramente mais baixos do que seria de esperar comparativamente com 

a média mundial (214 m3/ton), com 95 m3/ton obtidos em 2017 e 105 m3/ton num ano normal, mas tal deve-se 

ao elevado valor da produtividade desta cultura (90.44 ton/ha). 
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Figura 28 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da cultura do kiwi. 

A produção de kiwi alcançou em 2017 o maior resultado de sempre, com uma colheita de 35 411 toneladas (EA. 

2017). 

A pegada hídrica azul é superior à verde em todas as regiões, situação que se verifica em 2017 e num ano normal, 

com o ano de 2017 a alcançar um peso muito maior de utilização de água azul face à verde. 

A pegada hídrica total é mais elevada nas regiões Alentejo e Algarve, com a média nacional a atingir valores de 

743 m3/ton em 2017 e de 774 m3/ton num ano normal, valores estes que são um pouco mais elevados que a 

média mundial (514 m3/ton). 
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Figura 29 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da maçã. 

A campanha da maçã não foi afetada pela falta de precipitação visto que é maioritariamente produzida em 

regime de regadio, registando o maior valor de produção dos últimos anos (EA, 2017). 

Através da análise do gráfico da Figura 29, pode observar-se que a pegada hídrica azul é a mais elevada em todas 

as regiões em 2017, e num ano normal, o mesmo acontece, com exceção das regiões Norte e Centro, onde os 

valores das pegadas hídricas verde e azul são semelhantes. 

A pegada hídrica total no ano de 2017 foi de 406 m3/ton e 420 m3/ton num ano normal, valores estes um pouco 

abaixo do valor da média mundial (822 m3/ton). 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

(m
3 /

to
n

)
Maçã

PH verde 2017

PH azul 2017

PH verde NC

PH azul NC



56 

 

 

Figura 30 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da laranja. 

A produção de laranja registou um aumento face ao ano anterior, com o valor mais elevado desde 1986 de 

319 743 toneladas (EA, 2017). 

Através do gráfico obtido observa-se que a pegada hídrica azul foi a que mais contribuiu para o total da pegada 

hídrica em 2017, o mesmo acontecendo na região de Lisboa e Alentejo do ano normal, já as regiões Norte, Centro 

e Algarve obtiveram um valor de “água verde” igual ou superior ao de “água azul”. 

As regiões com a pegada hídrica total mais elevada são Lisboa e Norte e aquela com um valor consideravelmente 

mais baixo que as restantes é o Algarve. A média nacional da pegada hídrica total calculada foi de 527 m3/ton 

em 2017 e de 458 m3/ton num ano da normal climatológica, valores normais que se situam em conformidade 

com as médias mundiais (560 m3/ton). 
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Figura 31 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da amêndoa. 

Segundo as Estatísticas Agrícolas (2017), a produção de amêndoas teve o valor mais alto do século, alcançando 

20139 toneladas. 

Comparando as pegadas hídricas, pode dizer-se que a pegada azul é superior à verde em todas as regiões, no 

Norte e Centro do país a quantidade de “água azul” e “água verde” consumida foi semelhante, para um ano 

normal. Em 2017 a pegada hídrica azul foi a que mais contribuiu para a total, relativamente à pegada hídrica 

verde. 

Os valores revelados pelo gráfico da Figura 31, permitem ainda afirmar que esta é a cultura que tem uma pegada 

hídrica mais elevada, de todas as que foram estudadas, com uma média nacional de 15976 m3/ton no ano de 

2017 e de 11890 m3/ton num ano normal, que, quando comparados com a média mundial de 8047 m3/ton, são 

algo elevados.  

No entanto, ao comparar os valores obtidos de dotação de rega em m3/ha com os valores estimados pela ABORO, 

estes já são mais aproximados. A média do país é de 9480 m3/ha e nas regiões em estudo os valores são algo 

díspares entre si, com o Norte a consumir 8344 m3/ha, a região Centro com 7925 m3/ha, Lisboa com o valor de 

9636 m3/ha, a região do Alentejo a consumir 9740 m3/ha e o Algarve é a região com um maior consumo de água 

com um valor de 11755 m3/ha. Os valores de referência da ABORO para esta cultura são de 5500 m3/ha para 

amendoeiras com 8 anos, 7000-8000 m3/ha para amendoeiras de 15 anos e produção de 2 toneladas de miolo. 
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Figura 32 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da azeitona. 

A produção de azeitona em 2017 foi muito superior ao ano anterior, alcançando valores ao nível das melhores 

campanhas (EA, 2017). 

Pela observação do gráfico da Figura 32, é possível verificar que a pegada hídrica verde só supera a azul nas 

regiões Norte e Centro num ano normal, e que, no ano de 2017 a pegada hídrica azul é a grande responsável 

pela satisfação das necessidades de água desta cultura. 

Lisboa é onde o valor da pegada hídrica total é mais baixo, enquanto que o Alentejo é a região responsável pela 

pegada hídrica mais elevada. A média nacional da pegada hídrica total no ano de 2017 foi de 6805 m3/ton, 

enquanto que num ano normal foi de 7584 m3/ton, valores que se situam um pouco acima da média mundial, 

de 3015 m3/ton. 
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Figura 33 - Comparação das pegadas hídricas verde e azul do ano de 2017 e de um ano normal climatológico 

pertencente ao período 1971-2000 da uva para vinho. 

As condições climatéricas que se fizeram sentir em 2017 levaram à conclusão antecipada das vindimas nas 

principais regiões, havendo ainda um aumento da produção de vinho e da sua qualidade face à vindima anterior 

(EA, 2017). 

As necessidades de água desta cultura foram satisfeitas maioritariamente pela água proveniente da rega em 

todas as regiões no ano de 2017. Já num ano normal, a água proveniente da chuva conseguiu saciar mais de 

metade das necessidades de água nas regiões Norte e Centro, enquanto que nas restantes zonas a “água azul” 

foi a mais despendida por esta cultura. 

A região do Algarve é onde se identifica a pegada hídrica total mais elevada, e a média nacional é de 1105 m3/ton 

em 2017 e 1310 m3/ton num ano normal, valores um pouco acima da média mundial (869 m3/ton), justificável 

pois o valor de produtividade obtido (5,22 ton/ha) é metade do valor médio de produtividade mundial (10,91 

ton/ha). 
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4.2.4 Pegada hídrica externa e interna do consumo nacional 

A pegada hídrica do consumo nacional refere-se aos bens e serviços que são consumidos pelos habitantes do 

país e é a soma da pegada hídrica externa com a pegada hídrica interna. 

A pegada hídrica externa do consumo nacional refere-se ao volume de água importado dos produtos agrícolas 

que são produzidos fora do país, para serem consumidos pelos habitantes do país importador. Através do gráfico 

da Figura 34, em 2017, as culturas responsáveis por uma pegada hídrica externa mais elevada foram o trigo, o 

milho e o girassol. 

A pegada hídrica interna do consumo nacional, por sua vez, refere-se ao volume de água dos produtos agrícolas 

que são produzidos no país onde são consumidos. Pelo gráfico representado na figura seguinte, as culturas 

agrícolas com uma maior pegada hídrica interna foram a azeitona, o milho e a amêndoa. 

Por sua vez, a pegada hídrica do consumo nacional em 2017, ou seja, o volume de água consumido pelos 

habitantes de Portugal das culturas agrícolas em estudo, obteve um total de 16,4 km3/ano. 

