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\ /ESTUDO DA EVOLUÇÃO QUIMICA DOS SOLOS NAS ÃREAS IRRIGADAS DO
NORDESTEl/

Gilberto G. Cordeir02/ e Agustin A. Millar3/

Os fatores de produção corno solo, água e adubos devem
ser eficientemente manejados para manter urna agricultura econ6-
mica e produtiva. O uso inadequado de adubos sem levar em consi
der ação as quantidades residuais, e irrigações sem controle ao
longo do tempo contribuem na alteração das características quí-
micas dos perfis. dai a neçessidade de um estudo que vise: co-
leta, avaliação e análise de flutuação de sais em solos irriga-
dos em função do tempo, definir as necessidades de práticas de
manejo quando necessário,equantificar a evolução de problemas
de sais.

A metodologia consistirá em definir "pontos permane~
tes de amostragens" em áreas irrigadas do Nordeste. As amostra-
gens serão feitas duas vezes por ano. Nestes pontos que deverão
ser um nGmero de 30, devem-se tomar amostras a 3 profundidades:
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0-30, 30-60 e 60-90 cm. Nas amostras serão feitas as seguintes
+ + ++ ++ = =determinaç6es: pH. ECs, Na , K . Ca . Mg . P, C03 S04 e Cl:

Os pontos de amostragens deverão ser caracterizados
levando um hist6rico do manejo: culturas e rotaç6es, tipos e
doses de adubos, irrigação, drenagem e pluviométrica.

Este trabalho já foi iniciado no projeto de irriga-
çao de São Gonçalo.
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Título: ESTUDO DE EVOLUÇÃO QUrMICA DOS SOLOS NAS ~REAS IRRIGA
DAS 00 NORDESTE.

Gilberto Gomes Cordeiro, Agustin A. Millar

Objeti vos:

1. Coleta, avaliação e análise de flutuação de sais
em solos irrigados em função do tempo.

2. Definir a necessidade de práticas de manejo quando
necessário.

3. Quantificar a evolução de problemas de sais.

Justificativas:

Os fatores de produção como solo, água e adubos devem
ser eficientemente manejados para manter uma agricultura eco
nêmí c a e produti va . O 'J~O inadeq uado de adubos sem levar em
consideração as quantidades residuais, e irrigações sem con-
trole. ao longo do tempo contribuem na aI teração das caracte
rísticas químicas dos perfís.

Este e um trabalho muito importante para lograr a ma
ximização de uso e conservação dos recursos e deverá ser ma!!.

••tida uma rede simples de controle em todas as áreas irrigadas.

Metodologia E~rimental:

A metodologia consistirá em definir "pontos permane!!
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.•tes de amostragem" nas areas Lrri gadas do Nordeste.
As amostragens serão feitas duas vezes por ano. Nes-

tes pontos que deverão ser em número de 30, devem-se tornar a
mostras a 3 profundidades: 0-30, 30-60 e 60-90 em. Nas amos-
tras serão feitas as seguintes determinações: pH, ECs' Na, K,
Ca, Mg. P, co;. SO; S Cl-.

Os pontos de amostragens deverão ser caracterizados
levando um histórico do manejQ: cultura e rotações, tipos e
doses de adubo. irrigação. drenagem e pluviometria.

Este trabalho já foi iniciado no projeto de irrigação
de são Gonçalo.
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