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I N T R O D U Ç ÃO

Abordar as questões inerentes às interfaces entre I, D, e RH’s no ASP é buscar
conciliar crescimento populacional, produção de alimentos, utilização da água,
preservação do ambiente e sustentabilidade, nas escalas (ou perspectivas) local e
global.
A partir disto, tornam-se decisivas a qualificação e a capacitação para a gestão dessas
interfaces. No nosso entendimento, as premissas para tanto são o conhecimento e o
compromisso sócio-ambiental.
É fundamental para o entendimento do problema abordado e do todo em que ele se
encontra inserido, que se tenha uma visão geral sobre ambos. É uma condução do
instruendo a um primeiro contato com esse problema, com a necessidade e a
importância de resolvê-lo e, principalmente, com o(s) caminho(s) – as técnicas - para
buscar essa solução. Ainda mais importante nessa condução, é capacitar o cursando a
encontrar a solução ótima.
Sem dúvida, a busca da solução ótima para um problema inicia-se com a delimitação
desse problema, a partir de seu conhecimento. Para essa delimitação, há necessidade
de saber quais as causas do problema. Considerando isto, torna-se necessário
voltarmos no tempo, construindo o(s) caminho(s) até o problema, isto é, alcançar o
estágio atual do mesmo e, a partir disto, estimar cenários futuros. Neste curso,
portanto, deve-se buscar a capacitação do instruendo no sentido de construir esta
solução ótima.
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1.1

O SER HUMANO (DIMENSÃO?)

Somos, todos, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos de nossas próprias e quaisquer
ações. Isto deveria ser tão óbvio quanto parece, pelo menos para aqueles cujas ações
têm grande e forte efeito sócio-ambiental. Todos os nossos tomadores de decisões
deveriam compreender e agir de acordo com esta "obviedade".
Porém, facilmente se verifica que ainda não alcançamos esse nível de
conscientização. Diariamente tomamos conhecimento de fatos que confirmam isto.
Com este curso fazemos mais um grande esforço neste sentido.

ATIVIDADE HUMANA

IMPACTO NOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS

Construção de diques e
canais.

Altera o fluxo dos rios e o transporte de
nutrientes e sedimentos e interfere na
migração e reprodução de peixes.
Destrói a conexão do rio com as áreas
inundáveis.

Drenagem de áreas
alagadas.

Elimina um componente-chave dos
ecossistemas aquáticos.

Construção de represas.

padrões de drenagem, inibe a
Desmatamento e uso do Altera
recarga natural dos aqüíferos,
solo.
aumenta a sedimentação.
Poluição não controlada. Diminui a qualidade da água.
Remoção excessiva de
biomassa.

Diminui os recursos vivos e a
biodiversidade.

Introdução de espécies
exóticas.

Elimina as espécies nativas. Altera
ciclos de nutrientes e ciclos biológicos.

Poluentes do ar (chuva
Altera a composição química de rios e
ácida) e metais pesados. lagos.
Mudanças globais no
clima.
Crescimento da
população e padrões
gerais de consumo
humano.
Tabela
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VALORES/SERVIÇOS
EM RISCO
Altera habitats e a pesca comercial e esportiva.
Altera os deltas e suas economias.
Afeta a fertilidade natural das várzeas e os
controles das enchentes.
Perda de biodiversidade. Perda de funções
naturais de filtragem e reciclagem de nutrientes.
Perda de habitats para peixes e aves aquáticas.
Altera a qualidade e a quantidade da água,
pesca comercial, biodiversidade e controle de
enchentes.
Altera o suprimento de água. Aumenta os custos
de tratamento. Altera a pesca comercial. Diminui
a biodiversidade. Afeta a saúde humana.
Altera a pesca comercial e esportiva. Diminui a
biodiversidade. Altera os ciclos naturais dos
organismos.
Perda de habitats e alteração da pesca comercial.
Perda da biodiversidade natural e estoques
genéticos.
Altera a pesca comercial. Afeta a biota aquática.
Afeta a recreação. Afeta a saúde humana. Afeta
a agricultura.
Afeta o suprimento de água, transporte,
produção de energia elétrica, produção agrícola
e pesca e aumenta enchentes e fluxo de água em
rios.

Afeta drasticamente o volume dos
recursos hídricos. Altera padrões de
distribuição de precipitação e de
evaporação.
Aumenta a pressão para construção de Afeta, praticamente, todas as atividades
hidroelétricas e aumenta a poluição da econômicas que dependem dos serviços dos
água e a acidificação de lagos e rios. ecossistemas aquáticos.
Altera ciclos hidrológicos.

As várias atividades humanas e o acúmulo de usos múltiplos produzem
diferentes ameaças e problemas para a disponibilidade de água. Fonte:
TUNDISI; 2003.
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A Tabela 1.1 apenas traz algumas das intervenções danosas dos seres humanos sobre
os recursos hídricos. Há outras tão ou mais importantes. Os impactos causados pela
irrigação, por exemplo, não estão incluídos.
A Tabela 1.2 contém dados de um caso real registrado correspondendo a um trecho
de 30km do Rio São Francisco, localizado em seu Trecho Médio, contido nos
Municípios de São Romão, Pintópolis, Icaraí de Minas e São Francisco, no Estado de
Minas Gerais, Redivo et al. (s.d.).

CLASSES

Vegetação primária
Solo exposto
Área com modificação antrópica
Banco de areia
Lagoas
Banco de areia submerso
Ilhas
Tabela 1.2

1950
Km2
166
4
0
4
8
0
1

1999
%
83
2
0
2
4
0
0,5

Km2
22
44
144
1
1
2
2

%
11
22
57
0,5
0,5
1
1

Comparação entre as áreas das classes estudadas, com relação à
modificação do uso da terra, de 1950 a 1999. Fonte: Redivo
., s.d..
et al

GRUPO DE RENDA

Baixa
Média
Alta
Tabela 1.3
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UTILIZAÇÃO ANUAL DA ÁGUA
(M3.HAB-1)
386
453
1.167

Consumo anual de água no mundo por habitante, em função do grupo
de renda. Fonte: Banco Mundial, 1992.
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1.2

PROCURE SABER
Quais os impactos causados pelas atividades de
irrigação e/ ou de drenagem sobre os recursos hídricos,
nas localidades que você conhece. Faça uma
caracterização dessas situações de impacto.

IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E RECURSOS
HÍDRICOS. “EVOLUÇÃO” E SIGNIFICADO
AMBIENTAL

Uma das leis imutáveis da Natureza é o dinamismo:
"Na Natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma".
Lembram-se?! Portanto, a irrigação, suas concepções, a forma como os seres
humanos a vêem, sofreu grandes e profundas mudanças no tempo e no espaço. O
mesmo ocorreu com a drenagem, suas concepções, etc., e, também, com os recursos
hídricos e seu significado, muito mais recentemente.
O mais importante que a evolução, inexorável, dessas concepções, desses "atores"
sociais, está naquilo que eles, com esta evolução, vem afetando o, e representando
para o ambiente e para as comunidades, de forma contextualizada.
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PAÍS OU
REGIÃO
Regiões
secas
Regiões
úmidas

ASPECTOS DA IRRIGAÇÃO

Há mais de 4000 anos, às margens dos rios Hunag Ho e Iang-tse-Kiang, na China, rio Nilo, no
Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia e do Ganges, na Índia, tiveram origem as atividades de
irrigação, para fins de produção agrícola.
Somente a cerca de 1500 atrás, quando a irrigação perdeu sua necessidade vital, passando a ser
prática subsidiária e pouco usada.
O nível das águas do rio Nilo foi elevado fazendo a irrigação e fertilização de extensas áreas ao
Egito
longo da margem esquerda, pela acumulação da água em bacias de inundação. Ainda hoje,
grande parte da irrigação neste país é feita por bacias.
A água é distribuída através de tabuleiros artificiais, engenhosamente dispostos ao longo das
China
escarpas das colinas, beneficiando as culturas, até atingir o dreno construído na parte mais baixa do
vale. A fome do chinês é combatida pela irrigação dessas áreas desde cerca de 4000 anos atrás.
Regiões profusamente irrigadas no delta dos Indus, Golfo de Oman, nos rios que desembocam no
Índia
Golfo de Bengala e no baixo vale do Ganges. A produção garante a nutrição da numerosa
população e ainda exporta.
Há grande número de áreas com irrigação, embora pouco extensas. Países tradicionais são a
Europa
Espanha, Itália, onde a irrigação alcançou o máximo de perfeição. O vale do Pó é irrigado por rede
de canais. Os Alpes e Apeninos são irrigados por tabuleiros superpostos.
desde os tempos dos Maias, com grandes obras no México e no Sudoeste dos Estados
América do Tradicional
Unidos.
Ocorreram
grandes desenvolvimentos agrícolas no Oeste Americano, acompanhado de
Norte
expansão industrial. Outro exemplo é o “Imperial Valley”, com as águas do rio Colorado.
América do Iniciou-se com os Incas no Peru, Norte do Chile e Norte da Argentina, onde grandes regiões se
Sul
desenvolveram tais como Mendoza, Córdoba, Tucumán, San Juan e outras.
Extremo
Numerosas e grandes extensões de terras irrigadas na Indochina, Japão, Sião, além de outros
oriente
países.
Desde sempre, como país continental, existiram regiões com diferentes regimes de chuvas,
diferentes perfis culturais, ambientais, sociais, enfim, de diferentes potenciais para o
desenvolvimento. A região Nordeste, NEB, com seu “Polígono das Secas”, com clima semi-árido,
possuindo uma estação com chuvas, e rio perene, o São Francisco, não possibilitando irrigação por
gravidade, como em outras regiões secas. A população, com várias culturas, praticava a agricultura
de subsistência, dependente de chuvas, sem nenhuma tradição de irrigação. A região Norte, o
problema mais importante era o de saneamento e de drenagem das propriedades agrícolas, em
virtude do excesso de chuvas. No Oeste, existiam cultivos extensivos, sem exemplos de irrigação,
também, exceto em pequenas áreas de produtos hortigranjeiros, como complementação de chuvas.
Antes, não possuindo clima totalmente árido e zonas facilmente irrigáveis, a produção agrícola não
se fundamentou na irrigação. No “Polígono das Secas” no Nordeste, PDS-NEB, persistia a pequena
Brasil
agricultura, de fundo de quintal, cultivo das águas, sem nenhuma tradição de irrigação. Os
agricultores sempre contavam com as chuvas, embora escassas. Em anos mais rigorosos, ocorriam
mortes de animais e plantas e êxodo da população. Nas regiões Leste, Centro e Centro-Sul, as
chuvas, em geral, eram suficientes para garantir produções em cultivos extensivos. Sobressaiam-se,
apenas, pequenas áreas de cultivo irrigado de arroz. No período seco e frio, irrigavam-se diminutas
áreas com hortaliças. No Sudeste, São Paulo e Sul de Minas, também encontravam-se extensos
arrozais irrigados no vale do Paraíba por inundação das várzeas. A partir de 1950, também em São
Paulo, com particulares, inicia-se o desenvolvimento da irrigação por aspersão principalmente na
cultura do café, suplementando as chuvas. Na região Sul, encontram-se ainda muitos exemplos de
irrigação de arroz por submersão nos pampas gaúchos.
A região brasileira mais seca, o “Polígono das Secas”, no NEB, PDS-NEB, nunca esteve sujeita a um
clima totalmente árido. Além disto, não foi favorecida, como no Egito e outros países com áreas
secas, com um rio perene de terras marginais que possibilitasse fácil condução e distribuição de
NEB
água par irrigação (Está aí a falada transposição de águas do Rio São Francisco). Isto contribuiu
para uma falta de tradição em irrigação.
Tabela 1.4
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Aspectos evolutivos da irrigação e sua caracterização em várias partes
do mundo, no Brasil e no NEB. Fonte: DAKER, s.d..
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PROCURE SABER
Pesquise e tente construir um raciocínio lógico para
estimar como estaria o NEB, hoje, caso tivesse havido
uma tradição em irrigação, como ocorreram em outros
países mais secos, e, com isto, esta região brasileira
estaria “irrigada eficientemente”, com sua população
redimida do flagelo da seca e jamais se teria ouvido
falar em êxodo rural.
PAÍS OU
REGIÃO
Egito
Antigo oriente
Europa

Brasil
NEB
Tabela 1.5

6

ASPECTOS DA DRENAGEM
Heródoto, 400 anos a.C., faz referência ao seu uso no vale do rio Nilo,
durante a civilização egípcia.
Referências feitas por escritores romanos. Era muito comum o uso de
valas abertas ou de condutos formados com pedras, madeira ou faxina.
Tornou-se comum o uso de telhas, fabricadas manualmente. Era restrita
a pequenas áreas, em virtude do alto custo de abertura das valas.
Somente após a invenção, em 1843, da máquina de fabricação de tubos
de barro, reduzindo o custo do produto, e o aperfeiçoamento das
máquinas escavadoras, foi que a drenagem tomou impulso.
Ainda hoje muito insipiente. Concentrada nas áreas de irrigação de
arroz por inundação, quando da remoção do líquido da área para
colheita, na região Sul. Espalhadas pelo país, São Paulo e Minas Gerais
principalmente, ocorrem pequenas áreas irrigadas por tabuleiros em
nível.
Sobressai-se as áreas alagadas às margens do rio São Francisco,
atualmente muito escassas, para cultivo do arroz.

Aspectos evolutivos da drenagem agrícola. Fonte: Adaptado de Daker,
s.d., v.3.
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PERÍODO

PAÍSES DESENVOLVIDOS

BRASIL

1945 a 1960
Crescimento
Industrial e
populacional.

1.Uso
dos
recursos
hídricos:
abastecimento, navegação, energia,
etc.
2.Qualidade da água dos rios.
3.Controle das enchentes com obras.

1.Inventários dos recursos hídricos.
2.Início
dos
empreendimentos
hidroelétricos e planos de grandes
sistemas.

1960 a 1670
Início da pressão
ambiental.

1.Controle de efluentes.
2.Medidas não estruturais para
enchentes.
3.Legislação para a qualidade da água
dos rios.

1.Início da construção de grandes
empreendimentos hidroelétricos.
2.Deterioração da qualidade da água de
rios e lagos próximos a centros
urbanos.

1970 a 1980
Início do controle
ambiental.

1.Legislação ambiental.
2.Contaminação de aqüíferos.
3.Deterioração ambiental de grandes
áreas metropolitanas.
4.Controle na fonte da drenagem
urbana da poluição doméstica e
industrial.

1.Ênfase
em
hidroelétricas
e
abastecimento de água.
2.Início da pressão ambiental.
3.Deterioração da qualidade da água
dos rios em razão do aumento da
produção industrial e da concentração
urbana.

1980 a 1990
Interações do
ambiente global.

1.Impactos climáticos globais.
2.Preocupação com a conservação das
florestas.
3.Prevenção de desastres.
4.Fontes pontuais e não pontuais.
5.Poluição rural.
6.Controle dos impactos da urbanização
no ambiente.
7. Contaminação de aqüíferos.

1.Redução do investimento em
hidroelétricas.
2.Piora das condições urbanas:
enchentes, qualidade da água.
3.Fortes impactos das secas do NEB.
4.Aumento de investimentos em
irrigação.
5. Legislação ambiental.

1990 a 2000
Desenvolvimento
sustentável.