 

Figura 34 - Pegada hídrica externa e interna do consumo nacional. 
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4.2.5 Pegada hídrica por habitante 

Analisando o gráfico da Figura 35, relativo à pegada hídrica das culturas, por habitante, no ano de 2017 e num 

ano normal, é possível concluir que existem grandes diferenças nas pegadas hídricas por habitante entre 

culturas. A cultura com uma maior pegada em ambos os períodos de estudo foi o milho, com 410 m3/hab/ano 

em 2017 e 277 m3/hab/ano num ano normal. Em 2017, as culturas com uma maior pegada hídrica por habitante, 

a seguir ao milho, foram a azeitona e o trigo, enquanto que num ano normal, foram o trigo e o girassol. As 

culturas com uma pegada hídrica por habitante mais baixa foram o kiwi, o feijão e o tomate. 

A pegada hídrica por habitante relativa ao ano de 2017 de todas as culturas estudadas obteve um valor total 

médio de 1590 m3/hab/ano e de 794 m3/hab/ano num ano normal climatológico, considerando o mesmo 

número de habitantes (10309573) relativos ao ano 2016. 

 

Figura 35 - Pegada hídrica das culturas agrícolas, por habitante, no ano de 2017 e num ano normal. 
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4.2.6 Necessidades de água para rega 

As necessidades totais de rega foram calculadas para cada região de análise e para cada cultura estudada através 

do conhecimento das necessidades hídricas da cultura e das necessidades que são satisfeitas através da chuva. 

O gráfico da Figura 36 é aqui apresentado com o propósito de comparar a utilização de água para rega na cultura 

dos produtos agrícolas mencionados no ano de 2017 e num ano normal climatológico. O aumento das 

temperaturas médias e a diminuição da precipitação são desfavoráveis à prática da agricultura pois implicam 

que, para manter os mesmos níveis de produção, as necessidades de rega também aumentem. Como era de 

esperar, os resultados obtidos e demonstrados no gráfico obtido, mostram diferenças significativas na dotação 

de rega de um ano quente e seco para um ano dito normal, com o ano de 2017 a exigir maiores volumes de água 

de rega para satisfazer as necessidades hídricas das culturas, mais concretamente cerca de 6486 m3/ha em 2017 

e 4667 m3/ha num ano normal climatológico. 

De forma a obter uma validação, os valores das necessidades de irrigação das culturas obtidas pelo CROPWAT 

foram comparadas com as dotações de referência para rega disponibilizados pela Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), fazendo a média das três regiões (região sul, região litoral norte e centro e 

região interior norte e centro), nomeadamente com o método de rega gota-a-gota, visto este ser o que mais se 

aproxima à rega no “pé da planta” obtido pelo programa. Como se pode observar através do gráfico, verifica-se 

que os valores de referência são semelhantes aos obtidos, com as maiores diferenças a verificarem-se nos 

cereais, na azeitona, na amêndoa e na laranja. 

  

Figura 36 - Comparação das necessidades de rega entre o ano de 2017 e um ano normal climatológico pertencente ao 

período 1971-2000. 
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4.3 Água virtual 

Em relação à água virtual, apresentam-se os resultados relativos ao ano de 2017 do conteúdo em água virtual 

discriminado por cultura e o respetivo balanço de água virtual. Foi ainda calculado a dependência e a 

autossuficiência de água virtual do país e por fim a produtividade de água para cada cultura. 

4.3.1 Conteúdo em água virtual 

O gráfico da Figura 37 representa o conteúdo em água virtual das culturas estudadas, durante o ano de 2017, e 

como se pode conferir, a amêndoa apresenta um conteúdo em água virtual muito superior às restantes culturas, 

com um valor de 28 739 m3/ton, seguida pelo feijão e pela azeitona. 

O conteúdo total médio em água virtual verde foi de 68 m3/ton, 754 m3/ton em conteúdo virtual azul e 28 m3/ton 

em conteúdo virtual cinzento, que somados, obtêm o conteúdo total em água virtual de 850 m3/ton, no ano de 

2017.  

Os valores discriminados do conteúdo em água virtual por culturas estão tabelados no Anexo A. 

 

Figura 37 - Conteúdo em água virtual. 
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4.3.2 Balanço de água virtual 

Foram avaliados os fluxos de água virtual em Portugal, no ano de 2017, e, como se pode ver através do gráfico 

da Figura 38, a quantidade de água virtual importada foi superior à exportada na grande maioria das culturas, 

com um valor total de 7.6 km3 e 1 km3 respetivamente. 

Através dos fluxos de água virtual importada e exportada foi possível fazer o balanço de água virtual da área de 

Portugal Continental, no ano de 2017, que se sabe subtraindo a exportação de água virtual à importação da 

mesma. Este balanço é visível no gráfico abaixo através da coluna verde representada por “BAV”. O balanço 

obtido foi de 6.6 km3/ano, valor positivo que indica que houve entrada de água virtual proveniente de outros 

países através do comércio das culturas representadas neste estudo. 

Contudo houve algumas culturas com um balanço de água virtual negativo, tais como a azeitona, a amêndoa, o 

kiwi e o tomate, e outras com um balanço positivo que se destacaram, como é o caso do trigo, milho, girassol e 

cevada, como se pode observar pelo gráfico da Figura 38. O que significa que as culturas com um balanço virtual 

de água negativo são as que exportaram mais água do que importaram, e por outro lado, as culturas que 

apresentaram um balanço positivo foram as responsáveis por uma maior importação de água virtual em relação 

ao volume de exportação. 

Os valores dos fluxos de água virtual, assim como o balanço de água virtual estão disponíveis por culturas no 

Anexo A. 

 

Figura 38 - Balanço de água virtual das principais culturas agrícolas (hm3/ano) 
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4.3.3 Dependência de água virtual 

No que diz respeito à dependência nacional de água (DA), Portugal dependeu, em 2017, de cerca de 54% da 

importação de água virtual no que diz respeito às culturas estudadas. As culturas do feijão, girassol, trigo e cevada 

foram as que maior percentagem de dependência de água alcançaram. Como se pode observar pelo gráfico da 

Figura 39, a cultura do feijão ultrapassa os 100 % de dependência de água, tal deve-se ao facto de, em Portugal, 

o valor da exportação ser muito superior ao de produção, pois Portugal importa feijão para exportar. 

Por outro lado, obtendo uma percentagem de dependência de água de 54%, significa que percentagem de 

autossuficiência nacional de água, ASN, no que toca às culturas agrícolas presentes neste estudo, foi de 46%. 

 

Figura 39 - Dependência nacional de água virtual, em %. 
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4.3.4 Produtividade da água 

Relativamente à produtividade da água, o valor total obtido para as culturas estudadas foi de 1 205 ton/hm3. 

É possível observar através da Figura 40 que as culturas que se destacam com uma maior produtividade de água 

em relação às restantes são a cultura do tomate com 10 495 ton/hm3, seguida pela da batata com uma 

produtividade de 3 649 ton/hm3. Aquelas com uma menor produtividade de água são as culturas da amêndoa e 

do feijão, com valores de produtividade obtidos de 62 ton/hm3 e 133 ton/hm3 respetivamente. 

Visto a produtividade de água ser o inverso da pegada hídrica, quanto maior este valor, menor o valor da 

produtividade de água, daí as culturas com uma pegada hídrica mais elevada apresentarem valores de 

produtividade de água mais baixos e vice-versa. 

