LINHAS ORIENTADORAS
REGA DO ARROZ POR
ALAGAMENTO INTERMITENTE
(ALTERNATE WETTING AND
DRYING, AWD): APLICAÇÃO NO
CENTRO DE PORTUGAL

PONTOS CHAVE
AWD-safe permite:
1.

Reduzir mais de 10% da água de
rega, sem perdas significativas de
produção.

2. Obter

um vigor das plantas
semelhante ao da rega tradicional.

3. Obter um teor de arsénio no grão

igual ou inferior à rega tradicional,
e um aumento ligeiro do cádmio.

4. A
PANORÂMICA SOBRE O AWD
A poupança de água na rega do arroz é uma questão
determinante para a sustentabilidade da cultura, tendo em
conta os impactos nos recursos hídricos, na conservação
do solo e nas emissões de metano para a atmosfera. Este
problema tem sido muito estudado, na procura e soluções
práticas que conciliem a gestão da água de rega, com a
fertilização azotada, o controlo das infestantes e a
melhoria da produção, em qualidade e quantidade.
Uma solução é o alagamento intermitente (Alternate Wetting
and Drying, AWD), já aplicada com sucesso em várias
regiões e continentes.

redução da lixiviação
nutrientes e pesticidas.

5. A redução das emissões de CH
possível aumento de
conforme bibliografia.

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA, EM PARTICULAR NA SUA
IMPLEMENTAÇÃO NO CENTRO DE PORTUGAL
O AWD consiste numa prática de rega de submersão que visa a poupança de água em relação ao
alagamento contínuo tradicional (WFL, de wet sowing flooding), através de sequência de ciclos de alagamento
através da rega, seguidos de períodos de secagem. Nestes períodos, a recessão da água a partir do solo
alagado é apenas devida à infiltração e evaporação, ficando o solo em condição de não saturação na sua
camada superficial durante alguns dias. São estabelecidos limites à condição de secagem do solo, através do
nível que a água pode atingir abaixo da superfície do solo, ou da tensão matricial a uma certa profundidade
na camada não saturada, ou da dimensão do fendilhamento do solo. Atingido o limite, procede-se a novo
evento de rega, para alagamento do canteiro, repondo-se assim uma lâmina de água sobre o solo de
espessura reduzida, de 5 a 10 cm. Desta forma, o volume de água aplicado na rega fica reduzido em relação
à prática tradicional, por redução da percolação e evaporação, implicando a redução das emissões de gases
de efeito estufa e um menor teor de arsénio no grão, devido às condições de arejamento no solo seco.
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Em Portugal propõe-se que o AWD se aplique sem necessidade de alterar as práticas correntes de
preparação do solo e de sementeira em canteiro alagado. Contudo, deve haver um grande cuidado com o
nivelamento de terras de precisão (Figura 1), para a boa eficácia do cultivo e da rega. Na fase vegetativa deve
aplicar-se o procedimento tradicional da “quebra-seca” e a drenagem para efeito de tratamentos
fitossanitários. AWD deve ser aplicado após início da fase reprodutiva quando a cultura se torna menos
sensível ao stresse hídrico. Para a gestão da água é necessário medir o nível da água abaixo da superfície do
solo, ou a tensão matricial do solo na sua camada superficial (medida a cerca de 5 cm), para se determinar o
momento da rega subsequente (Figura 2). Devem ser aplicados tubos de água com cerca de 20 cm de
profundidade e adotados valores limite de 10 a 15 cm, abaixo da superfície do solo.