1.Desenvolvimento sustentável.
2.Aumento do conhecimento sobre o
comportamento ambiental causado
pelas atividades humanas.
3.Controle ambiental das grandes
metrópoles.
4. Pressão para controle da emissão de
gases, preservação da camada de
ozônio.
5.Controle da contaminação dos
aqüíferos das fontes não pontuais.

1. Legislação dos recursos hídricos.
2. Investimento do controle sanitário das
grandes cidades.
3. Aumento do impacto das enchentes
urbanas.
4. Programas de conservação dos
biomas
nacionais:
Amazônia,
Pantanal, Cerrado e Costeiro.
5. Início da privatização dos serviços de
energia e saneamento.

2000
Ênfase na água

1.Desenvolvimento da visão mundial da
água.
2.Uso integrado dos recursos hídricos.
3.Melhoria da qualidade da água das
fontes difusas: rural e urbana.
4.Busca de solução para os conflitos
transfonteiriços.
5.Desenvolvimento do gerenciamento
dos recursos hídricos dentro de bases
sustentáveis.

1. Avanço do desenvolvimento dos
aspectos institucionais da água.
2. Privatização do setor energético e de
saneamento.
3. Diversificação da matriz energética.
4. Aumento da disponibilidade de água
no Nordeste.
5. Planos de drenagem urbana para as
cidades.

Tabela 1.6
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Aspectos evolutivos de tecnologias e avanços institucionais na gestão
de RH’s. Fonte: TUCCI, 2000, citado por Tundisi, 2003.

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

7

I NTRO DU ÇÃO

1.3

IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E RECURSOS
HÍDRICOS. PRINCIPAIS INTERFACES

1.3.1

IRRIGAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

A interface da I com os RH’s é definida pela quantidade de água captada do corpo
hídrico, isto é, derivada desse corpo para atender às necessidades de consumo de
água, em base anual, NAC/Ano, pelo cultivo irrigado. Essas necessidades obedecem
à equação 1.
NAC/Ano = ƒ (Contínuo água - solo - planta - atmosfera, SI e QEP)

(1)

onde:
SI significa sistema de irrigação e QEP qualificação da equipe de projeto.
Considerando que cada um dos componentes da equação 1 é um sistema natural e,
além disto, há uma intensa interação entre estes sistemas, facilmente depreende-se
que há uma enorme variação na quantidade de água requerida pelo universo dos
cultivos existentes no agrosilvopastejo. Esses cultivos podem ser subdivididos em três
grandes grupos, a saber:
a) agrícola;
b) silvícola; ou
c) pastoril.
Os agrícolas destinam-se à produção de alimentos de origem vegetal. Os silvícolas, à
produção de fibras, óleos e essências também vegetais, destinadas à indústria em
geral. Os pastoris são aqueles utilizados na alimentação de gados – bovino, eqüino,
suíno, ovino, caprino, e outros – os quais, por sua vez, produzem carne, leite, ovos,
couro, etc.
Portanto, as técnicas de irrigação possuem uma enorme gama de diferentes situações
de aplicação, no que se refere à quantidade de água derivada. A variação de espécies
vegetais e, conseqüentemente, de necessidades de água é muito grande. A ciência
agronômica ainda se encontra muito distante de dispor de respostas suficientes e
suficientemente precisas no que se refere à quantidade de água necessária para as
culturas nas inúmeras situações de irrigação.
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Outros dois componentes da equação 1 que, em termos de adequação técnicocientífica, também ainda se encontram muito distantes da realidade, são:
a) os SI e
b) a QEP.
A irrigação, na grande maioria das situações no NEB, ainda é desenvolvida com
baixa eficiência. Isto independe do sistema de irrigação empregado. Isto, certamente,
conduz a consumos adicionais de água, em várias magnitudes – a depender da
situação – custos financeiros adicionais e maior impacto ambiental. Este impacto dáse em dois sentidos:
a) pela retirada de uma maior quantidade de água do manancial,
desnecessariamente, e
b) pela aplicação, também desnecessária, dessa maior quantidade de água ao solo,
incorporando maiores quantidades de sal, com, também, maior consumo de
energia e impacto ambiental.
O campo da irrigação-drenagem, a exemplo do que acontece com o da gestão de
recursos hídricos, padece de profissionais capacitados para o planejamento,
elaboração e implantação de projetos. Há uma carência enorme de ações de
treinamento e capacitação neste campo, dirigidas para o NEB.
Portanto, a equação 1 possui os seguintes problemas básicos, os quais elevam os
impactos negativos sobre os recursos hídricos nesta região:
a) desqualificação dos projetistas;
b) utilização de sistemas de irrigação inadequados.
Soma-se a estes problemas, o desconhecimento das técnicas de obtenção dos
parâmetros dos sistemas, inerentes às concepções de irrigação e/ou de drenagem.

1.3.2

DRENAGEM E RECURSOS HÍDRICOS

A drenagem, por outro lado, interage com os recursos hídricos de forma bastante
diferente. Ocorre, neste caso, um líquido, o líquido de drenagem, o qual possui
poder poluidor, conseqüentemente, requer uma destinação e esta deve ser realizada
da forma mais racional possível.

I RRI GAÇ ÃO

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

9

I NTRO DU ÇÃO

No geral, são duas as concepções gerais de drenagem de terras agrícolas, silvícolas ou
pastoris, isto é, destinadas à produção de agroecossistemas:
1- de necessidades, parcial ou total, de ar e
2- de necessidades de lixiviação de sais do perfil do solo.
Ambas são implantadas com a finalidade de garantir a produção otimizada dos
cultivos, ou seja, aqueles referidos no item 1.3.1.
A drenagem de terras agrícolas para suprir os cultivos de ar é inerente às terras,
passíveis de produção, que se encontram saturadas ou alagadas. Os poros do solo
encontram-se repletos com água. O solo nestas situações possui apenas duas fases:
1- a sólida e
2- a líquida.
Enquadram-se neste caso, duas situações:
• as terras baixas, permanentemente ou temporariamente alagadas, as várzeas, e
• as planícies de inundação dos córregos.
Nos casos de necessidade parcial de ar no perfil do solo, inserem-se aquelas culturas
que suportam o alagamento do sistema radicular por algum tempo, variável em
função da espécie vegetal. O caso mais comum é o da cultura do arroz irrigado. No
outro extremo, encontram-se aquelas culturas, a grande maioria delas, que não
suportam a saturação do perfil do solo. Esta saturação pode se dar em vários níveis,
de acordo com a espécie vegetal.
Para o primeiro caso, a interface da drenagem com os recursos hídricos é verificada
de duas maneiras:
1- no aspecto positivo, ao se retirar o excesso de água de um área a ser cultivada e,
ao mesmo tempo, fazendo-se irrigação, e, assim, deixando de retirar água do
manancial de superfície, e
2- no aspecto negativo, quando, ao retirar-se parte da água da área alagada,
destina-se esta ao rio próximo, poluindo-o.
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A magnitude desta interface, neste caso, é definida pela equação 2, a qual expressa,
entre outros fenômenos, o nível de ar, em base anual, NA/ano, que a espécie
cultivada suporta, sem sofrer danos econômicos.
NAC/Ano = ƒ (Tipo de solo, Espécie vegetal, Nivel de dano projetado,...)

(2)

A drenagem, para necessidade de lixiviação de sais, é típica de áreas irrigadas durante
todo o ciclo da cultura, all irrigation, com elevada demanda evapotranspirométrica do
ar acima da superfície do solo. Muito comum em regiões áridas e/ou semi-áridas,
como as do NEB. A incorporação de sais da água de irrigação ao perfil do solo é
muito grande. Aliada à evaporação da água das camadas superficiais do solo e à
transpiração das plantas, promove salinização progressiva dos solos, caso não haja
extração desses sais adicionais do perfil do mesmo. Isto é feito através do
dimensionamento de uma lâmina adicional à lâmina de irrigação, denominada
lâmina de lixiviação.
Com relação a esta concepção de drenagem, a interface com os recursos hídricos é
verificada, também, através de dois processos inerentes à irrigação-drenagem:
a) pela retirada de uma quantidade adicional de água do corpo hídrico de
suprimento, fonte de água para irrigação, e
b) pela destinação do líquido de drenagem, líquido de considerável poder
poluente, geralmente para o córrego mais próximo.
Verifica-se que ambos os processos são de efeitos negativos para os recursos hídricos.
Contudo, a irrigação, principalmente em regiões como o NEB, constitui-se na
principal forma de produção de alimentos em grande escala. Como conciliar?
A interface é definida pela equação 3, fundamentada, principalmente, na
necessidade de lixiviação de sais do solo, NLSS, com base no ciclo de irrigação,
aproximadamente anual se dois ou mais ciclos da mesma cultura ou diferentes ciclos
de culturas diferentes. A espécie cultivada, à medida que se apresenta mais ou menos
tolerante ao excesso de sais no perfil do solo, também é componente importante do
processo.
NL/Ano = (Espécie vegetal, Ciclo de irrigação, Lâmina de irrigação,...)

(3)

Assim, para confrontar os problemas de gestão de recursos hídricos no ASP, buscando
solução para determinada situação, é necessário um envolvimento técnico com os
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conhecimentos em irrigação-drenagem de terras agrossilvopastoris, nos seus vários
aspectos, principalmente epistemológico e de gestão de líquidos.

1.4

PRESSÃO ANTRÓPICA

O semi-árido nordestino é a zona semi-árida mais povoada do mundo. Isto é
explicado pelo fato de que em épocas de chuva tudo parece normal, as condições são
absolutamente favoráeis à vida, criando a falsa impressão de que é possível viver ali,
sempre. Mas, a seca é inevitável e vai continuar a ocorrer, cada vez mais forte – não
do ponto de vista climático, mas do ponto de vista dos seus efeitos – por conta dessa
alta densidade (Carvalho, citado por GALVÃO, 1998).
Há dois aspectos fundamentais que devem ser considerados em relação às pressões
que as pessoas exercem sobre o ambiente. O primeiro refere-se ao crescimento do
número de indivíduos, seres humanos, naquela comunidade, ou ritmo do
crescimento populacional. O segundo diz respeito ao nível de pobreza em que estes
indivíduos vivem. Ambos são convergentes e sinérgicos relativamente ao aumento
dessas pressões, isto é, ao potencial de danos aos ambientes natural e construído.

DINÂMICA ECONÔMICA
CRESCIMENTO
CRESCIMENTO
BAIXO
ALTO
Nível de pobreza muito alto Nível de pobreza alto
Renda concentrada
Degradação ambiental alta. Degradação ambiental muito alta.
de pobreza moderada Nível de pobreza baixo
Renda desconcentrada Nível
Degradação ambiental alta. Degradação ambiental moderada.
CONCENTRAÇÃO DE
RENDA

Tabela 1.7
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Combinações entre pobreza e níveis de degradação ambiente no
Brasil, com base no nível de renda.Fonte: BUARQUE e SOUZA, 1995,
p.37.
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Figura

1.1

Fluxo simplificado de relações entre pobreza e meio ambiente. Fonte:
IICA/MPO, s.n.t..
.

PROCURE SABER

Caracterizar o crescimento populacional e o nível de pobreza
das comunidades de produtores agrossilvopastoris de seu
Estado, principalmente daquelas com atividades em irrigação
e, ou, drenagem, e a relação desses aspectos com os impactos
ambientais existentes.
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É necessário deixar esclarecido, portanto, os seguintes aspectos do universoproblema que se pretende estudar neste texto:
1. Este universo-problema é o conhecimento e estudo das atividades de irrigação
e, ou, de drenagem, para a produção agrosilvopastoril, inseridas na gestão de
recursos hídricos, para a Região Nordeste do Brasil (NEB);
2. Tanto a irrigação, quanto a drenagem, como concepções de produção
agrosilvopastoril, sofreram uma grande evolução em suas atividades, tanto
quantitativa quanto qualitativamente;
3. As atividades referidas em (1) são determinadas principalmente pelas ações
antrópicas, as quais, por suas vez, têm suas magnitudes diretamente
influenciadas pelas características da população. Dentre estas se sobressaem a
densidade, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de
Qualidade de Vida (IDV).
Além destes aspectos devem ser considerados também os efeitos de uma "cultura
hídrica" totalmente inadequada para o NEB. Esta vem sendo importada de outras
localidades com aspectos totalmente diferentes dos desta Região. Encontra-se
amplamente divulgado nos escritos dos estudiosos a grande necessidade de
desenvolver-se e/ou adaptar-se tecnologias inerentes ao NEB.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

A

DESTACAR

Tanto a irrigação quanto a drenagem são conjuntos de conhecimentos
técnicos-científicos. Estes tanto intrínsecos a ambas, quanto inerentes às
interfaces com os sistemas. Estas interfaces são em grande número e
diversas. Enfim, a necessidade de conhecimentos em irrigação e , ou,
drenagem é muito grande.
É fundamental enfatizar o fato de que a grande necessidade de
conhecimento não significa aquisição de tecnologia de elevado aporte de
capital. Ao contrário. Principalmente para o NEB as tecnologias de baixo
custo ("low technology") são compontentes básicos da solução ótima de
cultivo e produção.
Torna-se evidente, a partir disto, visualizar que o diferencial para a evolução
das comunidades no NEB, está em investir no Ser Humano, preservando sua
cultura e capacitando a evoluir com os mundos. Ações de inserção na
sociedade local e global.
Há necessidade de difundir-se os sistemas de irrigação-drenagem não
convencionais, caracteristicamente de baixo custo e adaptados às condições
do NEB, de baixo importo ambiental e social.
Não tenhamos dúvidas! Cada ser humano que nasce, principalmente
quando com baixo potencial para educação, constituir-se-á num problema
sério de gestão global.
A educação deve ocupar-se com a implantação, desenvolvimento e
manutenção de uma "cultura hídrica" no NEB.

I RRI GAÇ ÃO

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

15

I NTRO DU ÇÃO

16

I RRI G AÇÃO

E D RE NAG EM D E TE RRAS AG RÍ CO LAS

RESUMO

I RRI G AÇÃO

E D RE NAG EM D E TE RRAS AG RÍ CO LAS

17

I NTRO DU ÇÃO

18

I RRI G AÇÃO

E D RE NAG EM D E TE RRAS AG RÍ CO LAS

A SP EC TOS

2

EPI STE MOL ÓG I COS I NER EN TES

ASPECTOS
EPISTEMOLÓGICOS
INERENTES

Neste capítulo estão incluídos complexos de significados, concepções. Por natureza,
eles possuem subdivisões conceituais e assumem diferentes importâncias e
significados em função do espaço, do tempo e do contexto de inserção. Alguns desses
são bastante recentes, senão inéditos, em termos de adaptação ou reelaboração.
Os sistemas de conceitos surgem das realidades, do dinamismo natural dos mundos e
das ações humanas, ao longo do tempo. Surgem, assim, ciclos de evolução desses
conceitos, como todas as outras coisas que evoluem no Universo. Um exemplo disto,
pertinente, é o de alguns aspectos relativos aos recursos hídricos, principalmente em
suas interfaces com a irrigação e, ou, a drenagem para produção vegetal. Os estudos
nessas interfaces são muito recentes e, por isto, as críticas são numerosas e,
evidentemente, bem vindas.
Enfim, os aspectos epistemológicos, inerentes, contribuem para uma melhor
compreensão do que será apresentado ao longo de todo o texto. Não se constituem
apenas em conceitos extraídos dos dicionários. O agrosilvopastejo (ASP) é
extremamente dinâmico.
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2.1

O AGROSILVOPASTEJO (ASP).
AGROECOSSISTEMAS. AMBIENTES
CONSTRUÍDOS E RECONSTRUÍDOS

Inicialmente e por simplificação, podem ser conceituados como complexos
produtivos geradores de produtos primários, gêneros de primeira necessidade. Esses
produtos podem ser de três tipos básicos – agrícolas, silvícolas ou pastoris – conforme
sejam originados da agricultura, da silvicultura ou da pecuária, considerados como
segmentos do setor primário da economia.
Os complexos podem ser simples, quando compostos por apenas um segmento do
setor primário, tendo complexidade intrínseca variável de acordo com o número de
cultivos existentes. Ou pode compor-se por mais de um daqueles segmentos, em
várias combinações, com vários níveis de complexidade. Enfim, ao todo, podem
existir sete complexos produtivos.
Atualmente, a complexidade desses empreendimentos se encontra ainda maior em
virtude da existência, no interior do complexo, como seu componente, vários tipos de
agroindústrias. Um outro ambiente construído, extremamente dinâmico.
No contexto deste curso importa ainda mais saber que para cada um desses
complexos há diferentes demandas de água e diferentes produções de efluentes
líquidos, tanto em termos volumétricos quanto de natureza desses líquidos.