 

 

Figura 40 - Produtividade da água em cada cultura (hm3/ton) 
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5 Discussão de resultados 

Esta dissertação teve como foco principal o cálculo das pegadas hídricas das principais culturas agrícolas 

produzidas em Portugal no ano de 2017 e num ano climatológico normal, e a comparação das pegadas hídricas 

verde, azul e cinzenta, assim como a pegada hídrica total, entre os referidos períodos de tempo. 

Comparando a pegada hídrica total das culturas agrícolas em estudo no ano de 2017, 830 m3/ton e de um ano 

normal, 891 m3/ton verifica-se que os valores obtidos são aproximados. Das 15 culturas estudadas, 8 apresentam 

valores de pegada hídrica semelhantes entre os dois anos (diferem menos de 10%), enquanto que para as 

restantes culturas obtiveram-se valores que variam entre 10% e 20%, com a exceção da amêndoa cuja variação 

entre ambos os períodos foi de 34%. Tais diferenças devem-se ao facto de as variáveis climáticas dos períodos 

em estudo serem diferentes, tais como a evapotranspiração das culturas em 2017 ser superior devido a 

temperaturas médias do ar mais elevadas e/ou a humidade relativa ser mais baixa. 

Relativamente à origem da água utilizada para satisfazer as necessidades hídricas dos produtos agrícolas, os 

resultados obtidos vieram de encontro ao esperado, vindo a demonstrar que a pegada hídrica azul foi muito 

superior à pegada hídrica verde em todas as culturas analisadas no ano de 2017. Tal deve-se ao ano 

extremamente quente e seco, atípico quando comparado aos registos de temperatura e precipitação de um ano 

normal para Portugal. Como o registo da precipitação foi muito baixo, a pegada hídrica verde teve um peso 

insignificante na satisfação das necessidades de água das culturas agrícolas, e como tal, a água proveniente da 

rega foi a grande responsável pelo consumo de água das culturas, daí a pegada hídrica azul ter um grande peso 

na pegada hídrica total. Segundo o IEEA (2016), as explorações agrícolas baseadas em sistemas de agricultura 

predominantemente de regadio são superiores a 75% da respetiva SAU, enquanto que as explorações baseadas 

em sistemas de agricultura principalmente de sequeiro representam menos de 25% da SAU.  

Num ano normal climatológico, a pegada hídrica verde calculada foi, de uma forma geral, inferior à pegada 

hídrica azul, no entanto, em algumas culturas e em determinadas regiões, verificou-se o inverso, em que nos 

meses de inverno, as regiões Norte e Centro do país têm valores de precipitação superiores às restantes regiões, 

e daí, nestes casos, a pegada hídrica verde ter sido superior à pegada hídrica azul. 

A pegada hídrica cinzenta média total foi de 36 m3/ton para ambos os períodos de estudo, pois considerou-se a 

mesma taxa de aplicação de fertilizante, assim como os mesmos valores de produtividade. É de realçar que na 

pegada hídrica cinzenta calculada, apenas o azoto foi considerado, e que outros fertilizantes, pesticidas e 

herbicidas não entraram no cálculo da pegada hídrica cinzenta. As culturas cuja pegada hídrica cinzenta 

contribuíram para um peso maior na pegada hídrica total foram o feijão e o milho. 

A pegada hídrica por região, foi também calculada, sendo a região do Alentejo a obter o maior valor 

relativamente às restantes, e Lisboa a obter o mais baixo, em ambos os anos em estudo, pois quanto maior a 

produtividade, menor a pegada hídrica, logo, é Lisboa que regista o valor mais alto de produtividade e a região 

do Alentejo, por ser a detentora da maior pegada hídrica, é também aquela onde os valores de produtividade 

são mais baixos. 



68 

 

Referindo agora a pegada hídrica total calculada dos produtos agrícolas, pode-se dizer que a cultura responsável 

por um maior consumo de água foi a amendoeira, com um valor de pegada hídrica total muito superior às 

restantes culturas (15 976 m3/ton), seguindo-se o feijão, com 7 500 m3/ton e a azeitona, com um valor de pegada 

hídrica total de 6 805 m3/ton. As culturas com uma menor pegada hídrica foram, por ordem decrescente, a 

batata, com uma pegada de 274 m3/ton, e o tomate com 95 m3/ton. Os valores mencionados são pertencentes 

ao ano 2017. 

Os valores das pegadas hídricas foram comparados com o estudo efetuado por Mekonnem e Hoekstra (2011), 

verificando-se que os valores calculados da maior parte das culturas, no ano de 2017, são semelhantes aos 

valores de pegada hídrica médios globais disponibilizados no estudo mencionado. A exceção ocorre nas culturas 

da amendoeira, milho e aveia. Tal, deve-se principalmente ao facto de os valores de produtividade calculados 

para o ano de 2017 diferirem dos valores utilizados médios globais, assim como as condições de solo, 

temperatura, precipitação e técnicas e estratégias de rega serem distintos nas diferentes regiões do mundo. 

As necessidades de rega foram também comparadas entre um ano normal e o ano de 2017. Mais uma vez, os 

resultados foram os previstos, e, em congruência com os valores da pegada hídrica azul serem superiores aos da 

pegada hídrica verde, a dotação de rega em m3/ha/ano foi superior em 2017. Estes resultados foram 

confrontados com os valores disponibilizados pela DGADR de dotação de referência e, das 15 culturas estudadas, 

a média da diferença é de ± 17%, com as maiores diferenças a serem observadas para as culturas da azeitona, 

amêndoa e laranja. 

A pegada hídrica externa do consumo nacional, refere-se à apropriação dos recursos hídricos noutros países para 

a produção agrícola de produtos importados e consumidos no nosso país, e o valor total calculado para Portugal 

no ano de 2017 foi de 7,6 km3/ano. O trigo e o milho foram as culturas que se destacaram com uma maior pegada 

hídrica externa, 2,8 km3/ano  e 2,6 km3/ano respetivamente, e o tomate e o kiwi foram as culturas que menos 

água consumida noutros países para a sua produção precisaram. 

A pegada hídrica interna do consumo nacional, que se define como a apropriação dos recursos hídricos 

domésticos para a produção de bens e serviços que são consumidos internamente, foi de 8,8 km3/ano em 2017. 

As culturas com uma maior pegada hídrica interna foram a azeitona, o milho e a amêndoa com 3,4 km3/ano, 1,6 

km3/ano e 1,3 km3/ano respetivamente. 

É importante mencionar que a pegada hídrica interna do consumo nacional, em relação ao feijão é negativa, pois 

é o resultado da diferença entre a pegada hídrica total em m3 (CWU) e a exportação líquida de água virtual, e 

visto Portugal exportar mais do que a quantidade que produz (importa para reexportar) faz com que esta cultura 

seja, neste indicador, negativo em relação aos restantes. 

A pegada hídrica do consumo nacional, dos produtos agrícolas considerados que foram consumidos pelos 

habitantes do nosso país em 2017 foi de 16,4 km3/ano, sendo que as culturas com uma maior pegada hídrica do 

consumo nacional foram o milho, o trigo e a azeitona. 
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No ano de 2017, a média do conteúdo em água virtual das 15 culturas foi de 850 m3/ton, com a água virtual 

cinzenta a contribuir com 3%, a água virtual verde a contribuir com 8% e a azul com 89%. A cultura com um maior 

conteúdo em água virtual é a amêndoa e a que apresenta menor valor é o tomate. 