Figura 2 – Medição do caudal de
Figura 1 – Preparação do terreno com alimentação dos canteiros
nivelamento laser
BENEFÍCIOS DO AWD
No mundo








Dos estudos considerados, depreende-se que a comparação entre as técnicas tradicionais e o AWDsafe (suave ou moderado) leva a produções de arroz sem diferenças significativas em relação a
WFL. No entanto, se houver um aumento da severidade do AWD com a extensão dos períodos
secos, o efeito negativo na produção torna-se relevante.
Pela literatura, a redução no uso da água de rega pode atingir 20-40% em relação à submersão
contínua tradicional. Em consequência, a produtividade da água (kg de grão produzido em
comparação com m3 de água utilizada) é maior para o AWD.
Há evidência do efeito do AWD no aumento da eficiência do uso da água de rega ao nível da
parcela, mas há pouca informação sobre respetivos os impactos de poupança de água ao nível de
setores de abastecimento em redes coletivas.
A adoção do AWD conduz a maior risco de perdas de N por lixiviação de nitratos, produção de
N2O e volatilização de amónia, devido aos períodos de secagem do solo, o que pode levar à
necessidade de distribuição adicional de fertilizantes azotados. Por outro lado, a maior
disponibilidade de oxigénio devida à AWD pode favorecer a mineralização de matéria orgânica do
solo, contribuindo assim para aumentar a disponibilidade de N para a planta e compensar o
referido efeito negativo.
AWD geralmente é capaz de mitigar a emissão de CH4, mas a eficácia dessa ação varia de acordo
com o tempo em que as submersões são realizadas e a intensidade da secagem do solo. Além disso,
em alguns casos, o AWD, comparado com WFL, induz um aumento na emissão de N2O ligado a
períodos de maior oxidação do solo.

BENEFÍCIOS DO AWD
No Centro de Portugal
No projeto MEDWATERICE, foi comparada o AWD-safe (submersão ao atingir uma queda máxima na
lâmina de água abaixo do nível do solo de 10 cm) com técnicas tradicionais que envolvem sementeira em
água e submersão contínua (WFL), cujos principais resultados são os seguintes:
 AWD apresentou uma produtividade muito próxima do WFL (Figura 4).
 AWD obteve uma economia de água de 10-13% em relação ao WFL.
 Não foi observada redução no teor de arsénio total no grão, e registou-se ligeiro aumento no cádmio
total no AWD.
 AWD permitiu aumentar o número de dias com solo seco no total do ciclo cultural, em relação ao
WFL, de 10 a 25 dias.
COMO APLICAR O AWD NO CENTRO DE PORTUGAL
GESTÃO DA ÁGUA

A submersão inicial dos canteiros deve ocorrer o mais próximo
possível da sementeira para limitar a proliferação de algas. A
sementeira é geralmente feita por distribuidor centrífugo, ou
por meios aéreos, com arroz previamente humedecido
(“chumbado”), mantendo-se um nível de água de submersão
de cerca de 3-5 cm. Durante a fase vegetativa, por objetivos de
cultivo, a inundação dos canteiros é interrompida por dois ou
três períodos de secagem (“quebra-seca”). O AWD deve iniciarse na fase reprodutiva, sendo exigido um nivelamento do
terreno muito preciso para que esta técnica seja eficaz. As
regas devem ser efetuadas quando o nível da água nos tubos
de água atinge 5 a 10 cm abaixo do nível do solo, voltando a
ser alagado, com um nível de água que não deve exceder 5 a 7
cm. A partir da fase reprodutiva, devem efetuar-se até 4 ciclos
de humedecimento e secagem, de acordo com os riscos de
salinidade do solo e a suscetibilidade da cultura. Para prevenir
danos à produção, deve ser mantida uma lâmina de água de 3
a 5 cm durante os períodos de início da formação da panícula,
floração e início da maturação, nos quais o arroz é
particularmente sensível ao stresse hídrico. O número de dias
consecutivos com solo seco depende da permeabilidade do
solo, sendo desejável um mínimo de 4 a 5 dias. O
fendilhamento do solo também limita a extensão deste
período, para não afetar significativamente o sistema radicular
da cultura. O último evento de rega deve ocorrer cerca de 20
dias antes da colheita.

Figura 3 – Medição do nível de água
no solo com tubo e sensor

Figura 4 – Produções obtidas em
WFL e AWD em três campos
experimentais (QC, BB, NG) na
campanha de 2020 (grão inteiro com
14% de humidade.

