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  CONTEXTO

• Arroz é a cultura alimentar mais importante 
do mundo, sendo um alimento básico para 
mais da metade da população mundial 
(estratégico para a segurança alimentar em 
alguns países, ex. Egipto)

• Previsível aumento da procura mundial em 
cerca de 24% nos próximos 20 anos (a mesma 
tendência na área do Mediterrâneo)

• Grande importância ambiental: preservação 
da biodiversidade, impactes nos recursos 
hídricos, emissões de metano, cultivo em 
áreas de risco de salinização do solo

 OBJECTIVOS

• Melhorar a gestão da rega na cultura do 
arroz através da adoção de técnicas de 
poupança de água, garantindo 
produtividade, qualidade e segurança dos 
produtos

• Garantir sustentabilidade ambiental dos 
agroecossistemas de arroz

• Estender o cultivo de arroz em áreas não 
tradicionais, para atender à procura 
crescente do mercado

• Analisar impactos ao nível do perímetro 
hidroagrícola, resultantes da melhoria da 
rega na parcela

• Analisar sustentabilidade ambiental, 
económica e social, para apoiar decisões e 
políticas de gestão da água

Apresentação do Projecto 
MEDWATERICE



Lógica do projecto

Apresentação do Projecto 
MEDWATERICE

Avaliação da 
sustentabilidade global 
da produção de arroz 
nas áreas 
Mediterrânicas

Avaliação das opções 
de rega em relação à 
segurança alimentar

vv

Analise de ganhos de 
escala (da parcela ao 
perímetro hidroagrícola), 
para apoiar decisores 
da gestão da água

vv

Envolver interessados, 
disseminar resultados vv

Experimentação e 
demonstração de 

campo de técnicas e 
práticas de rega com 

poupança de água



Metodologia

Esquema experimental:
[três tratamentos com cinco repetições]

Objetivo
Avaliar os impactos microbiológicos no arroz regado com àgua 
Residual Urbana Tratada (ART) por rega gota-a-gota subsuperficial 
(GGS), num ensaio em vaso, ao ar livre.
Este estudo visa avaliar os riscos do uso de ART na rega do arroz. 

AC, Alagamento Contínuo: sem drenagem  (~5 regas/semana).
GGS, Gotejamento Subterrâneo: com gotejador à profundidade de 15cm abastecido de 

forma gravítica através de um pequeno reservatório.

solo: proveniente de arrozal

água de rega: 
• Testemunha: água normal (AN)
• ART da ETAR de Coimbrões, AdCL SA, Leiria

- rega por GGS com ART
- rega por GGS com AN
- rega por alagamento  com AN

Trabalho desenvolvido com água 
residual urbana tratada

26 Julho 2020 4 Agosto 2020

Material: 
sementes: 

Oryza sativa L. cv Ariete

(cultivar traditional de carolino)

2 Junho 20202 Junho 2020



Metodologia analítica:

Parâmetro Método Unidades V.R. V.Máx

pH NP411:1966 Escala de 
Sorensen 6,5-8,4 4,5-9,0

Nitratos ASTM O 4327.2017 mg/L N03 50 -----
Sulfatos ASTM O 4327.2017 mg/L S04 575 -----
Cloretos ASTMD4327 2017 mg/L CI 70 -----
Fluoretos ASTM O 4327.2017 mg/L F 1 ,0 15
Sólidos Suspensos Totais (SST) SMEWW 2540 D, 23ªEd mg/L 60 -----
Salinidade: CE Ml n°013 (03.05.2011) dS/m, a 25°C 1 -----
SAR Cálculo  8 -----
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) Electrometria mg/L ----- -----
Cloro residual livre SMEWW 4500 G, 22ªEd mg/L Cl2 ----- -----
Potássio DIN EN ISO 11885 rng/L K ----- -----
Boro DIN EN ISO 11885 mg/L B 0,3 3,75
Ferro DIN EN ISO 11885 mg/L Fe 5.0 -----
Zinco DIN EN ISO 11885 rng/L Zn 2 10
Manganês DIN EN ISO 11885 mg/L Mn 0,2 10
Cobre DIN EN ISO 11885 mg/L Cu 0,2 5
Molibdénio DIN EN ISO 11885 mg/L Mo 0,005 0,05
Alumínio DIN EN ISO 11885 mg/L AI 5 20
Arsénio DIN EN ISO 11885 mg/L As 0, 1 10
Bário DIN EN ISO 11885 mg/L Ba 1.0 -----
Cobalto DIN EN ISO 11885 mg/L Co 0,05 10
Crómio DIN EN ISO 11885 mg/L Cr 0,1 20
Níquel DIN EN ISO 11885 mg/L Ni 0,5 2
Selénío DIN EN ISO 11885 mg/L Se 0,02 0,05
Vanádio DIN EN ISO 11885 mg/L V 0,1 1 ,0
Lítio DIN EN ISO 11885 mg/L Li 2,5 5,8
Chumbo DIN EN ISO 11885 mg/L Pb 5 20
Cádmio DIN EN ISO 11885 mg/L Cd 0,01 0,05
Berílio DIN EN ISO 11885 mg/L Be 0,5 1
Cálcio DIN EN ISO 11885 mg/L Ca ----- -----
Magnésio DIN EN ISO 11885 mg/L Mg ----- -----
Sódio DIN EN ISO 11885 mg/L Na ----- -----

