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• A albufeira do Roxo tem dos registos mais altos de salinidade e
sodicidade da água em Portugal;
• Existência de solos sódicos;
• Monitorizações em Jul/2003 indicaram que a água de rega
apresentava alto risco de salinização (CE=1.04 dS m-1) embora
baixo risco de sodização (SAR = 2.25; Na+=3.56 meq L-1);

• Monitorizações em Jul/2014-Nov/2015 e Jun/2016-Jan/2017,
indicaram uma redução da CE (0,99 para 0,76 dS m-1);
• A barragem do Roxo recebeu água da barragem de Alqueva pela
primeira vez entre Junho e Setembro de 2016 o que pode
justificar a melhoria na qualidade da água.

• Mapear a salinidade do solo no perímetro de rega do Roxo
usando métodos geofísicos e identificar zonas mais
suscetíveis à salinização;

• Relacionar a salinidade do solo, a qualidade da água de rega,
indicadores fisiológicos e a produção;
• Aumentar a eficiência da rega e da fertilização azotada
através da modelação dos processos;
• Desenvolver uma plataforma WebGIS para visualizar os riscos
de salinização em diferentes cenários de clima, solos e
culturas.

PROJECTO PIDDAC 150
• Ensaios realizados em monólitos de solo, vegetação natural,
regados manualmente com água de diferentes concentrações em
sais (CE 0.4 a 3.2 dS m-1).
• Modelos UNSATCHEM e HYDRUS 1D.
• Simulação do teor de água, CE, Na+, Ca2+, Mg2+, SAR e ESP.
Gonçalves, M. C., Šimůnek, J., Ramos, T. B., Martins, J. C., Neves, M. J. & Pires, F. P. 2006. Multicomponent solute
transport in soil lysimeters irrigated with waters of different quality, Water Resour. Res., 42, W08401,
http://dx.doi.org/10.1029/2005WR004802
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PROJECTO NITROSAL
• Ensaios no campo, sorgo sacarino, rega com fonte tripla linear
(diferentes concentrações de sódio e de azoto). CE entre 7.6 e
10.6 dS m-1,
•

Modelo Hydrus-2D,

•

Simulação do teor de água, CE, Na+, Ca2+, Mg2+, N-NO3-

Ramos, T. B., Šimůnek, J., Gonçalves, M. C., Martins, J. C., Prazeres, A., Pereira, L. S., 2012. Two-dimensional modeling of
water and nitrogen fate from sweet sorghum irrigated with fresh and blended saline waters. Agricultural Water
Management 111: 87-104, http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2012.05.007
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CE da solução do solo na
sementeira e no fim dos ciclos
de rega (colheita)
Cultura de sorgo sacarino
Rega com água salina:
2007 - CE=7.6 dS m-1
2008 - CE= 9.6 dS m-1
2009 – CE= 10.6 dS m-1

PROJECTO SALTFREE
• Ensaios no campo, tomate, milho e pastagem de sequeiro,
•

Aplicação de métodos geofísicos de indução electromagnética,
EM38, ao longo de transectos, para determinar a salinidade do
solo,

• Calibração com o valor da CE obtida no extracto de saturação do
solo
•
Farsamian, M., Paz, M. C., Paz, A. M., Castanheira, N. L., Gonçalves, M.C., Santos, F. M., Triantafilis, J. 2019. Mapping
soil salinity using electromagnetic conductivity imaging – a comparison of regional and location-specific
calibrations. Land Degrad. Dev. 2019: 1-14. https://doi.org/10.1002/ldr.3317
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1 Pomar de Romãs (Ps)

• publicar previsões hidrológicas,
• dar acesso a resultados históricos ,

• Extrapolar os resultados dos testes geofísicos e de modelação
para todo o perímetro de rega usando modelos operacionais
e funções de pedotransferência,
• Mostrar a evolução da salinidade a curto (1 /2 anos) e a
longo prazo (10-20 anos).

• Versão simplificada do modelo para ser usada como
ferramenta de sensibilização,
• Permite aos utilizadores selecionarem de entre:

• Tipo de solo (textura grosseira, mediana ou fina),
• Condições climáticas (ano húmido, médio ou seco),
• Culturas (olival, amendoal, romãzeiras),

• Os utilizadores podem definir o esquema de rega,
quantidade e qualidade da água aplicada.

• O modelo Mohid-Land será usado para prever os riscos de
salinização do solo e recomendações para melhorar a gestão
da água de rega,

• Os utilizadores poderão visualizar as consequências das suas
práticas em termos de consumo de água, produção da
cultura, acumulação de sais e lixiviação de nutrientes,
• Os seus resultados podem ser comparados com as práticas
recomendadas.