.

GÁS
Nitrogênio
Oxigênio
Ar
Água
CO
Ne
CH
2

4

Tabela
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2.1

%VOLUME
78,1
20,9
0,93
0,1-2,8
0,03
1,8.10
1,5.10
-3

GÁS
Amônia
Kr
CO
SO
NO
H
2

2

2

%VOLUME
1,5.10
1,1.10
(0,06-1,0).10
1,0.10
5,0.10
5,0.10
-4

-4

-4

-4

-5

-5

-4

Composição média da atmosfera. Fonte: HEM, 1985, citado por
Branco, 1991:30. Percentagem em volume.

I RRI G AÇÃO

E D RE NAG EM D E TE RRAS AG RÍ CO LAS

A SP EC TOS

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO
MÉDIA
Na
12,4
K
1,0
Mg
1,2
Ca
1,1
Cl
13,7
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ELEMENTO

SO
NO
NH
pH

4
3

4

CONCENTRAÇÃO
MÉDIA
5,1
2,1
5,0

Obs: Os valores das concentrações estão em micro-moles.litro . 1µ mol.litro =...
-1

Tabela 2.2

-1

Composição da água de chuva na Bacia Amazônica. (STALLARD e
EDMOND, 1981, citados por BRANCO, 1991:31).

Os valores dos parâmetros contidos nas Tabelas 2.1 e 2.2 são apenas indicações
gerais. Para o NEB esses valores devem sofrer variações, como também dentro da
própria região Nordeste, à medida que nos desloquemos do litoral par o interior ou
vice-versa. Além disto, ocorrem os microclimas, onde estes valores também sofrem
variações às vezes extremas.
Há que se realizar pesquisas neste sentido. Isto importa quando se considera que
uma das mais importantes fontes de água potável para a população difusa do NEB
está nas chuvas, coletadas e armazenadas nas cisternas rurais.
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CONSTITUINTES

MOSTO DE MELAÇO
0,60 (0,25-0,77)
0,22 (0,04-0,32)
5,08 (3,03-7,87)
2,10 (0,98-2,94)
0,84 (0,17-2,00)
47,40 (38,6-84,3)
2,90 (1,00-6,20)
52,00 (43,9-91,2)
6,70 (2,60-11,7)
4,30 (1,90-6,30)
4,16 (3,20-5,00)

N*
PO
K O*
Cão*
MgO*
Matéria orgânica*
Cu**
Fé**
Mn**
Zn**
PH
2

5

2

TIPOS DE VINHOTO
MOSTO MISTO
0,33 (0,21-0,47)
0,24 (0,16-0,32)
2,18 (1,33-3,15)
0,84 (0,70-3,78)
0,33 (0,17-0,67)
19,10 (13,0-37,6)
3,60 (1,20-13,2)
57,20 (45,8-67,6)
5,90 (2,60-9,30)
3,53 (2,30-4,80)
3,60 (3,00-4,20)

MOSTO DE CALDO
0,25 (0,18-0,29)
0,18 (0,11-0,22)
1,94 (0,73-3,27)
0,56 (0,42-0,70)
0,33 (0,17-0,33)
15,30 (14,6-20,3)
0,90 (0,60-1,40)
45,20 (38,9-57,1)
5,10 (2,40-7,40)
2,80 (2,10-4,60)
3,48 (2,80-3,60)

* Em kg.m .
** Em g.m .
-3

-3

Tabela 2.3

Valores médios e amplitude de variações dos constituintes de
diferentes tipos de vinhoto de destilarias dos estados de Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Fonte: Medeiros, s.d., citado por ITEP &
SUDENE, 1986.
.
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PROCURE SABER
Faça um aprofundamento acerca das naturezas e
caracterização hidráulica de líquidos produzidos no
agrosilvopastejo, que possam ser utilizados para irrigação.
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ÁGUA E LÍQUIDOS

Já há alguns anos, tornou-se difícil definir-se água comum. Os níveis de poluição e/
ou contaminação, tanto quantitativo quanto qualitativamente, são extremamente
variados. Estamos considerando, aqui, água comum como água natural. Embora
importante num outro contexto, o significado jurídico destes termos não está sendo
referido.
Do ponto de vista de dessedentação humana, a água comum pode ser pura ou não. A
pura, isto é, apenas não contendo impureza(s), é aquela destinada ao consumo
humano e de muitos animais. Não estando pura, se encontra poluída e não deve ser
utilizada para consumo humano e/ou de muitos animais. Mas, assim estando, pode
estar contaminada. Estando contaminada não pode ser utilizada para consumo
humano e/ou animal.
Contaminação deriva do latim contaminare, que significa é misturar, infectar, sujar,
manchar (BRANCO, 1991:14). Refere-se à simples transmissão, pela água, de
elementos, compostos ou microorganismos que possam prejudicar a saúde do
homem ou de animais que a bebem. A água atua como meio de transporte do agente
contaminante, não como ambiente ecológico alterado. Poluição, do latim polluere,
também significa manchar, sujar, porém caracteriza-se muito mais por seus efeitos
ecológicos, produzindo transformações do ambiente de forma a este se tornar
impróprio ao desenvolvimento das populações vivas.
Há necessidade, portanto, de deixar claro que, no contexto da irrigação e/ou da
drenagem de terras agrossilvopastoris, água e líquidos adquirem significados
diferentes e particularizados, em função da situação de utilização. Águas são do
campo de estudo da hidrologia aplicada. Líquidos são do campo de estudos da
hidráulica aplicada. Ambas as disciplinas são fundamentais para os estudos em
irrigação e/ou em drenagem, principalmente no dimensionamento das estruturas
inerentes. Elas são determinantes na obtenção de conjuntos de dados e na seleção de
valores de parâmetros técnicos.
Esses líquidos possuem diferentes significados ambientais no que respeita ao seu
poder poluente e/ou contaminante.
Os usos não consuntivos da água comum no agrosilvopastejo, dá origem a vários
líquidos, de diferentes naturezas, a partir dos diferentes componentes que adquirem
em função do tipo de uso, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo.
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Para a hidrologia, esses líquidos possuem importância no que se refere às suas
diferentes cargas poluidoras. Para a hidráulica, a importância reside no fato de, a
partir da variação em suas naturezas, assumem diferentes valores de pesos
específicos, viscosidades, modificando, conseqüentemente, as características dos
fluxos ao longo das estruturas hidráulicas, tão comuns nas variantes de irrigação e/ou
de drenagem.
Não há, ainda, resultados de pesquisas que sejam suficientemente conclusivos
relacionando os líquidos agrossilvopastoris e suas utilizações nos cultivos irrigados.
A rigor, a própria água comum, quando utilizada para irrigação de ambientes
agrossilvopastoris, já há alguns anos, não mais mantém suas características originais.
Encontra-se, em muitos casos, misturada com defensivos e/ou fertilizantes, que são
específicos para cada situação. Está se transformando cada vez mais em recurso?

2.2.1

ÁGUA COMO RECURSO

Recursos naturais são materiais ou substâncias encontrados na natureza,
potencialmente úteis ou valiosos ao homem (HOUAISS e VILLAR, 2001). Recurso é
tudo aquilo que possa significar amparo, refúgio, acolhimento, abrigo ou consolo.
Tudo que possa ser utilizado como meio para vencer dificuldades ou embaraços.
Estes autores passam a idéia de que a água não é útil nem valiosa para os outros seres
vivos, nem, tão pouco, para os outros recursos – solo, atmosfera, planta – como se
estes pudessem existir sem água.
A economia parece ter emprestado o termo recurso, em relação à água, e ter-lhe dado
o significado de bem dotado de valor monetário. Sabe-se, contudo, que isto acontece
em virtude de, já há algum tempo, o precioso líquido ter se tornado escasso e a gestão
desta escassez tomou a cobrança pelo seu uso como instrumento, na tentativa de
preservá-lo.

2.2.2

MISTURA LÍQUIDA DE IRRIGAÇÃO

Encontra-se amplamente difundida no Brasil e na grande irrigação, a mistura e
aplicação de produtos químicos e biológicos, fertilizantes e defensivos, à água de
irrigação. Consiste em mais um aparato técnico-econômico em busca da viabilidade
financeira dos empreendimentos da grande irrigação. A pesquisa necessita buscar
viabilizar essa tecnologia para a pequena irrigação.
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Coexistem, portanto, técnicas, inerentes aos grandes cultivos irrigados, denominadas
fertigação, insetigação, fungigação, herbigação e outras. COSTA (1994) generaliza
estas ações denominando-as quimigação. DOMINGUEZ VIVANCOS (1996),
considerando a fertigação, destaca as seguintes vantagens:
a) Sinergia e interação positiva entre a água e os elementos nutritivos;
b) Facilidade de aplicação dos produtos fertilizantes com a conseqüente economia
de mão-de-obra;
c) Oportunidade de adequar o fertilizante às necessidades dos cultivos;
d) Controle da dose e da uniformidade de aplicação;
e) Melhoria da localização dos nutrientes em torno das raízes;
f) Possibilidade de adicionar outros produtos químicos.
Dentre outras questões de utilização de líquidos para fins de irrigação do
agrosilvopastejo, há o da fertigação com águas residuárias. A aplicação ao solo
constitui uma das práticas mais antigas de tratamento e, ou, disposição final de
esgotos sanitários, (BASTOS, 1999). De acordo com este pesquisador, considerando
uma contribuição "per capita" de esgotos sanitários de 150-200 L.hab-1.dia-1 e uma
demanda genérica de água para irrigação de 1,0-2,0 m.ano-1, constata-se que as águas
residuárias produzidas por cada pessoa seriam suficientes para irrigar uma área de
30-70 m2. Ou seja, uma população de 50.000 habitantes produziria "água" para
irrigar cerca de 200ha.
Há limitações para a utilização desses resíduos na agricultura, impostas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). A gestão da aplicação desses líquidos no
agrosilvopastejo é complexa, pois depende desta a saúde de seres humanos e animais.

PROCURE SABER

Busque identificar e caracterizar casos de utilização de águas
residuárias no produção do agrosilvopastejo no NEB, bem
como as recomendações da OMS.
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IRRIGAÇÃO E DRENAGEM AGRÍCOLAS

É necessário, antes de qualquer análise, enfatizar que estamos nos referindo, apenas,
à irrigação e/ou à drenagem para fins agrossilvopastoris, ou seja, aquelas idealizadas
visando a produção agrícola, silvícola e/ou pastoril.
Considerando isto, tanto a irrigação quanto a drenagem, em si, constituem-se em
concepções de cultivo. Cada uma dessas concepções compõe-se em um conjunto de
técnicas de considerável grau de especialização. (Esclarecemos que, de forma
nenhuma, especialização, neste caso, significa complexidade, "alta tecnologia" ou
termos semelhantes).
Esse conjunto é extremamente variável, em função das naturezas dos sistemas
[naturais e artificiais (estes, produzidos e desenvolvidos pelos seres humanos)]
envolvidos e, principalmente, das magnitudes dos atributos de cada um destes
sistemas.
Os sistemas naturais – água, solo, planta, atmosfera, animal – e os artificiais – infraestrutura, mercados, acessórios em geral, etc. – interagem entre si. O ser humano,
outro sistema natural – considerado um sistema (super) (hiper) heterogêneo – a
partir dos efeitos de suas intervenções sobre os sistemas naturais e por determinar as
naturezas dos sistemas artificiais – os líquidos são sistemas, ou subsistemas,
artificiais – complexa ainda mais as intervenções na busca da solução ótima para
cada situação de cultivo. Não estamos, ainda, considerando nesta busca a
complexidade intrínseca ao ser humano.
Portanto, com o exposto imediatamente acima, constata-se duas realidades:
a) Uma concepção de irrigação e/ou de drenagem, por mais simples que seja,
reveste-se de grande complexidade, em virtude da complexidade dos sistemas
envolvidos;
b) Qualquer destas concepções, por mais simples que seja, requer elevado grau de
especialização do(s) projetista(s);
c) Qualquer que seja a atividade em irrigação e/ ou drenagem, o ser humano é, ao
mesmo tempo, sujeito e objeto de suas próprias ações. Mais ainda, Ele, seja
projetista, operador de SID, proprietário ou outro profissional, direto ou
indiretamente envolvido, quando age, pode causar impacto (ambiental, social,
cultural ou outro).
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Uma situação de I e/ou de D, StI/D, é definida por um conjunto de condicionantes,
físicas, sociais, econômicas e culturais, as quais demandam a adoção de uma
determinada variante de I e/ou de D, VI/D, e que pode ser expressa como na equação
4.
StI/D = ƒ (CG, Amb, Cult, GI, SE, IG, SI/D,...),

(4)

onde:
- CG são as coordenadas geográficas do local;
- Amb significa o tipo de ambiente cultivado – terra alta, terra baixa, úmida, seca,
litorânea ou interior, etc. - com as suas respectivas características físicas;
- Cult reflete a cultura dos seres humanos da localidade ou da região, suas tradições e
costumes;
- GI define o grau de instrução dos habitantes, os quais serão os futuros irrigantes,
isto é, operadores de equipamentos, máquinas e de todo o SI/D;
- SE traduz os aspectos socioeconômicos;
- IG a infra-estrutura geral para produção, armazenamento, comercialização, etc.; e
- SI/D definem a(s) variante(s) de I e/ou de D que estão sendo utilizadas e todos os
parâmetros técnicos inerentes.

