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Etapa 2 

Identificação dos tipos de solos 

ocorrentes e riscos de salinização. 

 

Etapa 3 

Confecção de cartilhas e portfólios 

para apoio aos produtores e 

comunidade.  

Etapa 4 

Encontro de formação e diálogo.  

 

 

Sais da Terra: 

orientações sobre 

manejo da salinidade 

em áreas irrigadas de 

Riacho de Santana-

BA  

Etapa 5 

Aplicação e continuidade das 

práticas divulgadas e assistidas.  

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este projeto visa identificar áreas 

agrícolas com riscos de salinização ou 

salinizadas no município de Riacho de 

Santana-BA. Neste sentido, objetiva-se 

divulgar conhecimentos sobre os riscos 

e efeitos da salinidade nos solos e 

cultivos agrícolas aos produtores rurais, 

através de encontros locais sobre a 

salinidade, com a participação dos 

produtores, comunidade e órgãos 

governamentais locais.  

PÚBLICO-ALVO 

Produtores rurais de Riacho de 

Santana- BA que utilizam água salina na 

irrigação de cultivos agrícolas. 

 

 

OBJETIVO 

Orientar produtores rurais sobre os 

riscos da irrigação com águas salinas e 

alternativas de manejo em áreas com 

problemas de salinidade no município 

de Riacho de Santana – BA. 

 

AÇÕES PREVISTAS 

● Será realizado um levantamento 

dos produtores rurais que utilizam água 

salina na irrigação de cultivos agrícolas, 

para que ocorra o desenvolvimento do 

projeto. 

● Serão realizadas visitas às 

propriedades que aderirem ao projeto, 

para identificação dos solos e 

condutividade elétrica das fontes de 

água usadas para irrigação. 

● Serão formadas reuniões com a 

equipe do projeto sobre as informações 

obtidas, para planejamento das 

medidas interventivas objetivas e 

práticas direcionadas aos problemas de 

salinidade verificados. 

● As informações serão 

repassadas por meio de palestras, 

oficinas e/ou minicursos realizados nas 

propriedades. 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Etapa 1 

Levantamento e caracterização dos 

agricultores. 

 


