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• A agricultura de regadio tem um papel fundamental no
Alentejo devido às condições agro-ecológicas, que
podem vir a agravar-se se as alterações climáticas
projetadas para a região se concretizarem

• Associado a um aumento das necessidades de rega, o
risco de salinização do solo é um dos processos de
degradação do solo que deve ser tido em conta

• Para minimizar o risco de salinização, mantendo o
rendimento das culturas, é necessária uma
monitorização rigorosa da salinidade do solo e a
adoção de práticas agrícolas adequadas a cada caso



• A albufeira do Roxo tem dos registos mais altos de
salinidade da água de rega em Portugal

• Entre 2003 e 2006, a condutividade elétrica da água de
rega variava entre 1.08 e 1.44 dS/m. Atualmente, está
entre os 0.66 e 0.72 dS/m

• Existência de solos sódicos, com problemas de estrutura e
drenagem deficiente



• Identificar e monitorizar zonas potencialmente suscetíveis à 
salinidade do solo no perímetro de rega do Roxo (INIAV/UÉvora)

• Mapear propriedades do solo (salinidade e textura do solo) com 
métodos geofísicos (IDL/UÉvora)

• Gerir a rega através da modelação dos processos, aumentando a 
sua eficiência e minimizando os riscos de salinização (IST)



Local 5
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Identificação e caraterização das áreas
experimentais. Caraterização do solo, e séries
temporais da salinidade do solo
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• Caraterizar o solo das áreas experimentais, no
perímetro de rega do Roxo

• Identificar e monitorizar zonas potencialmente
suscetíveis à salinidade do solo, em diferentes solos e
culturas regadas



• Selecionaram-se 10 áreas para monitorização da salinidade
do solo com diferentes solos e culturas regadas (rega gota-a-
gota) (maio 2019 a maio de 2021).

• A salinidade do solo foi avaliada, pela condutividade elétrica
do extrato de saturação do solo (ECe), principal indicador
daquela ameaça.



• As culturas apresentavam tolerâncias diferentes à salinidade
do solo e foram classificadas em função de ECe (Maas,
1990):

- Sensíveis (S) <1,5 dS/m

- Moderadamente sensíveis (MS) 1,5-3 dS/m

- Moderadamente tolerantes (MT) 3-6 dS/m

- Tolerantes (T) 6-10 dS/m
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Local 10



Local Cultura/sensibilidade Variedade Solos (WRB/ CC)

1 Amendoal (S) Monterey AL-cr/Sr*

2 Amendoal (S) Monterey LV-cr/Sr*

3 Olival intensivo (MT) Arbequina AL-ap.cr/Sr

4 Olival intensivo (S) Cobrançosa AL-cr/Sr

5 Olival intensivo (MT) Picual RG-ca/Vc

6 Laranjas (S) Fukumoto LV-ap.cr/Pag

7 Clementinas (S) Oronules LV-ap.st/Pag

8 Tangerinas (S) Setubalense RG-st.son/Pag

9 Romã (MT) Wonderful PL-lv/Ps

10 Olival superintensivo (MT) Arbequina VR-son.cr/Cpv



Solo Sr*

Solo Vc

• Abertura, descrição morfológica de perfis representativos 
do solo e colheita de amostras de solo

Solo Ps



• Curva de retenção da água no solo 
• Condutividade hidráulica saturada
• Densidade aparente
• Composição granulométrica do solo: areia grossa (2-0.2 mm), 

areia fina, (0.2-0.02 mm), limo (0.02-0.002 mm) e argila 
(<0.002 mm)



• pH (H2O);
• Teor de matéria orgânica
• Teor de nitratos (N-NO3)
• Condutividade elétrica do extracto de saturação do solo (ECe) 
• Catiões solúveis, extraíveis e de troca (Na+, Ca2+, Mg2+ e K+)
• Capacidade de troca catiónica (CTC)
• Percentagem de sódio de troca (ESP)
• Taxa de adsorção de sódio (SAR)



Ano EC (dS/m) Precipitação 

(mm)

2003 1.08

2004 1.21

2006 1.44

2014/2015 0.99

2016/2017 0.76

2019 0.72 253

2020 0.72 496

2021 0.66 454

A barragem do Roxo passou a receber água da barragem de Alqueva em junho 
de 2016, o que pode justificar a melhoria da qualidade da água



Local 5



São atingidos valores máximos superiores aos limites de tolerância, em algumas 
profundidades, nos locais 1, 6, 7, 8 e 9. 



No local 1 atingiram-se valores máximos de ECe superiores ao 
limite de tolerância, cultura sensível, mas apenas em 2019.





Situações pontuais em que se
atingem valores de ECe
superiores aos limites de
tolerância, cultura sensível, em
algumas profundidades.



Situações pontuais em que se atingem valores de ECe
superiores aos limites de tolerância, cultura
moderadamente tolerante, em algumas profundidades.



• Verificou-se uma variação da salinidade ao longo do tempo, mas
sem atingir valores preocupantes para as culturas

• Nas culturas sensíveis, no que respeita à tolerância à salinidade
(amendoal e citrinos), verificaram-se situações pontuais em que
ECe apresentava valores superiores ao limite de tolerância em
certas profundidades, mas nunca em toda a profundidade
monitorizada

• No final do período de monitorização, o solo apresentava valores
de ECe muito próximos, ou mesmo inferiores, aos valores iniciais

• Além da qualidade da água do Roxo indicar uma melhoria em
relação a estudos prévios, a precipitação ocorrida nos anos de
2019 a 2021 também deve ter contribuído para a remoção de sais
eventualmente acumulados na zona das raízes
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