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Resumo: A cultura do arroz tem um importante valor económico e social em Portugal, sendo cultivada em canteiros e regada 
por submersão contínua, requerendo uma dotação mais elevada do que a generalidade das culturas, implicando maior pressão 
sobre os recursos hídricos. Economizar água na produção de arroz e garantir sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas 
orizícolas é uma prioridade para salvaguardar a viabilidade desta cultura. Esta comunicação apresenta um trabalho 
experimental no âmbito do projeto MEDWATERICE, com o objetivo de estudar a alternativa do alagamento intermitente e 
avaliar o seu desempenho em termos de poupança de água, produtividade e de redução dos períodos de alagamento do solo. 
A experimentação decorreu no Baixo-Mondego e no Vale do Lis. Os resultados apontam para um potencial de economia de 
água de rega de cerca de 10-13%, com impactos na produtividade inferiores a 6%, o aumento da produtividade da água entre 
3.7% e 13.6% e o aumento do período com solo não alagado de 10 a 28 dias. Concluiu-se também sobre a importância do 
nivelamento de precisão do canteiro na uniformização da altura da lâmina de água e na consequente otimização da poupança 
de água através do alagamento intermitente. 
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