Em relação aos fluxos de água virtual, nomeadamente a importação e exportação de água virtual no ano de 2017, 

obtiveram-se os valores totais de 7,6 km3/ano e 1 km3/ano respetivamente. As culturas com um maior volume 

de importação de água virtual foram o trigo, o milho e o girassol e aquelas que apresentam um maior valor de 

volume de água virtual exportado foram a azeitona, o arroz e a amêndoa. Fez-se também um balanço de água 

virtual ao ano 2017, obtendo-se o valor total positivo de 6,6 km3/ano, o que significa um fluxo líquido de entrada 

de água virtual proveniente de outros países. 

Achou-se pertinente calcular nesta dissertação, qual a dependência de Portugal de importação da água virtual 

em relação ao ano de 2017, e o valor obtido foi de 54%. Este é um valor médio representativo de todas as culturas 

em estudo, e significa que Portugal tem uma dependência do exterior de 54% relativamente ao conteúdo em 

água virtual das culturas estudadas nesta dissertação, e, logo, é autossuficiente também em 46%, valores estes 

que estão de acordo com os valores adquiridos no estudo de Chapagain e Hoekstra (2004). As culturas que 

mostraram uma maior dependência de água foram as culturas do trigo e do girassol (com 94 %), (pois são as 

culturas cuja pegada hídrica externa mais contribui para a pegada hídrica do consumo nacional.  

Um dos objetivos da agricultura quando a terra é escassa e a água abundante, é maximizar a produtividade da 

terra (ton/ha). Mas quando o problema se coloca ao contrário, e a escassez de água é superior à escassez da 

terra, torna-se mais importante maximizar a produtividade da água (ton/m3). Foi então calculada a produtividade 

da água para cada cultura, e obteve-se um valor total de 1205 toneladas por cada hectómetro cúbico de água 

consumido. A cultura com uma maior pegada hídrica foi a amêndoa e por isso, é esta a cultura com uma menor 

produtividade de água, ou seja, foi a cultura que apresentou uma baixa produção por volume de água consumido. 

Já a cultura que obteve um valor mais alto de produtividade foi o tomate, visto ser este aquele que apresentou 

uma menor pegada hídrica, significando que foi a cultura onde se observou uma alta produção por volume de 

água consumido. 

O valor da pegada hídrica por habitante no ano de 2017 foi de 1590 m3/hab/ano, valor este inferior, mas dentro 

da mesma ordem de grandeza ao apresentado no estudo de Chapagain e Hoekstra (2004) para Portugal, de 1855 

m3/hab/ano. É importante notar que esta pegada hídrica apenas considera as 15 culturas estudadas, o que pode 

justificar a diferença entre o valor calculado neste estudo e o valor indicado para Portugal segundo os mesmos 

autores. Ainda no mesmo estudo, comparando os valores da pegada hídrica por habitante relativa à agricultura 

dos outros países mediterrâneos, Portugal apresenta a menor pegada hídrica per capita, com a Grécia em 

primeiro lugar, com uma pegada hídrica de 2083 m3/hab/ano, Espanha com 1922 m3/hab/ano e Itália com 1868 

m3/hab/ano. 

É importante referir que todos os cálculos efetuados e os resultados apresentados não representam toda a 

produção agrícola em Portugal, visto o estudo representar aproximadamente 64% da produção agrícola total 

(ton) e 32% da superfície agrícola utilizada (ha), segundo dados do IEEA, 2016. 
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6 Conclusões e trabalhos futuros 

A importância crescente que é dada à situação atual dos recursos hídricos torna imprescindível a existência de 

uma gestão sustentável favorável, não só à escala nacional, mas também à escala global, pois este recurso 

desempenha um papel fundamental para o ser humano em todas as suas atividades.  

As alterações climáticas têm vindo a salientar os desequilíbrios da distribuição de água, situação evidente em 

Portugal através da comparação das pegadas hídricas das principais culturas agrícolas produzidas, num ano 

pertencente a um período normal climatológico e ao ano de 2017, o mais quente e seco dos últimos anos. 

As alterações climáticas têm tendência a manifestar-se nos países mediterrâneos através da subida das 

temperaturas médias e na diminuição da precipitação, que são desfavoráveis à produção agrícola pois provocam 

uma diminuição na produtividade e um aumento nas necessidades de rega. 

A utilização de água de rega no setor agrícola não constitui problema num ano médio, mas o mesmo não 

acontece num ano de seca, como o de 2017. Como os resultados obtidos vieram a validar, a subida das 

temperaturas médias do ar e a escassa precipitação do ano de 2017, refletiram-se num aumento significativo da 

evapotranspiração de referência e, consequentemente, no aumento das necessidades hídricas das culturas, que 

foram satisfeitas maioritariamente através da rega, pois, num ano seco as necessidades de rega são muito 

superiores às de um ano normal médio. Daí que os resultados obtidos tenham confirmado valores de pegada 

hídrica azul superiores aos valores de pegada hídrica verde no ano 2017 em todas as culturas, assim como esse 

ano, quando comparado com um ano normal climatológico, ter demonstrado um aumento da agricultura de 

regadio em função da diminuição da agricultura de sequeiro, e logo, um peso significativo da pegada hídrica azul 

na pegada hídrica total em relação à pegada hídrica verde. 

Existem quatro fatores principais que determinam as pegadas hídricas per capita dos países: o volume médio de 

consumo per capita, normalmente relacionado com o rendimento do país; os hábitos de consumo dos habitantes 

do país; o clima, que afeta as taxas de evaporação; e práticas agrícolas. Portugal tem das maiores pegadas 

hídricas por habitante na Europa, quando se trata do setor agrícola, sendo apenas ultrapassado pelos restantes 

países mediterrâneos, Grécia, Espanha e Itália. Uma das razões pelas quais tal acontece, deve-se ao facto de se 

encontrarem na região mediterrânea e, como tal,  sujeitos a uma clima particular que ocorre apenas em 3% da 

superfície terrestre (WWF, 2018), estando sujeitos a taxas de evaporação elevadas pois são os países que estão 

mais expostos à radiação solar em relação aos restantes países europeus. 

A importância da agricultura de regadio é uma questão ambígua no sentido em que é essencial para alcançar os 

resultados em volumes de produção obtidos nos últimos anos e a única forma de assegurar bons valores de 

produtividade dada a irregularidade da precipitação. No entanto, a intensificação agrícola pela rega pode ser 

insustentável do ponto de vista ambiental, pois sobrecarrega os recursos hídricos e o solo. 

Segundo Silva (2012), a agricultura de regadio tem vindo a melhorar a sua eficiência na utilização de água, 

reduzindo na última década o volume total de água utilizado em 33% e aumentando a produtividade económica 

da água no mesmo período, nomeadamente, e segundo a realidade caracterizada no PNA (2002) e PNA (2016), 
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houve uma redução de cerca de 48% dos consumos de água associados à agricultura, passando de 6,54 km3 para 

3,39 km3. 

Em 2016, a área de superfície agrícola utilizável (SAU) era de 3.5 milhões de hectares, em que cerca de 544 000 

hectares correspondem a superfície irrigável, e destes, 470 000 hectares são efetivamente regados, o que 

demostra a importância do regadio na agricultura atual em Portugal. De forma a responder ao aumento 

populacional e às exigências na produção de alimento, tal só é possível investindo na agricultura de regadio de 

forma sustentada, utilizando os recursos hídricos eficientemente. 