2.4

DESENVOLVIMENTO CENTRADO NA
ÁGUA

Está comprovado que o crescimento, simplesmente, é, pelo menos, insuficiente. Por
si só, não conseguiu proporcionar a qualidade de vida necessária às comunidades ou
aos ambientes. Ao contrário, na grande maioria dos casos trouxe sérios danos a
ambos. É importante realizar uma crítica acerca dos motivos do insucesso da idéia de
crescimento.
Sugerimos que esta crítica consista numa atividade acadêmica de aprofundamento, a
ser cumprida pelo cursando.
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Surgiu, então, uma nova idéia, um novo paradigma. A idéia de desenvolvimento.
Esta, contrariamente àquela, inclui o ser humano em sua essência. Ele é posto,
agora, tanto como sujeito quanto como objeto das suas próprias ações e das de
outrem. Contudo, ainda não era suficiente. A nova idéia não envolvia a manutenção
deste desenvolvimento por um tempo longo, para as gerações futuras. A partir desta
necessidade, o desenvolvimento foi adjetivado, dando origem a um novo paradigma,
vigente até hoje: o desenvolvimento teria que ter sustentabilidade.
Já existem dados que indicam uma insustentabilidade, do planeta Terra, da ordem
de 20%. Isto significa que a humanidade está consumindo 20% além da capacidade
de recuperação da Natureza.
Mais importante ainda para este curso é a idéia, mais recente ainda, de
desenvolvimento centrado na água, ou nos recursos hídricos (TUNDISI). Por lógica,
esta idéia possui forte base local, ou seja, direciona, quase que obriga, os
planejadores e gestores a conhecerem profundamente e fundamentarem suas
decisões nas especificidades locais, de cada comunidade. Para uma região como o
NEB esta idéia é bastante realista.

PROCURE SABER
Supondo que o desenvolvimento do NEB deve ser centrado na
utilização de líquidos, qual (is) seria(m) o(s) modelo(s) para
este desenvolvimento.

2.5

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA

Ou utilização de líquidos que são produzidos nas atividades agrossilvopastoris e que
são, após análise técnica rigorosa e contextualizada, viabilizados para poderem ser
aplicados ao cultivo, via sistema de irrigação.
Esses líquidos tanto podem ter origem no próprio agrosilvopastejo, isto é, serem
produzidos pelas atividades de produção agrossilvopastoril, ou oriundos das
residências, denominados de "águas servidas", advindos das atividades cotidianas dos
seres humanos. Esses dois conjuntos de atividades dão origem portanto a dois tipos
de líquidos:
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a) resíduos agroindustriais; e
b) águas servidas.
Esta separação, em verdade, não é tão rigorosa quanto aparenta. Na prática os
resíduos líquidos podem estar misturados com águas servidas, na medida em que se
fazem limpezas gerais nas agroindústrias, típicas das atividades humanas
residenciais. Há que se instalar nas agroindustriais estruturas para que promova
separação dos dois tipos de líquidos. Esta separação é de grande importância
principalmente pela grande diferença qualitativa no poder poluente de ambos,
constituindo-se em base para a elaboração de projetos de reutilização.

2.6

VISÃO HOLÍSTICA

Muito além da visão sistêmica!.
A origem do termo holismo é atribuída ao filósofo sul africano Ian Christian Smut a
partir de seu livro Holism and Evolution, editado em Londres em 1926.
O assunto central deste livro, entre outras questões, aborda um fator ou princípio
subjacente à evolução da natureza e a todo o universo.
"Este fator, doravante chamado holismo, encontra-se subjacente a uma tendência
sintética no universo e constitui o princípio responsável pela origem e pelo progresso de
conjuntos (wholes) no universo. Há uma tentativa para mostrar que esta realização de
conjuntos, ou tendência holística, é fundamental na natureza, que ela possui um
caráter bastante acentuado e verificável, e que a evolução nada mais é do que o
desenvolvimento gradual e a estratificação progressiva de séries de conjuntos, que se
estendem, a partir de começos inorgânicos, até os níveis mais elevados de criação
espiritual". (SMUT)
Assim sendo, Smuts caracteriza sua obra como um trabalho que "lida com nossos
conceitos primários de matéria, vida, mente e personalidade".
Foi posto à humanidade, então, um novo paradigma, o paradigma holístico. O
significado deste pode ser resumido citando a definição adotada pela Universidade
Holística Internacional (UNHI), em 1986, em Paris:
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"Este paradigma considera cada elemento de um campo como um evento refletindo e
contendo todas as dimensões do campo (cf. a metáfora do holograma). É uma visão na
qual o todo e cada uma de suas sinergias estão estreitamente ligadas em interações
constantes e paradoxais".
O holismo remete o profissional, em qualquer área, à visão holística, à abordagem
holística e à experiência holística. A visão sistêmica é insuficiente. Sugerimos que se
faça um aprofundamento dessas questões. Para tanto, sugerimos a leitura do livro de
BRANDÃO e CREMA (1991) e do de CAMPOS e STUDART (2001), capítulo 1.

2.7

PRODUÇÃO ÓTIMA

Inerente ao campo da economia, fundamenta-se na teoria da produção e na função
de produção, ou seja, interações entre insumo (s) e produto (NORONHA, 1984:23).
Daí os conceitos de ótimo físico e ótimo econômico, relativamente à obtenção de um
determinado produto agrossilvopastoril.
Comprovadamente, estes dois conceitos de ótimos de produção mostraram-se
insuficientes, pois não trouxeram qualidade de vida aos produtores, salvo raríssimas
e não honrosas exceções. Vem sendo necessárias a implantação e manutenção do
conceito de ótimo sócio-ambiental, em relação àquela mesma produção, na busca de
alcançar o ótimo global.

PROCURE SABER
Disserte sobre o significado do ótimo sócio-ambiental. Busque
aplicar esse conceito nas situações conhecidas de sua região e
faça uma caracterização dos possíveis resultados. Como seria
um ótimo global?
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VIABILIDADE GLOBAL

Estamos bastante familiarizados com as viabilidades técnica, econômica e política.
Facilmente podemos verificar que continuam sendo insuficientes. O grau de existo
dos projetos, principalmente no meio agrossilvopastoril, continua muito baixo. Já há
muito tempo carecemos enxergar mais e mais distante, principalmente quando estão
envolvidos sistemas vivos, de altíssimas variabilidades. Há necessidade de uma
viabilidade holística.

PROCURE SABER
A partir do exposto neste capítulo e do aprofundamento
necessário, tente construir uma viabilidade holística para os
projetos hidroagrícolas.
Aliam-se aqui a visão holística, a produção ótima global, a ação política e a ação
financeira, independentemente das dimensões envolvidas: pequena produção ou
grande produção, em pequena ou grande escala, para consumo interno e/ou
exportação.
Carecemos de exemplo. Temos a esperança que, em futuro próximo, possamos ter
várias situações de produção com essas características. Os produtos deste curso é uma
dessas esperanças.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-
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DESTACAR

Uma das maiores e mais importante construções humanas são os sistemas
de conceitos. Estes, por sua vez, surgem das realidades, concretas e
abstratas. Ao longo do tempo evoluem e firmam-se ou desaparecem, em
função de suas utilidades.
Os conceitos têm suas origens no dinamismo dos mundos e das ações
humanas. A raíz fundamental é o pensamento. Deste dinamismo surgem
alguns mundos tais como: os ambientes (naturais, artificiais, construidos,
reconstruidos). A estes mundos pertencem, por exemplo, os sistemas de
irrigação, de drenagem, o desenvolvimento centrado nos líquidos, etc.
É fundamental para as atividades de um gestor em recursos hídricos que
este desenvolva visão holística. Somente assim conseguirá ser eficaz em
suas decisões e ações.
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3

GE RAL D O

N ORD ES TE B RAS IL EI RO (NEB)

CARACTERIZAÇÃO
G E R AL D O N O R D E S T E
BR A S I L E I R O ( N E B)

O NEB, como qualquer outra região, possui seus componentes físicos, culturais,
sociais, políticos, econômicos, os quais variam no tempo e no espaço. Ocorrem
particularidades em função de suas subdivisões, localidades, etc. Todos esses
elementos necessitam serem definidos, pois interferem decisivamente na solução
ótima.
Este capítulo aproxima o instruendo do universo em que se insere o(s) problema(s)
abordado(s) pela disciplina e, quiçá, pelo curso como um todo. Quanto mais
envolvido o aluno se encontrar, mais capacitado estará.
Com relação às atividades de irrigação e/ou de drenagem, o NEB encontra-se repleto
de sistemas artificiais, construídos ao longo das últimas décadas. Esses sistemas
determinam as ações de Gestão dos Recursos Hídricos nesta Região.

3.1

OS NORDESTES DO BRASIL (NEB’S)

Assim como muitos BRASIS, existem muitos NORDESTES!
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NE Semi-árido, "Polígono das Secas", NE’s da CHESF, da CODEVASF, do
DNOCS, da SUDENE e outros. Existem ainda o "O Velho e o Novo Nordeste", de
Tânia Bacelar, e, mais recentemente, um grupo interministerial – MMA, Integração
Nacional e outros – instituiu um grupo de trabalho para definir a área compreendida
pelo SAN (AGBCG, 2004).
Embora, certamente, todas estas manifestações sejam no sentido de melhor
compreender os problemas do NEB, estão causando uma grande confusão e
dificultando a sistematização dos conhecimentos produzidos para esta região, já com
tantas complexidades.

PROCURE SABER
É básico para um GRH conhecer esses NEB’s. Tente identificar
e caracterizar quantos NEB’s você descobrir. Quanto mais
conseguir, mais preparado para a gestão estará.
Dois destes Nordestes são muito conhecidos:
- O Polígono das Secas (PS's) e o
- Semi-árido Nordestino (SAN).
A Tabela 3.1 traz alguns dados sobre o SAN. Estes dados apenas fornecem uma
panorâmica sobre essa região tão conhecida, e muito importante, do NEB.
Há necessidade de que sejam feitos estudos localizados, em função da grande
variabilidade dos sistemas envolvidos na busca da solução. As soluções devem ser
localizadas, em nível de comunidade rural, CR.
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PARÂMETRO

Polígono das Secas

Área

Divisão
geográfica

Secas

N ORD ES TE B RAS IL EI RO (NEB)

CARACTERIZAÇÃO
950 mil km2

831 mil km2, 50% do NEB, dos quais 43 mil km2 de Serras
e Vales Úmidos e Subúmidos.
Cerca de 26 milhões de habitantes, isto é,
População total
aproximadamente 50% da população do NEB.
Cerca de 10 milhões de habitantes (estimativa tomando
População rural
como base 40% da população total).
Forte tendência à Migrações da zona rural para a periferia das cidades do
urbanização
interior.
Sertão
Parte maior, mais interna e mais seca do SAN.
Do Estado do Rio Grande do Norte até o Estado da Bahia,
Agreste
estreita faixa de transição entre a Zona da Mata (úmida) e
o Sertão.
Apenas uma estação de chuvas, de 3 a 5 meses de duração, a partir de novembro
no Sertão e de abril no Agreste.
Média anual de chuvas inferior a 800 mm.
Chuvas irregulares no espaço (muito localizadas) e no tempo (intervalos de até
várias semanas entre duas chuvas).
Temperaturas médias elevadas, de 23 a 27 GC.
Forte evaporação potencial, com mais de 2.000 mm anuais.
Umidade relativa chegando a menos de 60%.
Secas:
Quando as chuvas são insuficientes ou irregulares demais para permitir a
produção agropecuária que assegure a subsistência das famílias.
Parte onde chove menos:
“Cotovelo” do São Francisco, Municípios de Rema
nso a Paulo Afonso.
Estados considerados mais vulneráveis: Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, todos com mais de 75% de seus territórios no SAN.
Não há como prever com exatidão e antecedência suficientes.
Em média, há uma seca parcial (em alguma área significativa) a cada 4 anos e
uma seca geral (abrangendo toda a região) a cada 16 anos.
Semi-árido

Demografia

Clima

SUBPARÂMETRO

GE RAL D O

Quando ocorre El Niño, aliado ao Dipolo do Atlântico

Geologia

I RRI GAÇ ÃO

(desfavorável), a probabilidade de ocorrência de uma seca nos meses
subseqüentes é de 95%.
50% da área com embasamento cristalino: acumulação de água (geralmente
salobra) apenas nas fraturas.
50% com terrenos sedimentares: boa capacidade de armazenamento de águas
subterrâneas.
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Rios permanentes

São Francisco e Parnaíba. Os demais são intermitentes
(apenas enchem no período chuvoso).

3
-1
Disponibilidade de 97,3 bilhões de m ano , fortemente concentrada no Rio
São Francisco (66,6%) e no Rio Parnaíba (9,3%). Águas
água
subterrâneas (4,5%). Outras fontes (19,6%).

Recursos
hídricos

Açudes públicos
Açudes privados

1200 a 1500 açudes com mais de 100 mil m3, 450 destes
com mais de 1 milhão de m3.
Mais de 70 mil reservatórios com espelho d’água superior
a 1000 m2.

21,87 bilhões de m3:
• Demanda ecológica, 49,3%;
23,7%;
Demanda total de •• Urbana,
Agroindustrial,
10,1%;
água
• Pecuária, 7,4%;
• Distritos industriais, 5,9%;
• Humana rural difusa, 3,5%.
Leste do Rio Grande do Norte.
Oriental da Paraíba.
de Pernambuco.
Agravamento da demanda Oriental
Bacias
do
Estado de Alagoas.
reprimida nas Regiões
Vaza-Barris-Real no Estado da Bahia (1994).
Em 1991, 123 Municípios nordestinos ainda não contavam
com sistema de abastecimento de água.
Tabela 3.1
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Informações gerais sobre o Semi-árido da Região Nordeste do Brasil.
Fontes principais: Projeto Áridas, IICA, Brasília, Nov. 1994; Conferência
Nacional e Seminário Latino Americano da Desertificação, Fortaleza, 7
a 11 de março de 1994).Citação de Bloch (1998).
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3.2

GE RAL D O
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LOCALIZAÇÃO E SUBDIVISÕES

SUDENE (KM2)

POLÍGONO
DAS SECAS
(KM2)

(%)

SEMI-ÁRIDO
(KM2)

(%)

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do
Norte
Sergipe

27,818.9
564,272.3
145,712.3
331,918.6
56,341.0
98,525.7
251,311.2

14,739.9
355,605.9
143,619.1
56,341.0
90,128.3
234,113.3

53.0
63.0
98.6
100.0
91.5
93.2

11,892.9
387,063.0
119,437.1
48,578.8
85,619.7
126,011.2

42.8
68.6
82.0
86.2
86.9
50.1

53,077.3

51,126.4

96.3

48,234.7

90.9

21,962.4

13,214.7

60.2

10,993.8

50.1

NORDESTE (1)

1,553,917.1

958,888.6

61.8

837,831.2

54.0

Espírito Santo (2)
Minas Gerais (2

46,047.2
200,078.1

121,073.8

60.5

54,478.2

27.2

1,800,042.4

1,079,962.4

60.1

892,309.4

49.7

ESTADOS

ÁREA DA
SUDENE

(1) Inclusive área de litígio entre os Estados do Piauí e do Ceará, de 2.977,4km2.
(2) Área de atuação da SUDENE.
Tabela 3.2

I RRI GAÇ ÃO

Participação, %, da área territorial da Região Semi-árida, RSA, e do
Polígono das Secas, PSec, em relação à área de atuação da SUDENE,
por estado, no ano de 2000. Fonte: IBGE; Programa SUDENE/PNUDSIG; SUDENE/CPE/EEP/SRU.
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Figura
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GEOLOGIA, TOPOGRAFIA E SOLOS

3.1

Delimitação das áreas dos embasamentos sedimentar e cristalino da
Região Nordeste e Norte do Estado de Minas Gerais.

