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Um desafio para os solos agrícolas:

controlo e a mitigação dos fenómenos de salinização e/ou sodização

Lezíria Grande de Vila Franca de Xira

Riscos primários:
- localização costeira com influência das marés

- solos de origem aluvial e marinha

- presença de freático superficial salino

- fluxo capilar ascensional 

Riscos secundários:
- qualidade e quantidade da água disponível 

para a rega, em particular em anos de seca

Pormenor rega gota a gota – Perímetro Roxo
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Pasta saturada (CEe) Extratos solo:água (m:v) 

em várias proporções 

1:1; 1:2,5; 1:5  

CE do solo mede a facilidade com que um impulso elétrico atravessa o solo

CE é influenciada:

• concentração de sais e da sua composição

• Porosidade

• Textura (teor em argila e a sua mineralogia)

• Temperatura do solo

• Teor de água no solo
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a- EC em dS m-1

b- Várias texturas de solo

c- Solos de textura fina

d- Solos sem gesso

e- Solos com gesso

f- Dados não disponíveis

In: Aboukila and Norton, 2017
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Usaram-se 749 amostras de

solo de 27 locais diferentes

pertencentes aos perímetros de

rega da Lezíria, Vigia, Campilhas

e Alto Sado, Roxo e Alqueva.

Objetivo:

Estimar a CEe a partir da CE1:5 de extratos solo:água de vários solos agrícolas 
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Pasta saturada (CEe)

USDA, 1954

Extrato solo:água (m:v) 

na proporção 1:5 

(CE1:5) 

ISO 10390 

(medição do pH do solo)

Classificação CEe

(dS m-1)

n.º amostras 

solo

Não salinos 0 - 2 579

Ligeiramente salinos 2 - 4 113

Moderamente salinos 4 - 8 36

Fortemente salinos 8 - 16 21

Classes de salinidade do solo considerando a CEe (adaptado de Richards, 

1954)

CEe variou entre 0,13 - 13,53 dS m-1

Média CEe = 1.64 dS m-1

749 amostras de solo

solo seco ao ar e crivagem 2mm
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Análise textural 

(método da pipeta)

CLASSES TEXTURAIS

pH, CTC, ESP, % S, SAR
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n = 689 amostras de solo
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Conjunto independente n=60 amostras de solo
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A equação encontrada neste estudo pode ser usada para avaliar com

fiabilidade a salinidade do solo

Robustecer a regressão e respetiva validação (mais amostras e

relacionar com outros parâmetros, tais como o pH, %S, ESP, classe

textural)

Estimar a CEe a partir de extratos solo:água 1:2,5 e 1:2
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