A sustentabilidade do uso da água é independente do contexto geográfico e a redução da pegada hídrica é 

necessária quer em regiões de abundância, quer em regiões de escassez de água. Neste último caso, o ideal será 

priorizar a resolução do problema a nível local, reduzindo-se a pressão sobre os recursos hídricos. Em regiões 

onde a água doce é abundante, a pegada hídrica também dever ser reduzida, pois, apesar de não resolver 

problemas de escassez hídrica a nível local, contribui para a sustentabilidade de água a nível global. 

De forma a aliviar a pressão sobre os recursos hídricos do nosso país, uma das medidas a tomar seria importar 

os produtos agrícolas que exigem volumes significativos de água na sua produção, mas que no país onde são 

produzidos, a escassez de água não seja um problema. Nos sistemas de produção, as estratégias a adotar na 

redução da pegada hídrica são, por exemplo a escolha de períodos com maior disponibilidade de água para se 

fazer a sementeira das culturas. 

Mais concretamente, a pegada hídrica verde pode ser reduzida ao aumentar a produtividade das culturas 

(ton/ha) na agricultura de sequeiro e, em situações de escassez de água, deve optar-se por culturas com 

consumos de água menos exigentes e que melhor se adaptem a situações de seca. Sempre que as culturas o 

permitam, deve-se fazer uso da cobertura do solo, para evitar perdas de água por evaporação. 

Em relação à redução da pegada hídrica azul, a evolução da tecnologia de rega permite cada vez mais optar por 

técnicas de irrigação mais eficientes, tais como a rega gota a gota, evitando perdas de água por evaporação, e 

procurando aumentar a produtividade da água azul (ton/m3). O aumento da eficiência do uso de água no setor 

agrícola é assim conseguido através da evolução da eficiência dos sistemas de rega, reduzindo as perdas na 

aplicação de água no solo, adequando o calendário e o método de rega mais adequado. Sabendo as culturas com 

consumos de água mais exigentes, devem optar-se por aquelas que melhor se adaptem ao nosso clima, o que 

vai diminuir os gastos de água para rega, e contribuir para uma agricultura de regadio mais sustentável. 

Em relação à pegada hídrica cinzenta, esta pode ser diminuída aplicando taxas de pesticidas e fertilizantes mais 

baixas ou praticando sempre que possível agricultura biológica. A prática de agricultura biológica produz uma 

pegada hídrica muito menor quando comparada com a agricultura convencional, e por isso o impacto nos 

recursos hídricos é menor, tendo em conta o volume de água contaminada. 

A produção agrícola irá implicar sempre a utilização de água, pelo que a meta de zero pegada hídrica nunca vai 

ser possível, no entanto, a análise da pegada hídrica permite comparar diferentes produtos agrícolas produzidos 

em distintas partes do mundo, através de diferentes práticas agrícolas, possibilitando a seleção de alternativas 

mais apropriadas para a produção agrícola e consequentemente para uma melhor gestão da água. 
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O conhecimento da pegada hídrica fornece informações valiosas que ajudam a identificar áreas problemáticas 

onde sejam necessárias ações urgentes, ou áreas de risco potencial onde a agricultura é feita 

insustentavelmente. Da mesma forma também dá a conhecer onde existem recursos hídricos em abundância 

geridos de forma sustentável, permitindo à indústria alimentar a tomada de melhores decisões, em que a água 

é utilizada e gerida de forma responsável. 

Em relação a trabalhos futuros que possam vir a ser desenvolvidos sobre o tema, seria interessante estudar as 

alternativas que vão de encontro à sustentabilidade deste recurso, como por exemplo de que forma é possível 

alcançar a redução da pegada hídrica, e aumentar a relação entre as pegadas hídricas verde/azul. Uma sugestão 

prática seria estudar de que forma se pode atingir a eficiência máxima no consumo de água das culturas, 

analisando as combinações entre a melhor técnica de rega, estratégia de irrigação e cobertura do solo. Um 

estudo que poderá ser utilizado como referência para trabalhos futuros foi efetuado por Chukalla, Krol e 

Hoekstra (2015), que concluiu que a maior redução da pegada hídrica na agricultura de regadio se verifica através 

da técnica de irrigação gota a gota ou gota subsuperficial em combinação com uma cobertura de solo sintética e 

ao utilizar a irrigação deficitária. Esta redução da pegada hídrica é da ordem dos 28-30% quando comparada com 

o caso de referência de irrigação total, por sulcos e sem cobertura de solo.  

As perdas associadas aos sistemas de abastecimento e transporte de água são também uma questão a 

considerar, e o investimento na eficiência dos mesmos promove a uma poupança da água, contribuindo também 

para a diminuição da pegada hídrica indireta. 

Outro caminho que tem vindo a ser cada vez mais discutido trata-se da substituição da economia linear pela 

economia circular na utilização de recursos hídricos na agricultura, promovendo a redução da pressão sobre os 

recursos superficiais e subterrâneos, especialmente em locais onde a disponibilidade de água para rega é um 

fator limitante. Outras vantagens são a redução do caudal de efluentes urbanos e industriais tratados e 

descarregados em meio hídrico natural, e ao mesmo tempo o aproveitamento do valor fertilizante das águas 

residuais tratadas (Valada et al., 2013). No caso de Portugal é uma estratégia que está a ser estudada pela 

FENAREG, que faz parte de um consórcio de investigação aplicada (SuWaNu Europe), que conta com uma 

tecnologia – Treat and Use – que permite o tratamento de águas residuais urbanas para utilização na rega de 

pomares e culturas hortícolas, com recuperação de nutrientes essenciais nos campos agrícolas (Martins, 2019). 

As empresas devem ser incentivadas no sentido de alcançar a menor pegada hídrica possível em toda a sua 

cadeia de produção e serviços, visto a contabilização do consumo de água ser cada vez mais considerada como 

parte essencial no desempenho da gestão sustentável. A má administração da água gera diferentes tipos de risco, 

incluindo danos à imagem da empresa, aumento da fiscalização, riscos financeiros no caso de causarem poluição 

e insuficiência de água para o funcionamento e operações da empresa nos casos aplicáveis. 

Os consumidores também desempenham um papel importante na redução da pegada hídrica, em termos de 

pegada hídrica direta, nomeadamente no consumo de água para fins domésticos reduzindo o consumo de água 

e reutilizando sempre que possível, e reduzindo a sua pegada hídrica indireta (mais elevada que a direta) através 

de alterações nos seus hábitos de consumo, tais como optar por produtos com menor pegada hídrica, ou 



73 

 

produtos que tenham sido produzidos em regiões onde não exista escassez de água. Para os consumidores 

poderem fazer escolhas conscientes, é necessário promover a transparência do produto, obrigando as empresas 

a rotularem e a certificarem produtos (Hoekstra et al., 2011). 
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ANEXOS 

Anexo A - Valores calculados de alguns parâmetros relativamente ao ano de 2017 

 

 
Milho Arroz Cevada Trigo Aveia Feijão Batata Girassol Tomate Kiwi Maçã Laranja Amêndoa Azeitona Uva TOTAL 

Área (ha) 233 050 28 943 23 200 53 830 103 137 3 509 41 415 13 460 19 550 2 640 14 634 16 639 34 003 358 888 174 976 1 121 874 

