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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Implementar estratégias de conservação e gestão do uso da água na agricultura.
2. Conhecer e utilizar modelos de simulação do balanço hídrico para condução da rega e gestão da água em condições ambientais específicas.
3. Conhecer os principais parâmetros de qualidade da água e dos problemas relacionados com a utilização de água de baixa qualidade.
4. Implementar as melhores práticas culturais de conservação da água.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
conhecer a fisiologia das plantas e as relações hídricas no sistema solo-planta-atmosfera.

Conteúdo da unidade curricular
Ciclo e balanço hidrológico. Gestão da água: armazenamento e distribuição. Gestão da rega: eficiência da rega; sustentabilidade dos sistemas de rega. Condução
da rega: métodos; modelos de simulação. Mecanismos de controlo do uso da água pelas plantas: eficiência do uso da água: influência dos factores ambientais.
Qualidade da água de rega. Reutilização de águas residuais em agricultura sustentável. Uso da água e produtividade. Práticas culturais e conservação da água.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O ciclo hidrológico
- Água na Terra e os componentes do ciclo hidrológico
- Balanço hidrológico
2. Necessidades hídricas das culturas
- Conceitos
- Medição e estimativa da evapotranspiração
- Evapotranspiração de referência
- Evapotranspiração cultural: Coeficientes culturais
- Balanço hídrico do solo e necessidades de rega
3. Programação da rega
- Conceitos básicos
- Objectivos da programação da rega
- Métodos de programação da rega
- Métodos baseados em medições nas plantas
- Métodos baseados em medições no solo
- Modelos do balanço hídrico do solo.
- Gestão da rega em condições de escassez de água: Rega deficitária
4. Métodos e sistemas de rega.
- Escolha dos métodos de rega
- Indicadores de desempenho dos sistemas de rega
5. Estratégias para a gestão e conservação da água em agricultura
- Estratégias de actuação ao nível do solo
- Estratégias de actuação ao nível da cultura: Eficiência do uso da água
- Gestão e conservação em condições ambientais específicas
- Escassez de água e seca
6. Qualidade da água de rega
- Qualidade física e química
- Salinidade: Utilização de águas salinas na rega
- Reutilização de águas residuais na rega de culturas
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Ensino teórico: apresentação oral. Ensino teórico-prático e laboratorial: Resolução de problemas práticos de gestão da água de rega e utilização de modelos de
simulação do balanço hídrico para condução da rega e gestão da água em condições ambientais específicas. Trabalho de Campo: realização de experiências
práticas no campo; monitorização e avaliação prática do desempenho de sistemas de rega.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 50%
- Prova Intercalar Escrita - 50%
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Inclui avaliação de conhecimentos sobre a componente prática)
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