Qualidade Físico-Química da água:

Amostras:
• água de rega
• água de drenagem (percolação)

 

Indicadores Microbiológicos Método analítico 
(DL236/1998 e DL306/2007)

Coliformes Totais (CT)  [ISO 9308-2:2012] 

Coliformes Fecais (CF)  [ISO 9308-2:2012] 

Enterococos Fecais (EF)  [ISO 7899 -2:1998]

Mesófilos aeróbios (22°C, 37°C)  [ISO 6222:1999]

Teste Presuntivo 
- CT

Teste Confirmativo - E. coli Tubos de caldo 
peptonado com anel vermelho revelado pelo 
reagente Kovacs

Metodologia analítica:

Qualidade microbiológica da água: 

Trabalho desenvolvido com água 
residual urbana tratada



Efeito da rega com ART sobre:

Metais pesados no grão de arroz

RESULTADOS Parâmetros físico-químicos da água de drenagem 

Valores médios de condutividade elétrica da água de rega e de 
drenagem dos vasos

Água de drenagem: 
GR, rega por gota-a-gota subterrânea com ART; 
GP, rega por gota-a-gota subterrânea com água de poço; 
AP, rega por alagamento contínuo com água de poço;

Água de rega:
AN, água subterrânea normal; 
ART, água residual tratada.

        Drenagem                                                                                                  Rega 

 Valores de arsénio, crómio, chumbo na água de rega e drenagem abaixo de 
0,005mg/L, e os de cádmio abaixo de 0,001mg/L.

 Estes valores são inferiores aos limites máximos estipulados na legislação.

O teor de cádmio do grão produzido no tratamento GGS-AN está acima do limite 
legal. 
O nível de arsénio, este foi mais elevado no tratamento AC e condições de campo.

 A água de drenagem da rega com ART mostrou uma CE maior 
(2758μS/cm) que a drenagem da rega com AN (1096μS/cm).
 Predominância para os elementos sódio e cloro.

Concentração de arsénio, cádmio, chumbo e mercúrio no grão de 
arroz integral dos três tratamentos e em condições de campo

Tratamentos:
GR, rega por gota-a-gota subterrânea com ART; 
GP, rega por gota-a-gota subterrânea com água de poço; 
AP, rega por alagamento contínuo com água de poço; Condições 
Condições de Campo, rega por alagamento em condições de campo.

0,2mg/kg=teor máximo de Arsénio, cádmio e chumbo no arroz (regulamento das Comunidades Europeias, CE, 2006, 2015)

0,2mg/kg

Trabalho desenvolvido com água 
residual urbana tratada



Efeito da rega com ART sobre:
Parâmetros microbiológicos da água de drenagem do solo

Ordem de grandeza em unidades logarítmicas dos valores médios das 
contagens de Coliformes Totais, Coliformes Fecais, e Enterococos Fecais, e 
de mesófilos aeróbios na água de rega e de drenagem

 Água de rega Água de drenagem

Parâmetro AN ART AP GP GR
CT (NMP/100mL) <1 2 <1 2 1
CF (NMP/100mL) <1 2 <1 <1 1
EF (NMP/100mL) <1 1 1 <1 3
Mesófilos aeróbios a 37°C (UFC/mL) 4 4 4 3 6
Mesófilos aeróbios a 22°C (UFC/mL) 4 4 4 4 6

CONCLUSÕES PRELIMINARES

 A rega com ART na cultura do arroz, por gota-a-gota sub-superficial, não 
apresenta riscos acrescidos à Saúde Pública; devem ser devidamente 
acautelados os riscos para os agricultores.

 O controlo da salinidade do solo está dependente das condições de drenagem 
interna do solo; nas condições do ensaio, com boa drenagem, os resultados 
preliminares após estação outono-inverno, apontam para um risco pouco 
significativo.

 A ART contém um maior número de coliformes totais e fecais e de enterococos 
fecais que a AN de rega

 As respetivas drenagens mantêm esta característica
 Verificou-se que as concentrações de coliformes fecais na água de drenagem estão 

abaixo dos valores máximos recomendados na legislação.

RESULTADOS

Trabalho desenvolvido com água 
residual urbana tratada

Valores médios de Coliformes Totais, Coliformes Fecais, e Enterococos 
Fecais (NMP/100mL) na água de rega e de drenagem.

                      Drenagem                                                                                    Rega 

 Valor médio de mesófilos aeróbios a 22℃ e 37℃ na água de rega e de 
drenagem, UFC/mL

                           Drenagem                                                                             Rega 


