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Impacto da qualidade da água residual tratada na rega do arroz 
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Resumo: Face às mudanças climáticas globais e ao surgimento de um consenso social emergente é hoje uma prioridade 
melhorar as práticas de rega que economizem água, e o reaproveitamento de águas residuais tratadas (ART). Esta 
comunicação apresenta um estudo que visa avaliar o risco de salinização do solo e a produtividade da água na cultura de 
arroz regado com ART por gota-a-gota subsuperficial (GGS), tendo como referência o uso de água de rega normal. A variedade 
Ariete, foi semeada em vasos mantidos ao ar livre, nas condições do Vale do Lis e regados de três a cinco vezes por semana. 
Efectuaram-se medições da textura do solo, volume de água de rega, propriedades físico-químicas da água de rega, 
desenvolvimento e produtividade da cultura. Os resultados mostraram que a rega com ART aumenta a condutividade elétrica 
da água de drenagem, mas que o grão de arroz não apresenta maiores riscos à saúde pública devido ao baixo teor de arsénio, 
cádmio, chumbo e mercúrio. No entanto, o método de rega deve ser adaptado à GGS para evitar o contato humano e animal 
com eventuais contaminantes presentes nesta água e, assim, salvaguardar a Segurança Ambiental e Alimentar.   
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