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• identificar e monitorizar zonas potencialmente suscetíveis à salinidade do

solo no perímetro de rega do Roxo.

• estudar o efeito da qualidade da água de rega no desenvolvimento das

culturas.

• utilizar a modelação para uma gestão sustentável da rega e da fertilização

azotada, aumentando a sua eficiência e minimizando os riscos de salinização

do solo.

• desenvolver uma plataforma WebGIS de modo a contribuir para o aumento

da consciencialização dos riscos de degradação do solo.
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http://www.inrb.pt/


• A salinidade do solo resulta da presença de Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, NO3
-, CO3

2- na solução do
solo.

• Afeta cerca de 1000 milhões de ha em todo o mundo (30% devido a más práticas de rega).

G.A. Muiambo, Moçambique

E. Kurtveliev, Uzbequistão

J. Isasti, Argentina

Salinidade do solo



Portugal

Salinidade do solo



• A condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (ECe, dS m-1) é geralmente o indicador
utilizado.

• Valores da ECe acima de um determinado limite de tolerância, que varia de cultura para cultura,
levam a quebras irreversíveis de produção.

- Não salino (0-2 dS m-1) 
- Pouco salino (2-4 dS m-1)
- Moderadamente salino (4-8 dS m-1)
- Fortemente salino (8-16 dS m-1)
- Extremamente salino (>16 dS m-1)

Salinidade do solo

ECe (dS m-1)

Yr (-)

ECe threshold ECe 100



• Entre 2003-2006, condutividade elétrica da água de rega (ECiw) variava
entre 1.05 e 1.67 dS m-1 (risco elevado de salinização do solo).

• Atualmente, ECiw está nos 0.72 dS m-1 (risco médio).

Retrospetiva histórica
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• Solos com problemas estruturais e drenagem deficiente que facilmente acumulavam os sais da rega
na zona radical.

P77



Culturas:

• Amendoal (2)

• Olival intensivo (3)

• Olival super-intensivos (1)

• Citrinos (3)

• Romã (1)

Solos:

• Sr* Mediterrâneos Vermelhos com materiais lateríticos

(pedregosos e moderadamente drenados)

• Sr Mediterrâneos Vermelhos (pedregosos e bem

drenados nas camadas superficiais)

• Vc Calcários Vermelhos (com carbonatos e, geralmente,

bem drenados)

• Pag Mediterrâneos Pardos, para-solos Hidromórficos

(com contraste textural e mal drenados)

• Ps Hidromórficos, Planossolos (com forte contraste

textural; muito mal drenados)

• Cpv Barros Castanho Avermelhados (boa fertilidade,

carbonatos a pouca profundidade, drenagem moderada)

Local:

• Perímetro de rega do Roxo



• Regas (dotações, frequência, qualidade da água…)
• Teor de água no solo

• Curva de retenção de água no solo (curva pF)

• Condutividade hidráulica saturada (Ksat)

• Massa volúmica aparente (ρb)

• Granulometria: areia grossa (2.0-0.2 mm), areia fina (0.2-0.02 mm), limo (0.02-0.002 mm), 

argila (<0.002 mm)

• pH (H2O)
• Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (ECe)

• Na+, Ca2+, Mg2+ e K+ solúveis, extraíveis e de troca

• Capacidade de troca catiónica (CTC)
• Percentagem de sódio de troca (ESP)
• Razão de adsorção de sódio (SAR)

• NO3
-

Monitorização:



E
C

e
(d

S
m

-1
)

Amendoal

L1 L2 L3 L5L4 L6 L7 L8 L9 L10

Olival intensivo Citrinos Romã Olival SI

1.5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.01.5 1.7 1.7 1.7

Limite de tolerância (dS m-1)

Valores de salinidade do solo observados

Sensível Mod. tolerante Mod. toleranteSensível



SIMDualKc HYDRUS-1D

Modelação dos processos

Condições de 

fronteira superiores

• Desenvolvido no ISA

• Aplica a metodologia dos Kc duais da FAO56

• Necessidades hídricas das culturas

• Balanço de água no solo

• Produtividade da água

• Desenvolvido na UC Riverside, EUA

• Simula o teor de água no solo com a eq. Richards

• Várias abordagens para modelar o transporte de 

solutos no solo

• Balanço de água no solo

• Balanço de sais e nutrientes
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Aumento da produtividade da água?

1. Calibração das sondas de humidade

Valores muito acima da capacidade de retenção do solo

Muitas vezes sem detetar a frente de humedecimento

Muitos erros e falhas



Aumento da produtividade da água?

1. Calibração das sondas de humidade

Valores de referência para a capacidade de campo 

e coeficiente de emurchecimento disponíveis para 

cada classe de textura

https://www.iniav.pt/divulgacao/publicacoes-

bd/caracteristicas-retencao-agua-solo-utilizacao-rega-culturas

Classe de texturaClasse de textura + Dap

https://www.iniav.pt/divulgacao/publicacoes-bd/caracteristicas-retencao-agua-solo-utilizacao-rega-culturas
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Aumento da produtividade da água?

1. Calibração das sondas de humidade

Valores de referência para a

capacidade de campo e

coeficiente de emurchecimento

disponíveis em função da

composição granulométrica

Capacidade de campo

Coeficiente de emurchecimento

High: 0.5182 cm3 cm-3

Low: 0.0217 cm3 cm-3



Aumento da produtividade da água?

2. Monitorizar a salinidade do solo anualmente

• Já existem soluções estimar a ECe indiretamente,

nomeadamente a partir de extratos de 1:5 em que a

quantidade de amostra de solo necessária é muito

inferior.



Aumento da produtividade da água?

2. Monitorizar a salinidade do solo anualmente

• Mais informação permite desenvolver

outro tipo de tecnologias para

monitorização da salinidade do solo.

Exemplo:

Lezíria Grande, Ribatejo.

Avaliação por deteção remota.



Conclusões

• A qualidade da água de rega no perímetro de rega do Roxo melhorou, mas o risco de salinização

mantém-se principalmente nos solos com problemas de drenagem.

• A maior parte das culturas dominantes apresentam alguma tolerância à salinidade.

• Falta muito conhecimento de base sobre as características físicas, químicas e hidráulicas dos solos do

perímetro.

• Um melhor conhecimento dos solos permitiria desenvolver novas tecnologias de apoio à agricultura de

regadio.