Os Estados do Maranhão e do Piauí, em termos de recursos hídricos subterrâneos
foram mais favorecidos pela Natureza, na medida em que seus subsolos são
sedimentares. Os outros Estados, principalmente Ceará, Pernambuco e Alagoas,
terão que adotar estratégias e gestão mais aperfeiçoadas em relação àqueles recursos.
Importa enfatizar, como evidenciado na Figura 3.2, a grande diversidade de tipos de
solos. Isto nos conduz a pensar em vários modelos de desenvolvimento rural, na
busca da solução ótima. Os diferentes tipos de solo, compatibiliza-se com diferentes
espécies vegetais e diferentes sistemas de produção. Estes, por sua vez, requerem
diferentes variantes de irrigação e/ou de drenagem. Enfim, ocorrem nas Regiões
Secas e Sub-úmidas do Brasil, vários complexos produtivos. Estes requerem
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diferentes concepções de irrigação e/ou de drenagem, e, assim, diferentes estratégias e
variantes de irrigação e/ou de drenagem.
CHRISTOFIDIS (1999) divulga um potencial total de solos para desenvolvimento
sustentável da irrigação no NEB de 1.304.000 hectares, sendo 104.000 de várzeas e
1.200.000 de terras altas.
A Tabela 3.3 contém a área irrigada por Estado.

REGIÕES E ESTADOS
NORDESTE*
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
*

Tabela 3.3

I RRI GAÇ ÃO

ÁREA POTENCIALMENTE
IRRIGÁVEL (ha)
1.304.000
243.500
125.600
136.300
38.500
36.400
235.200
20.100
28.200
440.200
2.344.900

Exceto os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As áreas apresentadas para
estes Estados são as áreas totais irrigáveis, não aquelas pertencentes apenas PSec
e às áreas sub-úmidas.

Potencial de solos para o desenvolvimento sustentável da irrigação
para os Estados do NEB. Fonte: Christofidis, 2002.
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Representação da grande diversidade de solos verificada na Região
Nordeste do Brasil, NMG e NEs. Fonte: IBGE/EMBRAPA. Mapa de Solos
do Brasil.

RECURSOS HÍDRICOS

Ocorrem nas Regiões consideradas, importantes recursos hídricos, tanto de superfície
quanto de subsuperfície. As ações de gestão, evidentemente, devem contemplar
ambos, desenvolvendo planos integrados de intervenção.
Os de superfície se encontram caracterizados pelas regiões hidrológicas da respectiva
Região, Figuras 3.3 a 3.7. Define-se para cada uma, a respectiva área total e Estados e
Municípios abrangidos.
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DE SUPERFÍCIE

As Figuras 3.2 a 3.5 contêm as Regiões Hidrológicas Nordestinas, de acordo com a
ANA (s.d.). Verifica-se a grande quantidade de Municípios enquadrados nessas
Regiões. Estas Unidades Político-Administrativas, cada uma delas, possui seu
respectivo Gestor Político-Administrativo. Cada uma dessas Unidades possui
diferentes complexos agrosilvopastoris e, daí, diferentes compromissos e interesses
em termos de produção. Estes, geralmente, são conflitantes.
A água, principalmente no NEB, é o principal fator de produção agrosilvopastoril.
Sendo escassa e reconhecendo a necessidade de múltiplas utilizações, a dificuldade
de gestão torna-se ainda maior. Este é um grande desafio para os gestores nesta
Região, em todos os níveis político-administrativos.

Figura

3.3

I RRI GAÇ ÃO

Área de Abrangência da Região Hidrológica Costeira do Nordeste
Ocidental.
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254.100 km
3% do País
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PAÍSES
Brasil (100%)

MUNICIPIOS

Pará (9%)
Maranhão (91%)

- 223 municípios - São Luis e
cidades de porte médio, tais como
Balsas, Imperatriz, Bacabal,
Caxias, Barra do Corda, Santa
Inês, Codó e Coroatá.

Área de abrangência da Região hidrológica Parnaíba.

ÁREA TOTAL

PAÍSES

344.112 km2, 3,9% do
território nacional

Brasil (100%)

44

ESTADOS

ESTADOS

MUNICIPIOS

Piauí (99%)
Maranhão (19%)
Ceará (10%)

- municípios -
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ÁREA TOTAL
287.348 km2, 3% do
território brasileiro
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Região hidrológica Costeira do Nordeste Oriental. Fonte: Agência
Nacional de Águas.

PAÍSES
Brasil (100%)

ESTADOS
Piauí
Ceará
Paraíba
Rio Grande do Norte
Alagoas
Pernambuco

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

MUNICIPIOS
- 739 municípios -Recife,
Fortaleza, Maceió, Natal e
João Pessoa, além de grandes
cidades como Caruaru,
Mossoró e Campina Grande
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Área de abrangência da Região Hidrológica São Francisco.

ÁREA TOTAL
638.324 km2, 8% do País
Alto São Francisco – da nascente do
rio São Francisco até a cidade de
Pirapora (MG) (área de 110.696 km2,
correspondente a 17% área superficial
da região); Médio São Francisco – de
Pirapora até Remanso (BA) (322.140
km2; 50% da região); Submédio São
Francisco – de Remanso até Paulo
Afonso (BA) (168.528 km2; 26% da
região); e o Baixo São Francisco – de
Paulo Afonso até a foz do São
Francisco (36.959 km2; 6% da região)
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PAÍSES

ESTADOS

MUNICIPIOS

Brasil
(100%)

Minas Gerais (36,8%)
Distrito Federal (0,2%)
Goiás (0,5%)
Bahia (48,2%)
Pernambuco (10,9%)
Alagoas (2,3%)
Sergipe (1,1%)

- municípios -
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Área de abrangência da região hidrológica Costeira Leste.

3.7

ÁREA TOTAL
374.677 km2, 4% do País

3.4.2

GE RAL D O

PAÍSES
Brasil (100%)

ESTADOS
Sergipe (4%)
Bahia (69%)
Minas Gerais (26%)
Espírito Santo (1%)

MUNICÍPIOS
- 468 municípios -

DE SUBSUPERFÍCIE

Podem-se distinguir duas grandes Regiões, de terrenos muito diferenciados quanto
ao aspecto de vocação hidrogeológica:

I RRI GAÇ ÃO
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1. Aquelas que correspondem às áreas de ocorrência das rochas cristalinas e
metamórficas;
2. Aquelas representadas pelos terrenos sedimentares.
As rochas cristalinas e metamórficas, em geral, apresentam fracas possibilidades
hídricas, em função das condições peculiares de armazenamento do meio fissurado.
As sedimentares, em regra, apresentam perspectivas de exploração bem mais amplas
dos recursos hídricos de subsuperfície.
Enfatize-se ainda a existência das manchas aluvionares nas regiões com terrenos
cristalinos. Estas manchas são de grande interesse hidrogeológico em virtude do
grande potencial para aproveitamento de águas de boa qualidade.
Os terrenos cristalinos ocupam 55% do "Polígono das Secas". Os depósitos
sedimentares abrangem o restante da região, de forma disseminada, com extensões
variadas e estruturas geológicas diversas. Os terrenos sedimentares situam-se em
maior extensão na periferia do "Polígono das Secas", onde o problema de falta de
água é menos grave.
Enfim, a avaliação correta dos recursos hídricos subterrâneos do NEB está
diretamente relacionada ao conhecimento profundo das condições hidrogeológicas
de cada setor (ABAS, 2003).
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Distribuição e delimitação geográfica das águas subterrâneas do
Nordeste do Brasil. (Fonte: ABAS, 2003).

3.5

AGROMETEOROLOGIA

3.5.1

CLIMAS

Os tipos de clima do Nordeste, incluindo o NMG e o NEES, se encontram
especificados na Figura 3.9 e na Tabela 3.4. Verifica-se que há uma grande
diversificação climática. Isto promove uma grande diversidade de ambientes

I RRI GAÇ ÃO

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

49

C ARAC TERI ZAÇ ÃO

G ERAL D O

N O RD ESTE B RA SI LE IRO (NEB)

naturais, requerendo soluções diferenciadas, ou, mesmo, específicas para a situação
de interesse.
As temperaturas, Figura 3.10, em grande parte da área, encontram-se entre 23 e 27
GC, em média. As mínimas chegam a 14GC nas partes mais altas do Sul da Bahia,
onde se localiza a cidade de Vitória da Conquista, e a 10GC quando as massas de ar
alcançam o NEB. No outro extremo térmico, podem chegar a 30GC em Picos no
Piauí.
"O Nordeste Brasileiro possui uma característica ímpar: tem o único clima semi-árido
tropical do mundo. Isso representa uma enorme vantagem, pois a constância do calor,
a alta luminosidade e a baixa umidade relativo a do ar, quando associados à irrigação,
resultam em condições extremamente favoráveis para uma agricultura eficiente".
É o que afirma o documento "Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura
Irrigada do Nordeste", citado por Galvão (1998).
Por outro lado, são conhecidos os vários casos de insucesso de cultivos irrigados em
todo o NEB. Em vários perímetros irrigados, há abandonos de lotes, áreas
salinizadas, potencialidades para desertificação, desperdício de água, além de outros
problemas.
Considerando as duas situações, antagônicas, há que se realizar uma crítica, na
busca das reais condições das Regiões Secas e Sub-úmidas, no que se refere às
potencialidades para irrigação e, principalmente, acerca dos modelos de irrigação
que devem ser adotados.
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Distribuição e delimitação geográfica das áreas dos tipos de clima que
atuam no território brasileiro.
Fonte: http://www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br/nordeste.htm
.

Am
Aw
Aw´
Cwa
Cfa
Af
As
BSh
Cwb
Cfb

Temperaturas elevadas e pluviosidade elevada.As médias de temperatura são maiores que 22°C em
todos os meses e as mínimas no mês mais frio são maiores que 20°C.
Temperaturas elevadas com chuva no verão e seca no inverno. As médias de temperatura dos meses é
maior que 20°C e no mês mais frio do ano as mínimas são menores que 18°C.
Temperatura elevada com chuva no verão e outono. Temperatura sempre maior que 20°C.
Temperaturas moderadas com verão quente e chuvoso. No mês mais frio a média de temperatura é
menor que 20°C.
Temperatura moderada com chuvas bem distribuídas e verão quente. Nos meses de inverno há
ocorrência de geadas sendo a média de temperatura neste período inferior a 16°C. No mês mais
quente as máximas são maiores que 30°C.
Temperatura elevada sem estação seca. Temperaturas sempre maiores que 20°C.
Chuva de inverno e outono com temperaturas elevadas sempre maiores que 20°C.
Temperaturas altas com chuvas escassas no inverno. Temperaturas maiores que 22°C.
Verão brando e chuvoso com temperatura moderada. Há geadas no inverno e as médias de
temperatura no inverno e outono é inferior a 18°C com temperaturas mínimas inferior a 12°C.
Temperatura moderada com chuva bem distribuída e verão brando. Podem ocorrer geadas, tanto no
inverno como no outono. As médias de temperatura são inferiores a 20°C, exceto no verão. No inverno
média inferior a 14°C como mínimas inferiores a 8°C.

Tabela 3.4
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Caracterização dos vários tipos climáticos que atuam no território
brasileiro.
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TEMPERATURA

Verificando a Figura 3.10, constata-se a predominância de elevadas temperaturas ao
longo de todo o ano e em toda a Região Nordeste, Nortes de Minas Gerais e do
Espírito Santo. Certamente não se podem modificar os índices de temperatura,
diretamente. Mas pode-se amenizá-la, tornando o ambiente menos quente, através
da vegetação. Como a temperatura é vetor da evaporação e da transpiração,
reduzindo sua influência reduz-se a perda de água pelo ambiente.

Figura

3.5.3

3.10

Temperaturas médias anuais para a Região Nordeste do Brasil,
incluindo o NMG e o NES.
Fonte: http://www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br/nordeste.htm

AGROMETEOROS

São os meteoros do clima, ou elementos do clima, de interesse agrosilvopastoril. Da
interação entre estes meteoros com os sistemas naturais ou construídos, originam-se
os parâmetros técnicos em geral. A chuva é um importante elemento do clima. O
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armazenamento de água no solo é um importante parâmetro da interação chuvasolo, inerente à irrigação.
O número de horas de brilho solar, a temperatura e o vento são meteoros que afetam
os índices de evapotranspiração e, conseqüentemente, de perda de água pelo
ambiente. Os agrometeoros, ou parâmetros agrosilvopastoris de origem climática, são
fundamentais para os estudos em irrigação e/ou em drenagem, na medida em que
subsidiam os dimensionamento das estruturas hidráulicas e hidrológicas inerentes
aos projetos de irrigação e/ou de drenagem.
As Figuras 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 demonstram as variações das médias climatológicas
de armazenamento de água no solo, chuva e evapotranspiração real, para os meses de
janeiro, março, junho e setembro. Estes dados são para toda a Região Nordeste do
Brasil e Nortes dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A série histórica de
dados abrange o período de 1971 a 1990.
Importante seriam também idênticos dados de temperatura e de umidade relativa do
ar, para uma análise mais profunda. Em geral, há uma diminuição na quantidade de
chuva de janeiro a setembro em toda o NEB, incluindo o NMG. Na faixa litorânea,
parte Sul do NMG e NES essa diminuição é menor. No mesmo período do ano, a
evapotranspiração real também diminui, da mesma forma que o armazenamento da
água no solo.
Há algumas particularidades. Destacam-se as quantidades de chuva no NMG e no
NES nos meses de junho e setembro. Outra particularidade, também com relação à
quantidade de chuva, em significativas regiões dos Estados de AL, PE, PB e RN,
quase sem chuvas no mês de janeiro. Mais uma vez verifica-se a importância das
particularidades no NEB.
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Figura

3.12
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Médias climatológicas de Armazenamento de água no solo, chuva e
evapotranspiração real para o mês de janeiro, período de 1971 a
1990. Fonte: SUDENE/CPETEC/INPE.

Médias climatológicas de Armazenamento de água no solo, chuva e
evapotranspiração real para o mês de março, período de 1971 a 1990.
Fonte: SUDENE/CPETEC/INPE.
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Médias climatológicas de armazenamento de água no solo, chuva e
evapotranspiração real para o mês de junho, período de 1971 a 1990.
Fonte: SUDENE/CPETEC/INPE.

Médias climatológicas de Armazenamento de água no solo, chuva e
evapotranspiração real para o mês de Setembro, período de 1971 a
1990. Fonte: SUDENE/CPETEC/INPE.
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Número de dias com déficite no trimestre chuvoso, período
02.10.1998 a 30.04.1999. Fonte SUDENE/CEPTEC/INPE.

Importa comparar as Figuras 3.15 e 3.16, pois foram elaboradas para diferentes
períodos de diferentes anos. Anos atípicos. De outubro de 1998 a abril de 1999, em
geral, o número de dias sem chuvas foi muito maior que no período de outubro de
2003 a julho de 2004. Verifica-se que são anos muito diferentes no aspecto de déficit
hídrico nesta Região, confirmando a grande variabilidade interanual. Há necessidade
de outros dados para se realizar uma análise mais profunda deste parâmetro. Por
exemplo, o mapa de déficit hídrico para até mês de dezembro traria informações de
maior utilidade.
Saliente-se que esses dados referem-se ao trimestre mais chuvoso nos períodos
considerados. Então, há uma considerável região no NEB que não chove mesmo, isto
é, registra-se 80 a 90 dias com déficit hídrico no trimestre mais chuvoso.
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Registra-se na Figura 3.15, destarte, a confirmação, muito importante para atividades
de planejamento e de gestão, de que a área crítica em relação ao déficit hídrico evolui
a partir do Nordeste do NEB em direção inicialmente Sudeste e, em seguida, Norte.
A área Nordeste parece ser o centro difusor, área mais crítica, mais seca, abrangendo
grande parte dos estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia, inicialmente. Daí
expande-se em direção Oeste, Norte e Sul, atingindo os Estados do Piauí, NMG,
NES, Rio Grande do Norte e Ceará.
Estas áreas de extremo déficit hídrico devem ser consideradas com bastante critério
em relação à permanência de populações. Há elevado risco de desertificação.

