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RESUMO
O Grupo Operacional para a gestão da 
água no Vale do Lis foi constituído para 
inovar o processo de gestão da água em 
regadio, procurando soluções para os 
problemas visando a sustentabilidade do 
desenvolvimento rural. O plano de ação 
do grupo baseia-se na monitorização da 
rede coletiva de abastecimento, com a 
medição de afluências de rega e de con-
sumo de energia na elevação de água, da 
procura de água para rega, da qualida-
de da água de rega e drenagem e da rega 
na parcela. Os resultados incluem a ava-
liação da eficiência de uso da água, os as-
petos críticos da manutenção e conserva-
ção da rede, a relevância da reutilização 
da água, a avaliação do consumo de ener-
gia, e o conhecimento dos riscos de sali-
nização do solo e microbiológico para a 
saúde pública. Identificaram-se ações a 
tomar na gestão da rede coletiva e nas al-
terações de tecnologias e práticas a reco-
mendar aos agricultores.
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ABSTRACT
The Operational Group for water man-
agement in Lis Valley was created in or-
der to innovate towards the irrigation 
water management process, looking for 
solutions to problems aiming at the sus-
tainability of rural development. The ac-
tion plan of the operational group is based 
on monitoring the collective supply net-
work, measuring the irrigation inflows 
and energy consumption in pumping wa-
ter, the demand for irrigation water, the 
quality of water for irrigation and drain-
age, and evaluation of field irrigation. The 
results include the assessment of water use 
efficiency, the critical aspects of network 
maintenance and conservation, the rel-
evance of water reuse, the assessment of 
energy consumption, and the risks of soil 
salinization and public health microbio-
logical. These results lead to the develop-
ment of the management of the collective 
network and farmers irrigation practices.

Keywords: Public collective irrigation, 
Irrigation water management, Water  
quality in agriculture, Rural development.

INTRODUÇÃO
O Aproveitamento Hidroagrícola do Va-
le do Lis (AHVL) é um regadio coletivo 

público, localizado nos concelhos de Lei-
ria e Marinha Grande, com uma área 
total de cerca de 2 000 hectares (ha).  
As infraestruturas existentes resultaram 
das “Obras do Rio Lis”, que decorreram 
de 1943 a 1957, com o objetivo de defe-
sa dos campos através de coletores de en-
costa, de drenagem do vale e de regadio. 
A rede de abastecimento compreende vá-
rios açudes e estações elevatórias, cap-
tando-se água do rio Lis, dos seus afluen-
tes e valas de drenagem, funcionando a 
fio de água através de uma rede gravítica 
com condução em canal, em que o con-
trolo do escoamento nas afluências e de-
rivações é quase sempre manual. Os solos 
dominantes são aluviossolos modernos 
de elevada qualidade agrícola. Os proble-
mas tradicionais são a escassez e qualida-
de deficiente da água em período estival, 
agravados pela degradação de infraestru-
turas hidráulicas, a drenagem deficiente e 
os riscos de inundação em período chuvo-
so. Acresce a incipiente informação quan-
titativa dos caudais para apoio ao planea-
mento e operação da rede, cuja gestão é 
da responsabilidade da Associação de Re-
gantes e Beneficiários do Vale do Lis (AR-
BVL). O sistema de rega organiza-se em 
setores de abastecimento, nos quais a ope-
ração compreende o controlo das afluên-
cias, por açude e recarga por bombagem 
da rede de drenagem, e distribuição para 
as redes de rega secundária e terciária. A 
operação do sistema é feita em cooperação 
com os agricultores no controlo de calen-
dários, caudais e tempos de rega ao nível 
dos ramais, visando-se a partição da água 
pelas parcelas do modo mais equitativo 
possível. O sistema de rega na parcela é da 
responsabilidade do agricultor e prevalece 
a rega de superfície, embora a rega pressu-
rizada, com base em bombagem autóno-
ma, esteja em expansão. A drenagem é na 
generalidade de superfície, através de va-
las, que conduzem a água à rede coletiva.