Produção (ton) 3 940 771 179 777 47 862 109 725 1 000 436 2 397 918 192 20 814 1 650 429 35 254 327 502 315 935 20 138 447 350 868 636 9 885 218 

Importação (ton) 2 136 296 124 498 350 834 1 516 260 8 616 33 862 367 821 234 541 42 473 9 327 68 945 138 650 3 848 14 710 211 037 350 781 

Exportação (ton) 74 931 79 931 38 969 46 028 1 552 20 359 65 308 7 847 98 989 16 273 55 060 113 552 3 963 41 100 29 885 46 249 

PH verde (m3/ton) 25.79 58.60 217.85 236.16 53.77 373.18 24.65 164.00 3.44 76.99 41.34 37.17 1570.18 576.18 184.75 72.10 

PH azul (m3/ton) 359.06 1910.32 2176.78 2223.70 460.36 7106.12 241.58 3667.41 86.94 657.73 363.08 477.64 14325.06 6109.00 184.75 721.50 

PH cinza (m3/ton) 45.79 30.78 63.34 64.10 73.53 20.95 7.82 128.43 4.89 8.43 1.91 12.12 80.70 120.16 8.52 35.92 

PH total (m3/ton) 430.64 1999.70 2457.97 2523.96 587.66 7500.25 274.04 3959.84 95.28 743.15 406.32 526.93 15975.94 6805.34 1105.07 829.53 

CWU verde (hm3/ano) 101.63 10.53 10.43 25.91 53.80 0.87 22.63 3.41 5.68 2.71 13.54 11.74 31.62 257.75 160.48 712.73 

CWU azul (hm3/ano) 1414.98 343.43 104.18 244.00 460.56 16.51 221.81 76.33 143.49 23.19 118.91 150.90 1286.63 3405.73 792.03 8802.68 

CWU cinza (hm3/ano) 157.63 5.94 3.39 7.78 61.76 0.04 6.23 1.67 7.52 0.37 0.8 5.84 1.81 9.8 7.02 277.62 

CWU total (hm3/ano) 1674.24 359.91 118.00 277.68 576.11 17.42 250.67 81.42 156.69 26.28 133.24 168.48 1320.06 3673.28 959.53 9793.03 

VWC verde (m3/ton) 19.88 61.98 366.53 322.51 48.90 272.36 22.04 142.74 3.92 75.63 48.84 90.90 1998.47 417.85 197.68 272.68 

VWC azul (m3/ton) 371.68 2189.05 3316.03 2983.16 2983.16 7339.46 253.34 2435.64 77.04 1036.12 642.62 704.30 26650.09 4563.96 1383.08 3625.39 

VWC cinza (m3/ton) 40.00 33.07 70.87 70.87 61.73 17.97 6.78 80.24 4.56 10.6 2.43 18.48 90.00 21.92 8.08 35.84 

VWC total (m3/ton) 431.56 2284.10 3753.43 3376.54 545.96 7629.78 282.16 2658.62 85.52 1122.35 693.89 813.68 28738.56 5003.72 1588.84 3933.92 

Irr. Req. (m3/ha)  6071.57 11865.78 4490.73 4532.71 4465.47 4704.34 5355.90 5671.13 7339.89 8783.14 8125.49 9069.15 8483.90 8018.40 4526.49 6486.03 

CWR (m3/ha) 7 116.40 10 438.00 5 388.20 5 434.40 5 388.20 5 532.00 6 396.20 16 761.00 7 237.67 10 803.20 10 126.20 8 563.40 9 435.00 8 741.60 5 693.40 8 203.66 

𝐏𝐇̅̅ ̅̅  𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 (m3/ton)1 1 222.00 1 673.00 1 423.00 1 827.00 1 788.00 5 053.00 287.00 3 366.00 214.00 514.00 822.00 560.00 8 047.00 3 015.00 869.00 2 045.33 
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1 Os valores da pegada hídrica média global (PH̅̅ ̅̅  global) são valores retirados de Mekonnen e Hoekstra (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH* (m3/ton) 708.83 1 866.02 1 547.24 1 874.03 597.91 5 214.78 277.75 3 414.40 98.25 695.21 478.61 537.02 14 703.93 6 684.67 1 058.93 2 650.51 

VI (hm3/ano) 2610.55 208.29 499.24 2770.21 15.41 171.10 105.56 789.47 9.09 4.79 56.67 77.64 30.96 44.35 183.39 7576.73 

VE (hm3/ano) 53.11 149.15 60.29 86.26 0.93 106.17 18.14 26.79 9.73 11.31 26.35 60.98 58.27 274.74 31.65 973.88 

BAV (hm3/ano) 2557.44 59.13 438.94 2683.95 14.48 64.94 87.43 762.67 -0.64 -6.52 30.32 16.66 -27.31 -230.39 151.74 6602.85 

PH ext (hm3/ano) 2610.55 208.29 499.24 2770.21 15.41 171.10 105.56 789.47 9.09 4.79 56.67 77.64 30.96 44.35 183.39 7576.73 

PH int (hm3/ano) 1621.13 210.76 57.71 191.43 575.19 -88.75 232.53 54.62 146.97 14.96 106.89 107.50 1261.79 3398.54 927.88 8819.15 

PH con. nac (hm3/ano) 4231.68 419.04 556.95 2961.63 590.59 82.35 338.10 844.09 156.06 19.76 163.56 185.15 1292.75 3442.89 1111.28 16395.88 

PH hab/ano (m3/h/ano) 410.461 40.646 54.022 287.270 57.286 7.988 32.795 81.874 15.137 1.916 15.865 17.959 125.393 333.951 107.791 106.024 

ASA (%) 38.31 50.29 10.36 6.46 97.39 -107.77 68.78 6.47 94.18 75.73 65.35 58.06 97.60 98.71 83.50 49.56 

DA (%) 61.69 49.71 89.64 93.54 2.61 207.77 31.22 93.53 5.82 24.27 34.65 41.94 2.40 1.29 16.50 50.44 
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Anexo B – Valores calculados de alguns parâmetros relativos a um ano da normal climatológica. 

 Milho Arroz Cevada Trigo Aveia Feijão Batata Girassol Tomate Kiwi Maçã Laranja Amêndoa Azeitona Uva TOTAL 

Área (ha) 233 050 28 943 23 200 53 830 103 137 3 509 41 415 13 460 19 550 2 640 14 634 16 639 34 003 358 888 174 976 1 121 874 

Produção (ton) 3 940 771 179 777 47 862 109 725 1 000 436 2 397 918 192 20 814 1 650 429 35 254 327 502 315 935 20 138 447 350 868 636 9 885 218 

Importação (ton) 2 136 296 124 498 350 834 1 516 260 8 616 33 862 367 821 234 541 42 473 9 327 68 945 138 650 3 848 14 710 211 037 350 781 

Exportação (ton) 74 931 79 931 38 969 46 028 1 552 20 359 65 308 7 847 98 989 16 273 55 060 113 552 3 963 41 100 29 885 46 249 

PH verde (m3/ton) 106.33 376.27 737.45 841.17 209.66 1133.85 104.50 696.04 12.78 324.56 187.83 142.27 5904.84 2990.95 711.07 318.73 

PH azul (m3/ton) 305.98 1313.06 2067.98 1937.88 338.19 6436.72 165.57 3684.23 87.24 441.38 230.68 303.86 5904.84 4473.40 590.62 536.17 

