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• Harmonização de metodologias para mapeamentos
geofísicos de indução electromagnética (EMI)
• Mapear a variabilidade geo-espacial e temporal da
salinidade do solo em 4 locais de estudo (Leziria de Vila
Franca - de - Xira)
• Determinar e prever o risco de salinização/sodização do solo
(monitorização e modelação)
• Propor práticas de gestão preventiva e corretiva (manual)

Lezíria Grande de Vila Franca de Xira:
4 casos de estudo:
•
•

áreas de medição com gradiente de
salinidade
solos homogéneos com textura fina a
muito fina.

Culturas: Tomate (1), milho (2 e 3),
pastagem natural (4)
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

EM38 (Geonics Ltd)

4

Mapas da condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (ECe), obtidos pela
calibração do método de indução eletromagnética, mostrando a variação em
profundidade e ao longo de linhas de 100 m, para os quatro campos experimentais
na Lezíria.

SALT FREE: Calibração especifica dos indicadores
da salinidade para cada local de estudo
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Os resultados foram avaliados usando o
método de validação cruzada e calculando o
desvio quadrático médio da predição (RMSE)
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SAR = 2.73 σ + 0.001
R2 = 0.17
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SAR = 11.57 σ + 0.60
R2 = 0.74
SAR = 8.87 ln(σ) + 11.41
R2 = 0.56
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RMSEP= 4.74 (mEq L-1)0.5

SAR = 8.7 ln(σ) + 20.8
R2 = 0.77
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ESP = 3.36 σ + 0.92
R2 = 0.46
ESP = 7.67 ln(σ) + 11.31
R2 = 0.55
ESP = 9.77 ln(σ) + 13.39
R2 = 0.72
ESP = 4.22 ln(σ) + 9.31
R2 = 0.53
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ECe = 0.93 σ + 0.70
R2 = 0.44
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Modelos de regressão entre os valores dos
principais indicadores da salinidade medidos
laboratorialmente e valores de σ obtidos com
o EMI. Desenvolveu-se uma equação de
regressão para cada um dos 4 locais de estudo.
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As regressões obtidas foram
usadas para classificar o solo de
acordo com a salinidade e a
sodicidade.
88.6% das amostras foram
classificadas correctamente
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Simulação do teor de água no solo

Simulação dos sais dissolvidos na solução do solo

Fluvissolo com rotação de milho e azevém anual
Cenários (condições de 2018 e 2019):
• B - situação atual ECw de 0.48 dS/m
• S1.5 - ECw de 1.5 dS/m
• S3 - ECw de 3.0 dS/m
• S5 - ECw de 5.0 dS/m
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soil water and salt dynamics and prediction of salinity risks in Lezíria (Portugal) in response to different qualities of irrigation water. Revista
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• 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.

Perímetro de rega do Roxo, Aljustrel
10 locais de monitorização da salinidade do solo:
1 Olival Super Intensivo (Cpv)

3 Olivais Intensivos (Sr e Vc)
2 Amendoal (Sr*)
3 Citrinos (Pag)
1 Pomar de Romãs (Ps)

CE média água de rega: 0.72 dS/m
Local 5 Olival intensivo - Solo Vc
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Soil4Ever: Indicadores fisiológicos no
olival intensivo

Pn taxa de fotossíntese
gs condutância estomática
E transpiração
WUE eficiência do uso da água
SPAD índices de clorofila

Mapa da condutividade elétrica
do solo (σ) obtido para as várias
culturas de citrinos (engloba os
locais 6, 7 e 8) a 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
e 1 m de profundidade (dS/m),
em dezembro de 2019 no
perímetro de rega do Roxo,
Portugal.

Distribuição espacial do (a) teor de areia (%) e (b) teor de argila (%) previstos para a
profundidade de 0.20 m. As localizações das amostragens nos pontos de referência
estão indicadas por cruzes rosa.

Estudos a decorrer (modelação e
análise de cenários
A calibração do modelo HYDRUS 1D foi realizada por modelação
inversa a partir do teor de água no solo, medido nos 10 locais de
estudo a diferentes profundidades, durante o ano de 2019. Os
dados da ECe, medidos mensalmente nesses locais às diferentes
profundidades, também foram usados no processo de calibração.
Os dados recolhidos em 2020 estão a ser usados para a validação
do modelo, com os resultados assumidos como linha de base
para uma análise de cenários.
Os riscos de salinização do solo e respetivas necessidades de
lixiviação vão ser quantificados com base nas necessidades de
rega para um ano médio húmido, normal e seco, assumindo uma
probabilidade de excedência de 20, 50 e 80%, respetivamente.
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