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Resumo
Uma grande proporção da área agrícola mundial
é afetada por algum grau de salinização ou
sodização do solo causadas pela intensificação
da rega. Delineou-se uma metodologia para
mapear o risco de salinização/sodização
secundárias, induzidas pela rega, com base em
critérios chave para a avaliação destes
processos (qualidade da água, informações do
solo, dados climáticos e de uso da terra). A
aplicação deste modelo a um cenário real (o
Alentejo interior, ano de 2018, mostrou que
abordagens simples, baseadas em dados
disponíveis e critérios adequados, têm potencial
para serem utilizadas como sistemas de alerta
precoce, permitindo a gestão sustentável de
áreas regadas.
Palavras Chave: Salinidade; Sodicidade;
Qualidade da água de rega; Degradação do solo.
Objetivo
Obter dois índices de risco para avaliação da
salinização e sodificação do solo em áreas
regadas; aplicar os índices de risco numa área
Mediterrânica regada do Sul de Portugal
(Alentejo Interior).

Metodologia
• Índices de risco de salinização (RSA) e de sodização
(RSO): soma de scores atribuídos às classes de
indicadores definidas: índice de aridez (ERA5;
ECMWF) (AI); declive (S) e Drenagem (D) (cartas de
solo e de capacidade de uso (SROA)); qualidade da
água (avaliada de acordo com a FAO para problemas
de salinidade e de infiltração) (WS e WI); no caso de
RSO, método de rega (em função do uso e ocupação
do solo em áreas potencialmente regadas (COS;
𝑹𝑺𝑨 = 𝑨𝑰 + 𝑺 + 𝑫 + 𝑾𝑺
DGT) (R):

Conclusões
67%
da
área
potencialmente
regada
apresentou baixo risco
salinização; 26% com risco
moderado
(pequenos
declives; solos de textura
fina, com condições de
drenagem limitadas).

𝑹𝑺𝑶 = 𝑨𝑰 + 𝑺 + 𝑫 + 𝑾𝑰 + 𝑹
Classes de
risco
(adaptado
de Wiebe
et al.,
2007):

RSA
<7

RSO
<8

Classe de
risco
Muito baixo

Avaliação das práticas
de uso da terra

Descrição da classe
Práticas atuais de uso da terra são compatíveis
com a sustentabilidade agroambiental

Sustentável

7-10

8-12

Baixo

Práticas de uso da terra ocasionalmente afetam
a sustentabilidade agroambiental

11-14

13-17

Moderado

Práticas de uso da terra deixam a terra exposta à
degradação agroambiental

A monitorizar
cuidadosamente

15-18

18-22

Elevado

Práticas de uso da terra que conduzem à
degradação agroambiental

Devem ser consideradas
alterações

> 22

Muito
elevado

Práticas de uso expõem diretamente a terra à
degradação agroambiental

São necessárias
alterações

> 18

Aceitável

• Indicadores para a área de estudo:
Ìndice de
Aridez

Classe de
drenagem

Classe de
declive

Método
de rega
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