Figura

3.16

I RRI GAÇ ÃO

Número de dias com déficite no trimestre chuvoso, período
01.10.2003 a 15.07.2004. Fonte SUDENE/CEPTEC/INPE.
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CULTURAS

Nos perímetros irrigados tem-se cultivado principalmente as seguintes (ANA/GEF/
PNUMA/OEA, 2004): abóbora, abacate, acerola, alface, algodão, alho, amendoim,
arroz, aspargo, atemóia, banana, batata, batata doce, beterraba, caju, cana-de-açúcar,
carambola, cebola, cenoura, coco, feijão phaseolus, feijão em vagem, figo, fumo,
goiaba, graviola, jiló, laranja, limão, mamão, mamona, mandioca, manga, maracujá,
maxixe, melancia, melão, milho, moranga, pepino, pimentão de mesa, pimentão
industrial, pupunha, quiabo, repolho, tangerina, tomate de mesa, tomate industrial e
uva.
Na parte mais alta ou em outras regiões da bacia do SF com condições propícias, a
preferência é pela irrigação de grãos, como trigo, café, cevada. Constata-se uma
enorme diversidade de espécies. Isto requer uma diversidade ainda maior de
atividades em irrigação e, ou, drenagem.

Figura

58

3.17

Culturas permanentes plantadas. Fonte: SUDENE/Proclima.
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Há uma grande diversidade de espécies plantadas em toda a Região Seca e também
Sub-úmida, Figura 17, embora menor que aquela dos perímetros irrigados do VSF.
Algumas culturas sobressaem-se pela grande área plantada. Há predominância de
cacau em todo o Maranhão e grande parte da Bahia, caju no Piauí, Ceará, Paraíba,
Oeste da Bahia e Nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo. Azeitona no Ceará.
Manga grande parte da Bahia.
Chama a atenção grande parte dos Estados de Alagoas e Sergipe sem informação
sobre culturas permanentes plantadas. O que isto pode significar?!
Também chama a atenção a ausência de registro da cultura do coco na zona litorânea
do NEB, do Rio Grande do Norte ao Sul da Bahia. Talvez esteja registrada, na
legenda, como dendê!... A cultura do coco é muito importante no NEB, em todos os
aspectos.
A Figura 3.18, com culturas temporárias plantadas, demonstra uma menor
diversidade. Há uma predominância muito grande da cultura do feijão,
principalmente nos Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Milho e cevada no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, partes da Bahia, Piauí,
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aveia no Maranhão e Piauí. Cana-de-açúcar
em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, partes da Bahia e Leste do Espírito Santo. Sorgo
granífero no Sul do Maranhão, Sudoeste do Piauí e Oeste da Bahia. Mandioca em
grande parte da Bahia e Norte do Maranhão.
É importante depreender que há uma grande área com cultivos consorciados. O
planejamento e a gestão das atividades de irrigação e, ou, de drenagem nessas áreas
são muito mais complexas. Exige maior capacidade do gestor de recursos hídricos e
do irrigante.
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Culturas temporárias plantadas. Fonte: SUDENE/Proclima.

SOCIOECONOMIA

Dados da ANA/GEF/PNUMA/OEA (2004) para a Região Semi-árida do NEB,
indicam que a geração de empregos é representativa: 0,8 a 1,2 emprego direto e 1 a
1,2 emprego indireto por hectare irrigado. A agricultura de sequeiro emprega pouco
mais de 0,2 trabalhador por hectare.
A agricultura irrigada é indutora do processo de desenvolvimento regional. Além da
melhoria da oferta de empregos, ocorre também uma melhoria no rendimento das
famílias que praticam a agricultura irrigada em lotes de irrigação. A renda média
familiar anual nestes lotes passou de US$ 1.078 para US$ 4.188, com 26% do total de
famílias apresentando renda superior à média. A renda auferida na agricultura
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tradicional nesta mesma Região, se situa em torno de US$ 260,00.ha-1.ano-1. Além
de bem mais baixas, essa renda se encontra sujeita à forte vulnerabilidade climática.
A participação da agricultura familiar na fruticultura irrigada é diferente daquele
observado nas empresas, pois o crescimento se deu com a diversificação dos cultivos.
No submédio São Francisco, por exemplo, nas propriedades familiares (colonos), os
cultivos são mais diversificados e voltados par o mercado interno.

3.8

INFRA-ESTRUTURA

Certamente, a infra-estrutura de produção irrigada no NEB deixa muito a desejar,
tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Porém, o problema mais grave
é o fato de não se conhecer suficientemente esta infra-estrutura.
Visando resolver este problema, o MME, CPRM e Governos Estaduais, iniciaram em
2002 o "Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste", ao nível de
Município. O levantamento dos dados foi iniciado pelo Estado de Sergipe,
Município de Amparo do São Francisco, em maio de 2002. Os dados são bastante
detalhados.
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

3.19

Índice de exclusão social na Região Nordeste. Quanto maior o índice,
melhor a situação social. Fonte: Pochmann e Amorim, 2003.

Considerando-se que o ser humano é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de suas
próprias ações, como referido no Item 2.2., e verificando-se que um dos componentes
básicos do índice de exclusão social é o índice de conhecimento, pode-se entender o
que está acontecendo na Região Nordeste como um todo e no NMG e NEES.
Quase toda a Região Nordeste se encontra sobre o mais baixo índice de exclusão
social e toda ela se encontra com este índice abaixo de 0,5 (o máximo é 1,0). Na
mesma situação encontra-se o Norte de Minas Gerais. Quase todo o Norte do
Espírito Santo encontra sob o índice de 0,4 a 0,5, portanto, em melhores condições
que as outras duas Regiões. Assim, esta Região, no que se refere ao desenvolvimento
de atividades em irrigação e, ou, drenagem, que exigem especialização em todos os
seus níveis, se encontra mais preparada.
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Como é inerente às atividades em irrigação e, ou, drenagem, tanto em nível de
operação - irrigantes - quanto em nível de planejamento e implantação de projetos gestores e técnicos -, elevada capacitação e treinamento, torna-se clara a urgência,
para esta região, da solução deste problema. Além disto, justifica-se as agressões
crônicas ao ambiente que vêm sendo feitas por essas atividades nessa Região.

Figura

3.20

Figura

3.21

I RRI GAÇ ÃO

Diagrama de construção do índice de exclusão social. Fonte:
Pochmann e Amorim, 2003.

Índice de exclusão social do Estado de Minas Gerais. Quanto maior o
índice, melhor a situação social. Fonte: Pochmann e Amorim, 2003.
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Índice de exclusão social do Estado do Espírito Santo. Quanto maior o
índice, melhor a situação social. Fonte: Pochmann e Amorim, 2003.

A questão do grau de instrução dos que se encontram envolvidos com as atividades
de irrigação e/ou de drenagem, constitui-se no principal "gargalo de problemas" para
a GHR a partir de IDTA.
O NMG possui os mesmos níveis de conhecimento e de exclusão social que o "NEB
antigo". O NES já mostra índices menores, mas contém alguns "bolsões de exclusão"
nos mesmos níveis que naquelas duas Regiões.

PROCURE SABER

Procure definir, com base numa revisão bibliográfica, as
conseqüências do baixo índice de instrução e de capacitação
dos envolvidos com atividades em I e/ou D, sobre os RH’s.
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PRINCIPAIS SITUAÇÕES DE I (STI) E, OU/
DE D (STD)

Os "agropolos de irrigação” constituem-se em áreas de consideráveis dimensões onde
se realizam cultivos agrosilvopastoris com irrigação e/ ou drenagem. Existem muitas
dessas áreas. A Tabela 3.5 cita apenas algumas como meio para inserção do
problema.
As Figuras 3.23 e 3.24 contêm, respectivamente, os agropolos da Bacia Hidrográfica
do São Francisco e as agroindústrias (eixos econômicos) do NEB. Há outros na Bacia
do Parnaíba.

Figura

3.23
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Principais projetos e agropolos irrigados situados na Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco. Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003.
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Pólos agroindustriais (eixos econômicos) do NEB, incluindo o NMG e
NES. Fonte: FNE/Programa de financiamento para 2003, 2003.
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ESTADO DO NEB AGROPOLO
BoacicaMaritubaPerucaba,

Ceará

Pernambuco

Maranhão

Piauí
Bahia
Paraíba
Rio Grande do
Norte
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CARACTERIZAÇÃO
Desenvolvido. Cultivo de arroz irrigado-drenado por inundação
com águas do São Francisco

Em desenvolvimento. Cultivos de flores, frutas e hortaliças,
utilizando água de poços tubulares.
Desenvolvido. Cultivo extensivo de cana-de-açúcar, com
UPCAA's
“irrigação de salvação” utilizando variantes de aspersão.
Em desenvolvimento. Cultivos muito diversificados, difundidos
CR's
por todo o Estado, utilizando várias fontes de água e várias
variantes de irrigação.
Jaguaribe- Desenvolvido. Cultivos irrigados de bananas prata graúda,
Apodi
pacovan e anã.
Baixo Acaraú 5.950 ha.
Tabuleiro de 10.666 ha.
Russas
ArarasNorte, 2a.
1.649 ha.
Etapa
JaguaribeApodi, 2a. 2.500 ha.
Etapa
PetrolinaDesenvolvido. Cultivos irrigados-drenados de uva, manga,
Juazeiro
goiaba, banana, coco, etc.
Serra
5.000 ha.
Talhada
Tabuleiro de 5.050 ha.
São Bernardo
Baixada
3.354 ha.
Ocidental
Tabuleiro
7.274 ha.
Litorâneo
Platôs de
Guadalupe 3.354 ha.
Brumado, 2a. 1.825 ha.
Etapa
Várzeas de 5.000 ha.
Souza
Arapiraca

Alagoas

Tabela 3.5
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Baixo-Açu

5.000 ha.

Alguns agropolos irrigados e, ou, drenados em desenvolvimento no
NEB. Fontes: Elaboração própria.
http://www.agr.feis.unesp.br/gb05092003.htm;
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/020904_paulodb.shtml.
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MÉTODO DE IRRIGAÇÃO
Com
Pivô
controle de Superfície Aspersão
convencentral
drenagem
cional
agrícola

Localizada

Total

35.085
155.644
242.506
122.006
138.421
663.672
NORDESTE1
Maranhão
3.000
20.780
11.450
2.940
6.030
44.200
Ceará
2.829
16.740
30.222
17.502
5.320
72.613
Rio Grande do
2.700
1.100
13.983
17.783
Norte
Paraíba
18.901
11.115
8.306
1.980
7.300
47.602
Pernambuco
31.640
42.200
9.400
8.740
91.980
Alagoas
5.155
1.939
56.500
5.940
548
70.082
Sergipe
4.200
26.225
8.415
258
6.224
45.332
Bahia
37.865
75.730
82.146
84.146
279.887
Minas Gerais
107.881
73.535
87.950
44.590
313.956
Espírito Santo
9.125
8.212
53.837
13.688
6.388
91.250
1. Excluindo os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As áreas desses Estados, incluídas no NEB, não
constam do trabalho de pesquisa. Estão incluídas as áreas totais.
Tabela 3.6

REGIÃO E ESTADO

Áreas irrigadas, por método de irrigação e por Estado, para a Região
Nordeste do Brasil e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Fonte:
Crhistofidis, 2002.

ÁREA PLANTADA (ha) - AP 1 ÁREA IRRIGADA ( ha) - AI 2

NORDESTE
11.520.564
Maranhão
1.244.774
Piauí
906.900
Ceará
1.930.621
Rio Grande do Norte
468.733
Paraíba
623.654
Pernambuco
1.134.122
Alagoas
713.725
Sergipe
322.636
Bahia
4.175.344
Minas Gerais
4.065.496
Espírito Santo
746.387
1. Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal;
2. Estimativa do autor para 2002.
Tabela 3.7
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663.672
44.200
29.193
72.613
17.783
47.602
91.980
70.082
318.756
279.887
313.956
91.250

AI/AP (%)
5,76
3,55
2,67
3,76
3,79
7,63
8,11
9,82
14,05
6,70
7,72
12,23

Superfícies plantadas e áreas irrigadas por Estado e Região no ano de
20001. Fonte: Christofidis, 2002.
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Área
REGIÃO E IrrigaESTADOS da
(ha)

NORDESTE
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande
do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Tabela 3.8
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495.370
44.200
82.400
19.780

Água captada dos
mananciais
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Água que chega às parcelas EC+ED
nos SI

(mil m3.ano-1) (m3.ha-1.ano-1) (mil m3.ano-1) (m3.ha-1.ano-1)

(%)

8.114.586
815.446
445.929
1.426.014

16.585
18.449
18.351
17.306

5.340.146
499.283
272.257
922.633

10.928
11.296
11.204
11.197

65,9
61,2
61,1
64,7

32.690

310.961

15.721

221.556

11.201

71,2

89.000
8.950
25.840
168.210
293.400
65.774

471.521
1.619.355
155.014
427.600
3.429.553
620.775

12.851
18.195
17.320
16.548
11.689
9.439

333.798
1.046.640
102.495
293.026
2.055.560
411.088

9.098
11.760
11.452
11.340
7.006
6.250

70,8
64,6
66,1
68,5
59,9
66,2

Demanda de água para irrigação e eficiências de condução, EC, e de
distribuição, ED, nos sistemas de irrigação, SI, por Estado e por Região
no ano de 1998. Fonte Christofidis, 2002.
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SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO MAIS UTILIZADOS NO NEB

3.25

Variantes de irrigação mais comuns utilizadas no NEB, NMG e NES.
Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003.

PROCURE SABER

Torna-se muito útil para o exercício da GRH no NEB, NMG e
NES a caracterização global das variantes de irrigação e, ou,
de drenagem existentes nestas Regiões. Há várias outras além
das aqui citadas.
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DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

3.11.1

DESERTIFICAÇÃO

N ORD ES TE B RAS IL EI RO (NEB)

A Agenda 21, em seu Capítulo 12, definiu a desertificação como sendo "a degradação
da terra nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, resultante de vários
fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas". Por "degradação
da terra" se entende a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e a
redução da qualidade de vidas das populações afetadas.
Os dados referentes ao Norte de Minas Gerais, NMG, e ao Nordeste do Espírito
Santo, NEES, nesta data, ainda não tinham sido computados. Já deve existir
bibliografia mais atualizada na qual estes Estados estejam registrados.
No NEB ainda são comuns áreas irrigadas, os grandes perímetros irrigados, nos
quais vários lotes foram abandonados pelos colonos, em virtude, principalmente, da
salinização. Essas áreas demonstram grande potencial para desertificação.

