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Parâmetros do Sistema Relacionados ao Solo
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4.1 - Condutividade Elétrica (e) 
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4.2 - Relação ou Razão de 
Adsorção de Sódio (s)
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4.3 - Cloreto (c) 
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4.4 - Ferro (f)
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4.5 - Boro (b)
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4.6 - Diferença de Cota (h) e 
Distância da Captação D’água (d) 
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