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Título do Monitoramento/Zoneamento: Regionalização da demanda de potássio 
e outros nutrientes no Sudoeste Goiano e Oeste Baiano. 

Descrição: Como trata-se de projeto de cooperação internacional, está vinculado 
a um PCT Embrapa/IPI, que é renovado anualmente mediante apresentação de 
proposta anual pela Embrapa, aprovação orçamentária pelo IPI e assinatura do 
presidente da Embrapa. Inicialmente foi organizada a base cartográfica para as 
regiões do Sudoeste Goiano e Oeste Baiano em escala regional – 1:250.000. A 
COMIGO no caso do Sudoeste Goiano é parceira do projeto e fornece os dados 
de fertilidade do solo para realização dos mapeamentos. No caso do Oeste Baiano 
os dados de fertilidade estão concentrados na APDC, também parceira do projeto. 
Estão previstos além de mapas de fertilidade dos solos, mapas de uso e cobertura 
da terra e mapas resultantes da correlação da fertilidade dos solos com os mapas 
de solos, precipitação, relevo e uso e cobertura da terra. 

Caracterização (Apresentar o monit./zon., finalidades e objetivo): Este 
componente do projeto Aduba Brasil tem por meta o mapeamento da demanda de 
potássio e outros nutrientes no Brasil, com ênfase ao Sudoeste Goiano e Oeste 
Baiano, bem como avaliar sua correlação com os aspectos ambientais: solos, 
precipitação, relevo e uso e cobertura da terra. 

Impactos esperados: Espera-se que os mapas obtidos a partir deste subprojeto e 
divulgados possam subsidiar o Uso Balanceado de Potássio e Outros Nutrientes 
na Agricultura Brasileira.  

Documentos associados:  

Relatório anual 2010 (enviado em fevereiro de 2011) - Mapeamento da demanda 
de K, sob plantio direto e convencional, considerando a textura dos solos.  
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MUDANÇAS DE USO DA TERRA E EXPANSÃO DA AGRICULTURA NO OESTE DA 
BAHIA. Autores: Marcello Leonardo Pimentel; Ana Paula Dias Turetta; Gabriel Spinola 
Garcia Távora. XXXIII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Uberlândia, MG, 
agosto de 2011. 
 

Projeto: Aduba – Brasil: Apoio ao Uso Balanceado de Potássio e Outros 
Nutrientes na Agricultura Brasileira (será reapropriado em 2011, ainda sem 
número na Embrapa). 

 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2011. 
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