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O SOLO
Recurso não renovável - as taxas de degradação podem ser rápidas
enquanto os processos de formação e regeneração são extremamente lentos.

Presta serviços vitais para as atividades humanas e a sobrevivência dos
ecossistemas:
-produção de biomassa
-armazenamento, filtragem e transformação de nutrientes e água
-reserva de biodiversidade
-plataforma para a maior parte das atividades humanas,
-fornece matérias-primas

-reservatório de carbono e conserva o património geológico e
arqueológico

O SOLO está sujeito a processos de degradação
Principais ameaças ao Solo:
- Erosão
- Declínio da matéria orgânica
- Contaminação
- Impermeabilização
- Compactação
- Declínio da biodiversidade
- Salinização
- Deslizamento de terras
- Um dos maiores desafios atuais é prevenir a degradação do
solo, melhorar ou restaurar as suas funções usando práticas
sustentáveis de gestão do solo na agricultura

Salinização/sodização do solo

É uma ameaça à preservação da qualidade dos solos,
à manutenção das suas funções vitais, e uma das
principais causas de desertificação
~10% da área da Terra afetada;
~3,5 milhões de ha de terras afetadas ou ameaçadas
na Europa, maioritariamente na região mediterrânica
(por razões climáticas)

Salinização/sodização do solo: conceitos
Salinização é um processo que conduz ao aumento da
concentração da solução do solo em sais solúveis (Na+, Ca2+, Mg2+,
K+) para níveis prejudiciais às plantas
Sodização é o processo pelo qual o ião Na+, sozinho ou em
combinação com o Mg2+, ganha preponderância no complexo de
troca do solo, podendo causar a perda de uma ou mais funções do
solo
A sodização é a maior ameaça da salinização (muitas vezes é
erradamente considerada como um sinónimo de salinização)

A dinâmica do Sódio está associada à dinâmica dos outros catiões,
nomeadamente do Cálcio e do Magnésio
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A acumulação de sais no solo está ligada à existência de uma
fonte de sais, a uma evapotranspiração alimentada por água
rica em sais e à insuficiência de precipitação e/ou de
drenagem que permitam a lixiviação dos sais
Algumas das causas são naturais (salinização primária) outras
resultam da intervenção humana (salinização secundária)

• Presença de toalhas de água de origem marinha e/ou
acção directa das marés em regiões costeiras;
• Presença de toalhas freáticas ricas em sais provenientes
da meteorização das rochas;
• Deposição de sais marinhos transportados pelo vento;
• Repasses (seepage): transferência de água salina para
zonas de menor cota com drenagem limitada..

• Uso de solos impróprios ou mal adaptados para a prática do
regadio (pouco permeáveis e sem sistema de drenagem);
• Rega com água rica em sais;
• Má condução da rega (dotações de rega desadequadas,
distribuição desigual da água);
• Subida da toalha freática (excesso de rega ou infiltração de
água a partir de reservatórios/canais de rega);
• Uso intensivo de fertilizantes ou correctivos, particularmente
em condições de limitada lixiviação;
• Contaminação do solo com águas residuais ou produtos
salinos de origem industrial.
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A condutividade eléctrica obtida numa pasta de solo saturado
(ECe) é o indicador mais frequente da salinidade do solo
Tem a vantagem de ser um método de preparação fácil e
reprodutível, e de estar relativamente próximo da gama de teores
de humidade de campo:
o teor de água da pasta saturada é aproximadamente o dobro da
capacidade de campo e o quádruplo do coeficiente de emurchecimento

ECe têm em conta as propriedades de
retenção de água do solo em condições
de campo e fornecem uma indicação
realista das condições a que as plantas
estão sujeitas

Recorre-se, por vezes, a extractos 1:1, 1:2, 1:2.5 ou 1:5 , para
facilitar a separação do extracto, mas deve ter-se em atenção
que não só a concentração mas também a composição iónica
destes extractos é afetada pela proporção água/solo
y = 6.3283x + 0.3154
R² = 0.8891
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Castanheira, N. L., Paz, A. M., Farzamian, M., Ramos, T. B., Alexandre, C. A., Gonçalves, M. C. 2021. Estimativa da condutividade elétrica da pasta de solo saturada a partir de extratos de
solo:água na proporção 1:5. Livro de Resumos do Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (EACS 2021) com o tema “Desafios da gestão do solo num contexto de
alterações climáticas”, (por vídeo-conferência), e organizado pela Escola Superior Agrária de Elvas, em 28 de outubro de 2021.

CEe (dS m-1)

ESP (%)

pH

Solos não salinos
e não sódicos

<2

<6

Toda a gama

Solos salinos

>4

< 15

< 8.5

Solos

sódico-

>4

> 15

≤ 8.5

Solos
sódicos
(não salinos)

<4

> 15

> 8.5

Classificação

salinos

US Salinity Laboratory (Richards, 1954)

• 1. Lezíria Grande de Vila Franca-de-Xira
Projeto ARIMNET2-0005-2015 Salinization in irrigated areas: risk
evaluation and prevention – SALT FREE
(1/04/2016 a 30/09/2019)

• 2. Perímetro de Rega do Roxo
Projeto PTDC/ASP-SOL/28796/2017 Aumento da produtividade
do regadio através do uso sustentado do solo - SOIL4EVER
(01/10/2018 a 30/09/2022)

• Harmonização de metodologias para mapeamentos
geofísicos de indução electromagnética (EMI)
• Mapear a variabilidade geo-espacial e temporal da
salinidade do solo em 4 casos-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 (CEe)

EM38 (Geonics Ltd)
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Mapas da condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (ECe), obtidos pela
calibração do método de indução eletromagnética, diferenciada por horizontes ou
camadas, 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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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
Castanheira, N., Paz, A. M., Farzamian, M., Paz, M. C., Monteiro Santos, F., Fernandes, M. L., Pires, F. P., Gonçalves, M. C. 2020. Modelling of
soil water and salt dynamics and prediction of salinity risks in Lezíria (Portugal) in response to different qualities of irrigation water. Revista
das Ciências Agrárias, 43(2): 161-173. https://doi.org/10.19084/rca.19646

https://www.iniav.pt/divulgacao/publicacoesbd/project-arimnet-0005-2015-salinisation-inirrigated-areas-risk-evaluation-and-preventionsaltfree-guidelines-for-soil-salinisation-riskprevention-and-corrective-managementpractices

• 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
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Mapa da condutividade elétrica
do solo, diferenciada por
horizontes ou camadas (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 (mS/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.
Farzamian, M., Gonçalves, M. C., Castanheira, N., Paz, A. M., Martínez-Moreno, F. J., Monteiro Santos, F. A, Alexandre, C. A., Ramos, T.
B., Oliveira, A. 2021. Mapeamento digital do teor de argila do solo, combinando levantamentos eletromagnéticos não invasivos com
informações de sondagens. Vida Rural nov 2021: 68-74.

Estudos a decorrer (modelação e
análise de cenários
A calibração do modelo HYDRUS 1D foi realizada para cada local
por modelação inversa a partir do teor de água no solo medido 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.

Muito obrigada pela vossa atenção
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