PH cinza (m3/ton) 45.79 30.78 63.34 64.10 73.53 20.95 7.82 128.43 4.89 8.43 1.90 12.12 80.70 120.16 8.52 35.92 

PH total (m3/ton) 458.10 1720.11 2868.77 2843.15 621.38 7591.52 277.89 4508.70 104.91 774.37 420.42 458.25 11890.39 7584.51 1310.20 890.83 

Irr. Req. (m3/ha)  5173.96 8155.95 4266.28 3950.10 3280.47 4261.19 3670.78 5697.14 7364.51 5894.04 5162.45 5769.58 5960.33 5164.20 2932.03 4666.85 

CWR (m3/ha) 6723.60 8075.75 4931.20 4976.80 4931.20 5333.60 5953.80 5735.00 7429.67 10163.00 9495.60 7921.60 8768.60 8031.60 5290.20 103761.22 

PH* (m3/ton) 726.64 1700.83 1596.56 1895.57 631.34 5220.82 280.50 3459.14 107.65 719.90 490.25 489.29 11273.80 7439.04 1223.97 37255.29 

VI (hm3/ano) 2610.55 208.29 499.24 2770.21 15.41 171.10 105.56 789.47 9.09 4.79 56.67 77.64 30.96 44.35 183.39 7576.73 

VE (hm3/ano) 54.45 135.95 62.22 87.25 0.98 106.29 18.32 27.14 10.66 11.71 26.99 55.56 44.68 305.74 36.58 984.52 

BAV (hm3/ano) 2556.11 72.34 437.02 2682.96 14.43 64.81 87.25 762.32 -1.57 -6.92 29.68 22.08 -13.71 -261.39 146.81 6592.21 

PH ext (hm3/ano) 2610.55 208.29 499.24 2770.21 15.41 171.10 105.56 789.47 9.09 4.79 56.67 77.64 30.96 44.35 183.39 7576.73 

PH int (hm3/ano) 249.24 -74.48 -36.12 -28.69 102.26 -102.76 28.24 2.92 44.39 -7.07 -2.74 -28.54 11.91 312.11 137.17 607.84 

PH con. nac (hm3/ano) 2859.79 133.80 463.11 2741.51 117.67 68.35 133.81 792.38 53.47 -2.27 53.93 49.11 42.88 356.46 320.56 8184.57 

PH hab/ano (m3/h/ano) 277.39 12.98 44.92 265.92 11.41 6.63 12.98 76.86 5.19 -0.22 5.23 4.76 4.16 34.58 31.09 52.93 
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Anexo C - Pegada hídrica por região das culturas em estudo. 

2017 

Culturas 
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

PH verde PH azul PH total PH verde PH azul PH total PH verde PH azul PH total PH verde PH azul PH total PH verde PH azul PH total 

Milho 27.26 314.68 341.94 32.57 392.72 425.29 11.90 220.71 232.61 16.42 418.05 434.47 11.26 512.22 523.49 

Arroz 0.00 0.00 0.00 93.45 2 023.02 2 116.47 62.76 1 943.86 2 006.62 47.19 1 857.88 1 905.08 44.53 2 931.42 2 975.95 

Cevada 840.99 5 495.31 6 336.30 226.63 1 798.86 2 025.49 217.62 1 780.33 1 997.95 214.18 2 162.20 2 376.38 333.23 5 343.46 5 676.69 

Trigo 581.92 3 840.68 4 422.60 334.91 2 680.45 3 015.35 212.96 1 757.72 1 970.67 196.68 2 006.88 2 203.57 286.06 4 630.07 4 916.12 

Aveia 55.65 363.62 419.27 70.55 559.97 630.52 47.45 388.19 435.64 45.64 460.74 506.38 25.20 404.13 429.33 

Feijão 404.32 7 046.04 7 450.35 501.81 8 168.50 8 670.31 186.00 5 432.00 5 618.00 162.79 5 775.17 5 937.97 106.86 10 275.57 10 382.43 

Batata 31.11 291.57 322.68 30.36 279.10 309.46 13.82 133.62 147.44 16.93 215.22 232.15 18.00 347.17 365.16 

Girassol 0.00 0.00 0.00 156.16 1 743.50 1 899.66 102.91 1 636.83 1 739.74 169.17 3 926.57 4 095.74 0.00 0.00 0.00 

Tomate 0.00 0.00 0.00 4.48 60.17 64.64 4.02 81.91 85.93 3.26 89.05 92.31 0.00 0.00 0.00 

Kiwi 76.05 598.30 674.35 80.30 859.00 939.30 63.60 819.44 883.04 75.39 1 246.55 1 321.94 82.80 1 657.33 1 740.13 

Maçã 47.23 342.21 389.43 36.76 369.77 406.53 53.11 616.59 669.70 34.71 531.12 565.82 72.40 1 353.40 1 425.80 

Laranja 162.58 886.42 1 049.00 107.41 782.17 889.58 111.31 928.26 1 039.57 42.03 467.38 509.40 31.17 457.27 488.44 

Amêndoa 5 447.70 4 973.37 10 421.07 8 739.70 4 643.04 13 382.74 3 386.25 281.03 3 667.28 6 004.70 7 577.16 13 581.86 10 959.89 4 135.74 15 095.63 

Azeitona 790.13 4 973.37 5 763.50 693.46 4 643.04 5 336.50 26.69 281.03 307.73 543.66 7 577.16 8 120.82 161.93 4 135.74 4 297.67 

Uva 296.26 1 152.23 1 448.49 148.29 817.98 966.27 95.58 585.13 680.71 93.19 753.65 846.85 355.09 3 606.41 3 961.49 

TOTAL 122.16 626.03 748.19 85.34 674.57 759.91 20.38 257.18 277.56 61.72 841.53 903.26 73.40 726.90 800.29 

Ano normal climatológico 

Milho 105.83 247.98 353.80 1 749 915.00 140.17 304.50 444.67 
1 147 

232.00 
35.95 197.99 233.95 117 915.00 74.67 431.86 506.53 

Arroz 0.00 0.00 0.00 0.00 645.93 1 115.47 1 761.40 33 249.00 354.56 1 256.09 1 610.65 33 080.00 304.01 1 384.43 1 688.45 

Cevada 3 398.62 2 956.94 6 355.56 162.00 1 025.49 910.16 1 935.65 2 088.00 578.47 1 375.66 1 954.13 774.00 717.18 2 118.10 2 835.28 

Trigo 2 351.67 2 084.26 4 435.93 7 744.00 1 515.45 1 368.33 2 883.78 8 399.00 566.09 1 363.15 1 929.23 2 148.00 658.58 1 969.95 2 628.53 

Aveia 224.88 195.66 420.54 243 521.00 319.23 283.32 602.55 259 117.00 126.13 299.95 426.08 4 596.00 152.82 451.34 604.17 
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Feijão 1217.38 5803.57 7020.95 902.00 1588.75 7209.44 8798.19 800.00 347.00 5053.00 5400.00 2.00 429.09 6347.97 6777.06 

Batata 147.40 181.78 329.17 264 222.00 138.58 164.23 302.81 294 801.00 36.93 108.52 145.45 203 908.00 57.21 213.50 270.72 

Girassol 0.00 0.00 0.00 0.00 709.80 1217.13 1926.93 969.00 316.95 1432.83 1749.78 1 432.00 724.80 3989.15 4713.95 