Área afetada em termos
absolutos
(km2)

Área
Total
Km2

ESTADO

Área afetada em termos
relativos
(%)

Moderada

Grave

Muito
Grave

Moderada

Grave

Muito
Grave
18,24

Alagoas
Bahia
Ceará

27.371
561.026

6.256
258.452

10.163

-

22,56
46,10

148.016

35.446

16.366

26.993

24,05

1,81
11,06

Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande
do Norte
Sergipe

56.372
98.307
250,934

86.517

8.320
28.354
-

32.109
22.883
3.579

34,48

14,76
28,84
-

57,06
23,28
1,43

53.015

5.154

18.665

8.337

9,72

35,21

15,72

21,994

2.071

-

4.692

9,42

-

21,33

Tabela 3.9
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Diagnóstico das áreas afetadas pela desertificação no Nordeste,
conforme o grau de ocorrência. Fonte: MMA/SRH. Conferência das
Partes da Convenção das Nações Unidas. (S.d.).
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Desertificação na região nordeste, por estado. Fonte: http://

www.mma.gov.br/port/desert/desertbr.html.
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Níveis de
Tipos e
degradação associações
ambiental de solos
Severo

Bruno não
cálcicos

Acentuado

Litólicos

Moderado

Baixo

Relevo
Suave
ondulado e
ondulado
Ondulado,
forte
ondulado e
montanhoso

Podzólico
Eutrófico Ondulado e
Terras roxas
forte
estruturadas ondulado
Cambissolo
Planossolos

Plano e
suave
ondulado

GE RAL D O

Sensibilidad Tempo de
Trópico
e a erosão ocupação semi-árido Nordeste
(%)
(%)
(%)
Forte

Longo
(Algodão)

12,80

7,15

Muito Forte

Recente
(Culturas de
subsistência)

10,23

1,90

Moderado

Longo
(Culturas
comerciais)

10,21

1,89

Moderado

Médio
(Pastagem e
Culturas de
Subsistência)

7,07

1,89

67,93

12,25

Total
Tabela 3.10

Grau de
Comprometimento
Muito Grave
Grave
Área Total
Tabela 3.11

N ORD ES TE B RAS IL EI RO (NEB)

Níveis de degradação da Região Nordeste, por tipo de solo. Fonte:
EMBRAPA (1995). Zoneamento das áreas em processo de degradação
ambiental no Trópico Semi-Árido do Brasil.

Área afeta
(km2)
52.425
247.831
665.543

População
1.378.064
7.835.171
15.748.769

Área
(%)
4
20
55

População
(%)
4
21
42

Desertificação no Nordeste. Área e população afetadas. Fonte: Ferreira
et al. A Desertificação no Nordeste do Brasil: Diagnóstico e Perspectiva.
UFPI. Núcleo DESERT. S.d.

As áreas susceptíveis à desertificação e enquadradas no escopo de aplicação da
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, são aquelas de
climas árido, semi-árido e subúmidos seco. Conforme a definição aceita
internacionalmente, o Índice de Aridez, definido como a razão entre a Precipitação,
P, e a Evapotranspiração Potencial, EvtP, estabelece as seguintes classes climáticas,
Tabela 3.12.
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Tipo Climático

IA

Hiper-árido
Árido
Semi-árido
Sub-úmido seco
Sub-úmido úmido
Tabela 3.12

3.11.2

< 0,03
0,03 - 0,20
0,21 - 0,50
0,51 - 0,60
> 0,65

Índices de Aridez, IA, de acordo com Convenção das Nações Unidas
para o Combate à Desertificação. Fonte: http://www.iica.org.br/d/
DesertBrasil/index_desertbr.htm.
SALINIDADE DAS ÁGUAS DE IRRIGAÇÃO

Texto elaborado a partir do trabalho de pesquisa de Suassuna e Audry, "Estatísticas
de salinidade das águas de irrigação do Nordeste Semi-árido Brasileiro", apresentado
na 45ª. Reunião Anual da SBPC. Os resultados deste trabalho encontram-se
explicitado na Figura 3.27.

PROCURE SABER

Conhecendo-se a importância da salinidade das águas de
irrigação e, a partir daí, da dos solos agrosilvopastoris, busque
construir um modelo de implantação e desenvolvimento da
agricultura irrigada para o NEB.
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Níveis de salinidade das águas de irrigação de diferentes fontes
hídricas. Fonte: Suassuna e Audry em http://www.fundaj.gov.br/docs/
tropico/desat/estat.html. Ordenada em %.
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DESTACAR

Há um princípio, muito utilizado na Ciência da Computação, que é o
seguinte:
"... quando o problema é muito grande, devide-se-o em tantos problemas
menores quanto forem necessários...".

Resolvendo cada problema, menor, de cada vez, não necessáriamente um
após o outro, num certo tempo ter-se-á resolvido o o grande problema. O
NEB é um grande problema, ou melhor, um problema de grande
complexidade. Esta complexidade reside, fundamentalmente, em suas
diversidades: ambiental, cultural, social, econômica e outras. Enfim, há
vários NEB's!. Como isto é uma verdade, esta deve ser conhecida, para, em
seguida, planejar sua abordagem visando a solução. Não devem ser aceitas
soluções gerais, milagrosas, importadas, pactos tecnológicos de outras
regiões, além de outros "vampiros sociais".
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E TÉC N IC AS P ARA I RRIG AÇ ÃO

E S T U D O S E TÉ C N I C A S
PARA IRRIGAÇÃO

Como dissemos no capítulo 2, a irrigação para fins agrícolas, ou irrigação de terras
agrossilvopastoris, é uma concepção de cultivo de plantas, centrado na utilização de
água e/ou de líquidos, para possibilitar a produção ótima em situações onde esta não
é possível com os recursos existentes e nas condições atuais.
Em virtude de, propriamente, estabelecer várias interfaces, com sistemas naturais e
artificiais, a irrigação requer vários estudos e, assim, a aplicação de várias técnicas,
visando quantificar os vários atributos desses sistemas nas várias situações de projeto.
Esses atributos tanto são aqueles intrínsecos aos vários sistemas envolvidos, a
exemplo da textura de solos, do % de cobertura do solo pela planta, da vazão da fonte
de água, do volume de líquido acumulado, da altura de chuva no local, do grau de
instrução do irrigante, além de outros, quanto aqueles inerentes às interfaces dos
sistemas com a água ou líquido de irrigação, tais como teores de umidade no solo,
taxas de infiltração, evapotranspiração, lâminas de irrigação, etc.
Os estudos são iniciados a partir dos questionamentos:
• Há necessidade de irrigar? Não há uma outra forma de produzir com viabilidade
global, sem irrigação? Se não, qual é essa viabilidade com irrigação, isto é, em que ela
consiste?
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• Os estudos têm que responder, ao menos preliminarmente (antiprojeto), estas e outras
questões, antes de se tomar a decisão de implantar o cultivo irrigado;
• Por tudo que expomos até este ponto, cremos estar claro que a principal ação, em nível
de relacionamento irrigante-EqP (equipe de projeto), é o PLANEJAMENTO. Todo o
esforço deve ser despendido para que esta ação seja a mais acurada e abrangente
possível, sob pena de aumentar as possibilidades de insucesso. O anexo 1 traz um
fluxograma de planejamento para implantação de cultivos agrossilvopastoris irrigados.

4.1

SISTEMAS E INTERFACES ENVOLVIDOS.
NATURAIS E ARTIFICIAIS, OU
CONSTRUÍDOS

As interfaces são definidas pelos sistemas e esses, por sua vez, definem os atributos a
serem valorados. A partir destes atributos, definem-se as técnicas mais apropriadas.

4.1.1

CULTURA
Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba
açucareira
Cana-deaçúcar
Cártamo
Cebola
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ÁGUA-ATMOSFERA

LIMITAÇÕES/NECESSIDADES CLIMÁTICAS ESPECÍFICAS

Sensível à geada; exige RH elevada; a qualidade é afetada pela temperatura.
Sensível á geada; intervalo entre cortes relacionado à temperatura; exige RH baixa em climas
quentes.
Sensível à geada e aos ventos fortes; temperatura necessária para o desenvolvimento das maçãs,
27-32ºC (18-38ºC); necessita de período seco para a maturação.
Sensível à geada; para a germinação, temperatura > 20ºC.
Sensível à geada; temperaturas frias provocam a esterilidade da espiga; prefere pequena
diferença entre as temperaturas diurnas e noturnas.
Sensível à geada; necessita de temperaturas noturnas < 15ºC para um a boa iniciação do
tubérculo.
Sensível à geada; temperaturas < 18ºC durante prolongados provocam danos graves;
necessidade de RH elevada e vento inferior a 4m/s.
Tolerante à geada leve; até a colheita, temperatura média diária <10ºC para se alcançar alto
rendimento em açúcar.
Sensível à geada; durante a maturação necessita de clima frio (10-20ºC), seco e ensolarado.
Tolerante à geada; necessita de temperaturas frias pata um bom estabelecimento e
desenvolvimento inicial.
Tolerante à geada; necessita de temperaturas baixas (<14-16ºC) para o início da floração; não
admite temperatura extremas ou chuvas excessivas.
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CULTURA

Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva

Tabela

4.1

S TUD OS E TÉC N IC AS P ARA I RRIG AÇ ÃO

LIMITAÇÕES/NECESSIDADES CLIMÁTICAS ESPECÍFICAS
Sensíveis à geada (as plantas em repouso, menos), vento forte e umidade elevada;
prefere invernos frios ou curtos períodos secos.
Tolera geadas leves quando jovens.
Sensível à geada, chuvas excessivas, clima quente.
Sensível à geada.
Sensível à geada.
Sensível à geada (árvores em repouso, menos); necessita de temperatura de inverno
baixa (10ºC) para a formação das gemas florais
Sensível à geada
Períodos curtos de geada (-6 a -10ºC) não são prejudiciais; RH ótima de 60-90%
Sensível à geada; para algumas variedades necessita-se de temperatura >24ºC para a
floração
Sensível à geada; para algumas variedades necessita-se de temperatura >24ºC para a
floração
Sensível à geada
Sensível à geada; RH elevada e ventos fortes; temperatura noturna ótima de 10-20ºC
Trigo de primavera: sensível à geada; trigo de inverno: tolerante à geada durante o
período de latência (>18ºC), sensível durante o período seguinte à latência; exige
período frio para floração durante o crescimento inicial. Para ambas, necessita-se de
período seco para a maturação
Tolerante à geada durante o período de repouso (até º -18ºC), porém sensível durante o
desenvolvimento; prefere verão longo, caloroso a quente e seco, e inverno frio

Limitações ou necessidades climáticas específicas de algumas culturas.
Fonte: DOORENBOS E KASSAN, 1979; Tradução de GHEYI
.,
1994.
et

al

A. Regime de chuvas
As chuvas, por serem a fonte natural de água para a vida na Terra, possui uma relação
muito próxima da água utilizada para irrigação, bem como de todo o cultivo irrigado,
principalmente no aspecto qualitativo. No NEB, o aspecto quantitativo é tão
importante quanto. Os sistemas de irrigação por aspersão, por exemplo, os mais
difundidos no mundo atualmente, em essência, promovem uma chuva artificial.
Confrontando-se, portanto, chuva natural e irrigação, esta deve suprir as
necessidades do ambiente cultivado em água em todos os aspectos, quando da
insuficiência das chuvas.
A principal características das chuvas, de interesse para a irrigação, é a sua
distribuição, ou variabilidade, temporal e espacial. Estas variabilidades são muito
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acentuadas. Os cultivos, com raras exceções, necessitam de água com uniformidade e
igualmente distribuída no espaço. Há necessidade então de caracterizar,
rigorosamente, o regime de chuvas de cada área irrigada, possibilitando reposição
otimizada de água pela irrigação e evitando impactos.
Para fins de estudos hidrológicos, há necessidade de uma série consistente de dados
de chuva de um mínimo de 12 anos.
O regime de chuvas, possibilita conhecer os períodos, inter e intra-anuais, de déficit e
excesso de água no ambiente de interesse, condicionando o planejamento adequado
da utilização dos recursos hídricos.
A obtenção desses dados é feita por pluviômetros, Figura 4.1, e pluviógrafos, Figura
4.2. Os primeiros medem a quantidade de chuva no local, utilizando uma proveta,
que acompanha o aparelho e é graduada de acordo com o tipo de pluviômetro. Os
segundos tanto medem a quantidade quanto a intensidade da chuva. Contém um
mecanismo que, automaticamente, registra em papel apropriado leituras de
quantidade e tempo de chuva.

Figura
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Alguns tipos de pluviômetros empregados nas coletas e leituras das
alturas de chuva num determinado local.
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Pluviógrafo. Leitura gráfica da altura e intensidade de chuvas no local,
em tempo real.

Para facilidade na coleta do dado, segurança e agilidade na tabulação diária,
comumente são elaboradas fichas apropriadas para coleta dos dados de pluviometria
no campo.
Existem outros tipos de pluviômetros, de baixo custo, geralmente de plástico ou de
PVC rígido, que podem ser utilizados para a pequena agricultura irrigada, desde que
os dados possam ser confrontados com os de um pluviômetro preciso.
B. Chuva efetiva (CEf)
Em situações de campo aberto, caso da grande maioria dos cultivos, os denominados
cultivos não-protegidos, não há como evitar a chuva que cai durante o ciclo de
irrigação e na área irrigada. Há necessidade de se conhecer o quanto de chuva, parte
do total precipitado, fica retida no perfil do solo, à disposição da cultura,
possibilitando saber-se qual a lâmina de irrigação a ser aplicada e evitando-se
desperdício de água ou prejuízos à cultura.
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Há um aspecto ainda mais importante, o qual se refere à relação da chuva com o
cultivo de sequeiro, ou dependente de chuva. Esta relação é a que define o quanto,
ou quão efetivamente, uma determinada chuva umedece a zona radicular da cultura,
determinando o nível de produção. Isto define a efetividade da chuva considerada, ou
da chuva média num determinado local. Há necessidade, para tanto, de pesquisas
contínuas em nível localizado, in situ.
Importa na planta, além da espécie vegetal, o seu estágio de desenvolvimento, pois
determina este o volume do sistema radicular e a profundidade que ele está atingindo
e, assim, a chuva efetiva ou profundidade do solo que deve ser umedecida pela chuva.
Uma das técnicas para cálculo da CEf, aplicada ao cultivo irrigado, é a adotada pelo
SCS/USDA, citado por DASTANE (1974). Esta técnica calcula a chuva efetiva
média mensal, em função da chuva média mensal e da evapotranspiração média
mensal. Faz também a relação entre essa chuva efetiva média mensal e a lâmina de
irrigação a ser aplicada, a partir de um fator, f, de correção.
C. Evaporação (Ev) e evapotranspiração potencial (EtP)
Quantidade de água, perdida para a atmosfera, por uma superfície vegetada com
grama, durante um certo tempo, geralmente um dia.
A técnica mais utilizada é a que se baseia na utilização de um tanque de metal,
repleto com água e acompanhado de um dispositivo medidor de nível, o conjunto
poço tranqüilizador e micrômetro de gancho, conhecido como TCA, tanque classe A,
como mostrado na Figura 4.3.

Figura
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Tanque para medida da evaporação a partir de superfície de água
livre, Tipo Classe A (TCA).
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As medidas de evaporação obtidas, evaporação pelo tanque tipo classe A, ETCA, são
feitas, geralmente, duas vezes ao dia, as 7 e às 17 horas.

ETCAn = (Lat — Lan)

(5)

onde:
- Lat e Lan são, respectivamente, as leituras da evaporação atual e anterior, adotadas
em mm.
A evapotranspiração potencial, EtP, é obtida pela fórmula 5.