As principais culturas praticadas no 
AHVL são o milho-grão, prados e forra-
gens, pomares, viveiros de bacelos e es-
pécies hortícolas e arroz, sendo o milho a 
cultura com maior representatividade. No 
âmbito do programa de desenvolvimento 
rural, estão previstas obras de moderni-
zação que visam transformar as redes de 
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distribuição de água em parte do aprovei-
tamento (no sub-perímetro I, na sua parte 
jusante), através de sistema pressurizado.

A melhoria da gestão da água no apro-
veitamento hidroagrícola é uma tare-
fa que requer ações e recursos múltiplos, 
nomeadamente um sistema de monito-
rização e informação. Para racionalizar 
recursos, foi criada uma parceria entre 
ARBVL, entidades de investigação e ex-
perimentação e empresas agrícolas do 
aproveitamento, da qual resultou o Gru-
po Operacional para a gestão da água no 
regadio do Vale do Lis (EIP-AGRI, 2020; 
RNN, 2020; Oliveira et al., 2019), com 
um plano de ação a executar entre 2018 e 
2022. Este artigo apresenta o trabalho de-
senvolvido, fazendo-se referência aos im-
pactos na atividade agrícola empresarial 
e às conclusões sobre as ações de gestão 
da água que devem ser desenvolvidas.

MATERIAL E MÉTODOS
A monitorização da quantidade de água 
para rega incidiu nos principais setores de 
abastecimento do aproveitamento (C1A, 
C1B, C2A, C2B, C4, C5, C7), designados 
pelo canal principal, perfazendo no con-
junto 82% da área total, sendo a área re-
manescente constituída por zonas margi-
nais com gestão direta pelos agricultores. 
A monitorização do abastecimento con-
siderou a medição de caudais afluentes a 
cada setor, baseada em registo limnomé-
trico em secções iniciais dos canais prin-
cipais, e medições de consumo de energia 
nas estações elevatórias. Para a avalia-
ção da procura de água de rega por se-
tor, utilizaram-se dados meteorológicos 
para cálculo da evapotranspiração de re-
ferência, e observações da ocupação cul-
tural para determinar os coeficientes cul-
turais. O método do balanço hídrico do 
solo permitiu avaliar o desempenho glo-
bal do sistema. Monitorizaram-se opera-
ções de manutenção e conservação dos 
canais primários, registando-se os cons-
trangimentos à sua capacidade de vazão, 
e avaliaram-se os procedimentos de hi-
giene e segurança do trabalho nestas ati-
vidades, aplicando-se o método simplifi-
cado de avaliação de riscos profissionais 
e sugerindo-se medidas preventivas ou 
corretivas a aplicar quando necessário.

A monitorização da qualidade da água 
de rega e drenagem efetuou-se em termos 
físico-químicos e microbiológicos, com 
amostragem no período de ponta da rega 
em pontos de entrada e saída dos setores de 

FIGURA 1. Rede de rega e drenagem do AHVL. Fonte: ARBVL.

abastecimento, compreendendo várias sec-
ções do rio Lis. A avaliação físico-química 
foi efetuada com sonda multiparamétrica 
portátil, avaliando os parâmetros pH, sa-
linidade, saturação do oxigénio dissolvido 
(SOD) e sólidos dissolvidos totais (SDT). 
As análises microbiológicas incluíram a 
enumeração de coliformes totais (CT) atra-
vés de filtração por membrana, ou tubos 
múltiplos, e incubação em meio de cultura.

Para a caraterização da agricultura no 
AHVL, procedeu-se ao levantamento da 
representatividade das culturas em cada 
bloco de drenagem, relacionando-as com 
a área total e a área regada. A metodolo-

gia utilizada passou pela identificação de 
secções de medição e controlo de água 
dos setores de abastecimento, a área rega-
da em cada um delas e a distribuição cul-
tural, conforme explicado por Gonçalves 
et al. (2019).

A avaliação de campo da rega e drena-
gem foi efetuada em parcelas representa-
tivas dos solos, culturas e métodos de rega 
dominantes. Esta tarefa contou com o 
apoio dos agricultores, através do registo 
de tempos de rega, caudais, níveis de água 
e produtividade das culturas. Os parâme-
tros avaliados foram a água do solo, com 
sonda TDR portátil, a dotação aplicada, a 



AGROTEC 35 | junho 202074

TABELA 2. Resultados da análise de qualidade da água, em secções do rio Lis no AHVL, em 2018.