Tomate 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 43.72 63.04 37 300.00 12.11 71.23 83.34 336 693.00 12.77 92.73 105.50 

Kiwi 298.01 398.22 696.22 27 355.00 418.49 585.26 1003.75 7 811.00 216.72 675.20 891.92 25.00 293.33 1301.09 1594.42 

Maçã 185.06 212.48 397.54 139 304.00 191.57 231.75 423.31 180 542.00 174.61 489.93 664.54 2 684.00 135.04 543.39 678.43 

Laranja 736.08 417.31 1153.39 5 625.00 619.92 362.59 982.51 7 683.00 418.93 613.13 1 032.05 2 504.00 187.15 426.12 613.28 

Amêndoa 5 447.70 5 786.03 11 233.73 16 358.00 8 739.70 9 667.88 18 407.59 694.00 3386.25 8 785.00 12 171.25 4.00 6004.70 22 482.89 28 487.58 

Azeitona 3794.61 2 599.94 6 394.55 107 469.00 3 473.95 2 442.65 5 916.60 109 166.00 115.28 195.97 311.25 18 094.00 2 761.18 7 277.07 10 038.25 

Uva 1 052.78 641.58 1 694.36 315 731.00 717.60 425.18 1 142.78 266 798.00 292.56 445.01 737.57 69 005.00 334.22 749.29 1083.51 

TOTAL 405.15 406.82 811.96 2 878 308.00 400.05 410.00 810.05 
2 356 

649.00 
68.21 196.25 264.46 792 864.00 60.08 820.48 1 083.71 
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Anexo D - Parâmetros introduzidos no programa CROPWAT das culturas em estudo. 

 

1 Considerou-se “direct sowing” no programa CROPWAT. Os valores de kc apresentados são “Kc dry” e “Kc wet” respetivamente.  

 

 

  

 
Planting 

date 

Harvest 

date 
Kc values L (stage days) 

Rooting 

depth (m) 

Critical 

Depletion 
Yield response 

   initial 
mid-

season 
total initial development 

mid-

season 

late-

season 
total ini mid - ini dev mid late total 

Milho 01/04 28/08 0.3 1.2 0.35 30 40 50 30 150 1 1.7 0.55 0.4 0.4 1.3 0.5 1.25 

Arroz1 01/03 31/07 0.5/1.05 1.05/1.20 0.7/0.9 30 30 60 30 150 0.5 1 0.2 1 1.09 1.32 0.5 1.10 

Cevada 01/03 13/07 0.3 1.15 0.25 20 25 60 30 135 0.3 1.10 0.55 0.2 0.6 0.5 0.4 1 

Trigo 01/03 13/07 0.3 1.15 0.25 20 25 60 30 135 0.3 1.10 0.55 0.2 0.6 0.5 0.4 1 

Aveia 01/03 13/07 0.3 1.15 0.25 20 25 60 30 135 1 1 0.55 0.2 0.6 0.5 0.4 1 

Feijão 01/06 03/09 0.4 1.15 0.35 20 30 40 20 110 0.6 0.9 0.35 0.2 1.1 0.75 0.2 1.5 

Batata 01/03 08/07 0.5 1.15 0.75 30 35 50 30 145 0.4 0.6 0.4 0.45 0.8 0.8 0.3 1.1 

Girassol 01/04 08/08 0.35 1.15 0.35 25 35 45 25 130 0.3 1.30 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 0.95 

Tomate 01/04 31/08 0.6 1.15 0.9 30 40 45 30 145 0.7 1.5 0.45 0.5 0.6 1.10 0.8 1.05 

Kiwi 01/02 28/09 0.4 1.05 1.05 30 60 90 60 240 0.7 1.3 0.35 1 1 1 1 1 

Maçã2 01/02 28/10 0.6 0.95 0.75 30 50 130 30 240 1 2 0.4 1 1 1 1 1 

Laranja3 01/02 05/11 0.7 0.65 0.7 50 70 90 70 280 1.2 1.5 0.5 1 1 1 1 1 

Amêndoa 01/02 28/09 0.4 0.9 0.65 30 50 130 30 240 1 2 0.4 1 1 1 1 1 

Azeitona4 01/03 25/11 0.65 0.7 0.7 30 90 60 90 270 1.2 1.7 0.65 1 1 1 1 1 

Uva 01/03 26/09 0.3 0.7 0.45 30 60 40 80 210 1 2 0.45 0.2 0.7 0.85 0.4 0.85 
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Anexo E - Valores de aplicação de fertilizantes azotados e parâmetros de cálculo da a PH cinzenta. 

  Produtividade Produção Área App Appl x A α L Cmáx Cnat PH cinza 

  ton/ha ton/ano ha kg Na/ha ton/ha kg - kg/ano kg/m3 kg/m3 m3 m3/ton 

Milho 19.32 3 940 771 233 050 386.40 0.39 90 050 520.00 0.10 9 005 052.00 0.05 0.0001 180 461 963.93 45.79 

Arroz 5.77 179 777 28 943 95.40 0.10 2 761 162.20 0.10 276 116.22 0.05 0.0001 5 533 391.18 30.78 

Cevada 1.84 47 862 23 200 65.20 0.07 1 512 640.00 0.10 151 264.00 0.05 0.0001 3 031 342.69 63.34 

Trigo 1.84 109 725 53 830 65.20 0.07 3 509 716.00 0.10 350 971.60 0.05 0.0001 7 033 499.00 64.10 

Aveia 11.53 1 000 436 103 137 355.90 0.36 36 706 458.30 0.10 3 670 645.83 0.05 0.0001 73 560 036.67 73.53 

Feijão 0.77 2 323 3 509 6.92 0.01 24 282.28 0.10 2 428.23 0.05 0.0001 48 661.88 20.95 

Batata 25.50 918 192 41 415 86.50 0.09 3 582 397.50 0.10 358 239.75 0.05 0.0001 7 179 153.31 7.82 

Girassol 2.47 20 814 13 460 99.10 0.10 1 333 886.00 0.10 133 388.60 0.05 0.0001 2 673 118.24 128.43 

Tomate 90.44 1 650 429 19 550 206.10 0.21 4 029 255.00 0.10 402 925.50 0.05 0.0001 8 074 659.32 4.89 

Maçã 17.51 327 502 14 634 21.27 0.02 311 265.18 0.10 31 126.52 0.05 0.0001 623 777.92 1.90 

Kiwi 10.60 35 254 2 640 56.20 0.06 148 368.00 0.10 14 836.80 0.05 0.0001 297 330.66 8.43 

Laranja 12.43 315 935 16 639 114.86 0.11 1 911 155.54 0.10 191 115.55 0.05 0.0001 3 829 971.02 12.12 

Amêndoa 0.53 20 138 34 003 23.85 0.02 810 971.55 0.10 81 097.16 0.05 0.0001 1 625 193.49 80.70 

Azeitona 6.82 447 350 358 888.00 74.74 0.07 26 823 289.12 0.10 2 682 328.91 0.05 0.0001 53 754 086.41 120.16 

Uva 5.22 868 636 174 976 21.10 0.02 3 691 993.60 0.10 369 199.36 0.05 0.0001 7 398 784.77 8.52 

Nota: Os valores de aplicação de kg de Na por hectare de terra de cada cultura foram retirados do Caderno de Campo das Zonas Vulneráveis da Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas. 

 

 