Secção
Parâmetros de qualidade da água 

pH Salinidade, PSU SOD, % SDT, ppm CT,105 MPN/100mL
Montante, Açude de Arrabalde 7,3 0,30 --- 400 10,6

Médio, Açude das Salgadas 7,3 0,31 88,9 410 4,70
Médio, Ponte da Junceira 7,3 1,01 79,2 1 273 ---

Jusante, Ponte da Bajanca 7,1 1,45 94,5 1 807 46,0

FIGURA 2. Procura de água ( ), afluência total ( ) e por bombagem ( ), por decêndio, para os setores C1A e 
C1B, em 2018.
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FIGURA 3. Procura de água ( ), afluência total ( ) e 
por bombagem ( ), por setor, em m³/ha; Eficiência de 
uso de água global ( ), por setor, %; dados de 2018.
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uniformidade da distribuição, a profun-
didade do lençol freático, a fertilidade do 
solo e a produtividade das culturas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área regada do aproveitamento é de cer-
ca 1 236 ha, correspondendo a 75% da área 
total, em que as culturas de milho e pasta-
gem perfazem 70% dessa área (Tabela 1, 
dados de 2018). A área infraestruturada 
não cultivada deve-se à pequena dimen-
são das parcelas e ao desligamento dos 
empresários agrícolas e mão-de-obra ao 
setor agrícola, devido ao baixo rendimen-
to e à proximidade a diversas indústrias 
e serviços. A variação sazonal de afluên-
cias e necessidades de rega (Figura 1) per-
mite caracterizar a dinâmica da distribui-
ção de água, em que o período de ponta 
ocorre entre o 2º decêndio de julho e o 1º 
de setembro. O respetivo balanço sazonal 
(Figura 2, dados de 2018) revela que as ne-
cessidades de rega dos setores são em mé-
dia 4 950 m3/ha e que a afluência total se 
situa entre 6 470 e 9 220 m3/ha. A afluên-
cia por bombagem, relevante nos setores 
C1B, C4, C5 e C2B, corresponde a cerca 
de 9,3% da afluência total. A eficiência glo-
bal de rega nos sectores foi avaliada entre 
53% e 72%, com média de 67% (Figura 3). 

Observaram-se problemas de limita-
ção no abastecimento decorrentes da de-
gradação dos canais e do desenvolvimento 
muito significativo de vegetação aquática, 
demonstrando que a manutenção e con-
servação das infraestruturas é um aspeto 
determinante. Foi registado o especial cui-
dado na gestão da água nos períodos de es-
cassez, com a participação ativa dos agri-
cultores, e a importância da reutilização 
por bombagem das valas de drenagem, 
prática que permite mitigar a escassez de 
água e melhorar a equidade de distribui-
ção, apesar dos riscos de segurança sani-
tária e de salinização do solo. A qualida-
de da água no aproveitamento (Tabela 2) 
indicia situações de risco microbiológico, 
explicada em parte por fatores externos 
ao aproveitamento e à atividade agrícola, 
o que tem obrigado os agricultores a cui-
dados especiais no maneio da água e das 
culturas. Os riscos de salinização do solo 
são relevantes apenas na parte jusante do 
aproveitamento (setores C4, C5, C7), evi-
denciado pelos valores elevados de sali-
nidade nas secções do rio Lis a jusante do 
Açude das Salgadas e por outras observa-
ções na rede de drenagem destes setores. 
O consumo de energia na rede coletiva nas 

TABELA 1. Área regada e ocupação cultural dos setores de rega, em 2018.

Setor C1A C1B C2A C2B C4 C5 C7 Total
Área total (ha) 175,6 104,4 189,7 286,2 418,4 207,6 257,1 1 639

Área regada (ha) 114,2 82,8 159,5 214,7 292,8 166,1 205,7 1 236
Área regada (%) 65 80 85 75 70 80 80 75,5

Milho (%) 20 18 43 33 61 60 9 38,4
Pastagem (%) 48 30 7 24 29 10 77 32,5
Hortícolas (%) 5,5 13 14,5 13 4 0 0 6,7

Arroz (%) 0 5 0 15 5 30 1 8,3
Bacelos (%) 20 13 15 15 0 0 0 7,9

Frutícolas (%) 6,5 19 20,5 0 0 0 10 6,2

estações elevatórias de rega e drenagem 
representa um custo muito significativo 
para a ARBVL, situação agravada pela de-
gradação de equipamentos de bombagem, 
que implicam reduzidas eficiências. 

A escolha do sistema de rega depende, 
essencialmente, da dimensão da parcela, 
do tipo de cultura e forma de exploração. 
Nas parcelas mais reduzidas, prevalece a 
rega de superfície tradicional, por escor-
rimento ou submersão, com grande re-
quisito de mão-de-obra, de difícil contro-
lo da dotação e muito relacionada com as 
empresas familiares de subsistência. Nas 
parcelas de maior dimensão, e em explo-
rações mais modernas vocacionadas ao 
mercado, se é praticada a rega de super-
fície, o nivelamento de precisão é usual, o 
que permite um aumento da eficiência da 
rega e uma melhoria da drenagem, apli-
cando-se os métodos de sulco inclinado 
ou submersão, em geral a milho forragei-
ro e pastagem permanente. Se é praticada 
a rega pressurizada, a microrrega por go-
tejamento ou microaspersão aplica-se em 
frutíferas, hortícolas e viveiros, enquanto 
que a aspersão, em instalação estacionária 

ou móvel, aplica-se em milho, pastagens e 
hortícolas. A questão da filtragem nestes 
sistemas é problemática, pois a respetiva 
bombagem é efetuada de valas com água 
que contém uma carga sólida suspensa 
significativa, acarretando por isso cus-
to e mão-de-obra acrescidos. A condução 
da rega é da responsabilidade do agricul-
tor, embora tenha de respeitar as regras 
de distribuição estabelecidas pela Asso-
ciação de Regantes. A bombagem a par-
tir da rede de drenagem favorece a gestão 
pelo agricultor na medida em que garante 
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flexibilidade na oportunidade da rega, de-
terminante na microrrega e rampas pivo-
tantes, com regas muito frequentes. A toa-
lha freática, pouco profunda em muitas 
áreas, permite um contributo significati-
vo às necessidades hídricas das culturas 
por ascensão capilar, diminuindo o ris-
co de stresse hídrico quando as dotações 
de rega aplicadas à cultura são escassas, 
como é o caso das pastagens permanen-
tes no setor C7. Notar que a toalha freáti-
ca durante o verão é recarregada pelas va-
las de drenagem e pela rede de rega, pelo 
que este contributo corresponde também 
a uma reutilização da água.

CONCLUSÃO
Com o objetivo da melhoria da gestão 
da água, conclui-se da relevância práti-
ca das seguintes ações: i) Melhoria dos 
planos operacionais de distribuição de 
água, que permitam um melhor ajusta-
mento da distribuição com a procura de 
água de rega; ii) Reforço da manutenção e 
conservação das infraestruturas hidráu-
licas, para reduzir as perdas de água nos 

canais e proceder a uma melhor limpe-
za de vegetação aquática, para melhorar 
capacidade de escoamento; iii) Apoio aos 
agricultores na concepção e gestão dos 
sistemas de rega na parcela, reduzindo a 
mão-de-obra e aumentando a uniformi-
dade da distribuição, e aplicando planos 
de programação de rega com base na mo-
nitorização meteorológica, de humidade 
do solo, ou deteção remota; e iv) Melhoria 
do controlo da qualidade da água na reu-
tilização da água de valas de drenagem, 
minimizando riscos sanitários e de con-
servação do solo. Estas acções servirão 
também de apoio à gestão da rede de rega 
da futura rede de distribuição no sub-pe-
rímetro I, em especial ao nível da parcela.

A atividade experimental do projeto 
vai prosseguir com a consolidação do pla-
no de monitorização da água, do solo e das 
culturas, integrando-o com sistema de in-
formação que constitua um instrumento 
de apoio à decisão para melhoria de quali-
dade das práticas operativas e de redução 
de desperdícios de água e energia, no inte-
resse da Associação de Regantes, agricul-

tores do Vale do Lis, e outros atores do de-
senvolvimento local e regional.
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