EtP = kp.ETCA

(6)

onde:
- Kp é um coeficiente, denominado coeficiente de tanque, tabelado em função da
umidade relativa do ar (URA) e da velocidade do vento (VV), também valores
tabelados.
D. Intensidade e direção predominante dos ventos (IV, DPV)
Importante no planejamento e garantia da eficiência da distribuição de água pelos
sistemas de irrigação por aspersão.
A intensidade do vento é obtida com aparelhos denominados anemômetros, Figura
4.4, os quais registram em mostradores de leitura direta, continuamente, a velocidade
dos ventos no local. Geralmente são aparelhos totalizadores, isto é, as medidas são
feitas continuamente, sem interrupção, e, assim, as medidas diárias devem ser
obtidas por diferença.
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4.4

Anemômetro totalizador para registro da velocidade do vento no local.

E. Umidade relativa do ar (UR)
Dado básico para o cálculo da evapotranspiração potencial no, EtP local de interesse.
A EtP, por sua vez, é elemento básico para o cálculo da evapotranspiração da cultura,
EtC.
Já há alguns anos, as medidas dos meteoros do clima em um determinado local de
interesse passaram a ser feitas por estações meteorológicas automáticas, Figura 4.5,
em substituição ao posto meteorológico tradicional.
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Estação meteorológica automática. Fonte: Catálogo de equipamentos
da SEEDMECH INTERNATIONAL S.R.L..
ÁGUA-SOLO

O solo é um sistema vivo, bastante complexo. Em sua composição interagem os três
estados da matéria. Assim, cada solo possui, em estado úmido, sólidos - matéria
mineral e matéria orgânica - líquido e gases. Todas estas fases interagem entre si
variando em quantidade, qualidade e estrutura (disposição umas em relação às
outras), além de variar suas características, dando origem aos vários tipos de solos.
A água é o único componente da Natureza que, ao mesmo tempo, em função do
contexto, é sistema e dimensão. Está presente em todos os sistemas naturais, no
interior da Terra. Também é encontrado nos três estados da matéria, além de poder
ser doce, salobra e salgada. Incomparavelmente, é o líquido mais importante para a
Vida na Terra. É elemento intrínseco, de constituição, de todo ser vivo. Também,
como sistema, é bastante complexo. Quando em contato com a superfície terrestre,
pode ser encontrado sobre esta superfície (águas de superfície) e abaixo dela (águas
subterrâneas).
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Estes dois sistemas, postos em contato permanente por um longo tempo, estabelecem
interações muito intensas e de muita importância não só para as atividades de
irrigação e, ou, drenagem. A partir desta interação e das características de cada um
desses sistemas, originam-se alguns atributos deste contínuo (água-solo), inerentes
às atividades de irrigação.
A. Textura do(s) solo(s)
É a sensação que uma certa quantidade de solo causa ao contato com as mãos, ao ser
manuseada entre os dedos e as palmas das mãos.
Um solo argiloso, com mais argila, dar uma sensação ao tato completamente
diferente de um solo arenoso, com mais areia. Entre um e outro existe uma série de
subtipos, ou subclasses, de solos.
As várias texturas dos solos dão origem às classes texturais, as quais são definidas a
partir de técnicas de classificação textural de solos. Essas técnicas distribuem as
partículas sólidas dos solos em classes de tamanho, definindo as classes texturais de
cada solo.
Uma das classificações mais utilizadas no Brasil é a do Soil Conservation Service of
United State Department of Agriculture (SCS/USDA), a qual é definida na Tabela 4.2.
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CULTURA
Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Batata
Banana
Beterraba
açucareira

De textura média a ligeiramente pesada , friável e bem dfrenado; pH=6,7

Cana-de-açúcar

Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva
Tabela 4.2
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NECESSIDADES DE CULTURAS QUANTO AO SOLO
Franco-arenoso, com baixo teor de calcário; pH=4,5-6,5
Profundos, de textura média, bem drenados; pH=6,5-7,5
Profundos, de textura pesada, pH=5,5-8,0 com pH ótimo de 7,0-8,0
Bem drenado, friável, de textura média, com a parte superior solta pH=5,5-7,0
Prefere os pesados às perdas por percolação; grande tolerância ao déficit
hídrico; pH=5,5-6,0
Bem drenados, arejados e porosos, pH=5,6
Francos, profundos, bem drenados, sem encharcamento pH=5,7

Arroz

Cártamo

E TÉC N IC AS P ARA I RRIG AÇ ÃO

Profundo, bem arejado com nível freático NF >1,5 a 2,m, mas tolera NF
periódica altos e ao déficit hídrico; pH=5-8,5 pH ótimo=6,5
Bem mais profundo e bem drenado, preferencialmente de textura média;
pH=6,8
De textura média; pH=6-7
Profundos, bem arejados, de textura leve a média, sem alagamento; pH=5-8
Bem drenados e arejados; pH=5,5-6,5
Profundos, friáveis, bem drenados e arejados; pH ótimo=5,6-6
Muito prfundos; pH=6-7,5
Prefere os franco-arenosos; pH=5,8-7,2
Bem drenado e arejados; com NF profundo e sem encharcamento; pH
ótimo=5,0-7,0
Profundo, bem drenado, sem encharcamento
De textura leve a média; pH=5,5-7,0
Bem drenados; pH=6,0-6,5
Ampla faixa de solos, com exceção dos arenosos e bem drenados; pH=6-6,5
Leves a médio/pesados; tolerante a encharcamentos periódicos; pH=6-8
A qualidade da folha depende da textura do solo; pH=5-6,5
Francos, leves, bem drenados e sem encharcamento; pH=5-7
Prefere a textura média; relativamente tolerante a nível freático elevado; pH=68
Prefere solos bem drenados e leves

Exigências de algumas culturas com relação à textura e estrutura dos solos.
Fonte: Doorenbos e Kassan, 1979. Tradução de Gheyi et al., 1994.
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B) Densidade do solo (DS)
É definida como a relação entre a massa de solo, em gramas, variando de acordo com
a textura e a estrutura do solo, e um volume previamente definido, geralmente de
50cm3, ocupado por esta mesma massa.

Como é, principalmente, uma medida do estado de estrutura em que o solo se
encontra, isto é, de sua porosidade total, torna-se muito importante no cálculo da
capacidade de armazenamento de água no perfil do solo a ser umedecido pela
irrigação.
Solos argilosos possuem maiores valores de densidade global que os arenosos. Em
condições normais, aqueles armazenam mais água que estes. Possuem maior
porosidade total.
C. Estudo físico-químico e mecânico do perfil do solo
Sob a ótica da produção agrosilvopastoril, o solo deve estar apto a suportar a planta
cultivada por seu sistema radicular e armazenar água à disposição permanente do
todo em relacionamento produtivo (água, solo, planta, atmosfera). Para que isto seja
garantido, há necessidade de se conhecer as características gerais do solo em
profundidade, perfil, buscando detectar impedimentos.
A existência ou não de impedimento, em função do tipo de impedimento, remete o
projetista para um determinado tipo de manejo da irrigação e da produção
agrosilvopastoril.
D. Velocidade de infiltração (VI)
Fornece o valor médio da velocidade com que a água se desloca verticalmente para
baixo ao longo do perfil do solo. É Extremamente variável no tempo e no espaço e de
difícil determinação. Exige, para cada situação de I, experimento em campo, in situ.
É um dos atributos do contínuo água-solo, básico para o projeto dos sistemas de
irrigação aérea - aspersão, micro-aspersão e localizada - na medida em que subsidia o
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dimensionamento e seleção do emissor de água de irrigação em cada situação de
projeto.
E. "Capacidade de campo" (CC).
Constitui-se no limite superior, LS, da quantidade total de água disponível no solo,
QTAD, á disposição das plantas cultivadas. Geralmente é valorado em %, mas pode
ser dado também em g de solo por g de água.
Depende exclusivamente da textura do solo, quando em estado natural, e,
principalmente, da estrutura quando em solo cultivado. Assim, varia com a textura e
com a estrutura dos solos. A Tabela 4.3 contém faixas de valores indicativos para
alguns tipos de solo, em função da textura.

Textura do solo
Arenosa
Média
Argilosa
Tabela 4.3

Densidade
global (g.cm-3)
1,65
(1,55-1,80)
1,40
(1,35-1,50)
1,25
(1,20-1,30)

Capacidade de Ponto de murcha Água disponível
campo (%)
permanente (%)
(mm.m-1)
9
(6-12)
22
(18-25)
35
(31-39)

4
(2-6)
10
(8-12)
17
(15-19)

80
(60-100)
170
(140-200)
230
(200-250)

Faixas de valores de "CC", "PMP", densidade do solo, ou global, e água
disponível total, ADT, para algumas texturas dos mesmos.

F. "Ponto de murcha permanente" (PMP)
No extremo oposto à CC, no limite inferior, LI, da QTAD, define-se o PMP. Este
estado do solo, em termos de grau de umidade, é aquele em que o solo se encontra
mais seco, em oposição ao de CC, limitando-nos à faixa de umidade que corresponde
à QTAD.
Muito embora o significado imediato do PMP possa ser traduzido em um
correspondente grau de umidade, ou estado de energia da água no solo, em verdade,
este atributo é inerente ao contínuo água-solo-cultivo. Em função disto, o PMP é
definido como aquele estado da água no solo a partir do qual a planta não mais
responde aos estímulos para o crescimento, ou seja, ela não mais se recupera após
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atingir o estado crítico de falta de água em seus tecidos, ou, ainda, ela murcha e
permanece murcha, por isto "ponto de murcha permanente".
O valor do PMP varia com a textura e estrutura dos solos e com a espécie vegetal
cultivada. Embora isto é definido em termos de % de água no solo, a exemplo dos
valores de CC. Ver Tabela 4.3.
G. Capacidade de água disponível (CAD) do e quantidade total de água
disponível (QTAD) no solo
A CAD é um atributo intrínseco ao solo, ou seja, exclusivo dele. É seu potencial para
reter ou armazenar água, o qual o define como reservatório natural desse líquido o
que é realizado em parte de sua fase gasosa, os poros do solo, aqui considerado como
subsistema do sistema solo.
Os valores de CAD, para um solo com estrutura natural, varia desde 0, quando o solo
se encontra seco e, conseqüentemente, o subsistema poros se encontra repleto com ar,
gases do solo, até um máximo correspondente ao estado saturado do solo, no qual os
poros se encontram repletos com água e o solo passa a ter, conseqüentemente, dois
subsistemas apenas: o sólido e o líquido. Entre estes dois limites há um grande
número de valores de CAD, em função da textura e do teor em MO dos solos.
Comumente é confundida com a QTAD. A Tabela 4.3, traz indicações de faixas de
valores de CAD para alguns solos.
A QTAD é a quantidade de água, em termos percentuais, existente entre a CC e o
PMP. É função também da estrutura em que se encontra o solo. Para um mesmo
solo, por exemplo, seu valor varia em função do solo ser cultivado ou não. Se este solo
vier sendo cultivado, o valor da QTDA deve ser inferior àquele do mesmo solo não
cultivado.

(8)

QTAD = (CC –– PMP)
onde:

- CC é o grau de umidade do solo à capacidade de campo, %, e PMP é o grau de
umidade do solo no ponto de murcha permanente, %.
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TEXTURA DO SOLO

PROFUNDIDADE

Latossolo Vermelho Amarelo,
Textura arenosa

00-15
15-30
30-45
00-15
15-30
30-45
00-15
15-30
30-45

Latossolo Vermelho amarelo,
textura argilo-arenosa
Latossolo vermelho amarelo,
textura muito argilosa
Tabela 4.4

4.1.3
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UMIDADE
0,10 0,33 15,00
atm
atm
atm
0,163
0,139
0,135
0,256
0,253
0,261
0,312
0,305
0,303

0,131
0,110
0,113
0,216
0,226
0,224
0,284
0,275
0,277

0,075
0,072
0,069
0,141
0,143
0,146
0,232
0,222
0,235

DENSIDADE
GLOBAL
1,21
1,15
1,20
0,97
0,91
0,94
0,86
0,87
0,88

Graus de umidade a 0,10, 0,33 e 15,00 atm e densidade global, para
alguns tipos de solos do cerrado brasileiro, em função da
profundidade.
ÁGUA/LÍQUIDO - PLANTA/CULTURA

Na tentativa de sistematizar de uma forma didática, podemos afirmar que existe uma
complexidade crescente quando relacionamos entre si os contínuos água-planta,
água-cultura, líquido-planta e líquido-cultura. Um líquido possui uma
complexidade maior que a água. Uma cultura, por sua vez, tem, também, uma
complexidade maior que uma planta.
Nesta parte do curso abordamos atributos inerentes a interações entre diferentes
contínuos, sendo estes oriundos de diferentes subsistemas. Certamente, há uma
maior complexidade na obtenção dos valores ou na qualificação desses atributos.
A. Espécie vegetal, variedade, cutivar
Para este fim, podemos enquadrar os vegetais em hortículas, frutíferas, medicinais,
ornamentais, alimentícias, condimentares, além de outros grupos. As interações
entre esses tipos com os outros sistemas, incluindo, principalmente, as variantes de I,
são em enorme quantidade e fundamentais na tomada de decisão sobre as atividades
em I como um todo. Chegam a atingir um nível de especialização muito grande,
quando ao nível de variedade numa mesma espécie, como é o caso da cana-deaçúcar, do arroz, da laranja e de outros cultivares.
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Considerando-se isto, há necessidades de pesquisas localizadas, dirigidas para
obtenção de respostas para variáveis experimentais muito específicas,
particularizadas.
B. Morfologia e anatomia
A morfologia diz respeito à forma do vegetal como um todo e de suas partes
componentes: sistema radicular, caule, folhas, flores e frutos, caracterização externa.
A anatomia se refere à estrutura interna de seus tecidos, constituição básica da raiz,
da epiderme, do sistema condutor, do sistema reprodutor e de muitos outros
constituintes.
Comumente, o que mais importa para as atividades em irrigação são aqueles
atributos inerentes à morfologia. Exemplos de relações entre morfologia dos vegetais
e irrigação estão citadas a seguir:
•

As frutíferas geralmente são de grande porte e, caso seja adotado o sistema de
irrigação por aspersão, pode-se optar por aspersores sob ou sobre-copa, os quais
demandam dimensionamentos hidráulicos muito diferentes, além de outros
efeitos;

•

Plantas que recobrem toda a superfície do solo, caso de pastos, principalmente,
devem ser irrigadas por aspersão ou corrugação;

•

Cultivos em de pequeno porte, plantados em fileiras, em solos argilosos e na
existência de bastante água, podem ser irrigados por sulcos de infiltração;

•

Cultivos de pequeno porte e pequenas áreas, em canteiros por exemplo, devem
ser irrigados com variantes por micro-aspersão;

•

Há vários outros exemplos.

Construa seus próprios exemplos, a partir das situações particulares de cada uma das
localidades de suas regiões de trabalho.
C. Fisiologia
Há plantas cultivadas as quais possuem fisiologias diferenciadas relativamente às
necessidades de água e produção. Estas "fisiologias" são traduzidas nas interações
entre a água como elemento vital para o crescimento e desenvolvimento da planta em
si, mas, principalmente, no que se refere a alguns aspectos inerente à produção deste
ou daquele vegetal, ou cultivo.
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O caso do arroz irrigado é um dos mais conhecidos. Em virtude da fisiologia da
planta de arroz, a necessidade de água, as variantes de I, o manejo e todos os
parâmetros inerentes à concepção de irrigação são específicos para esta cultura. Um
outro caso, reside na cultura da cana-de-açúcar, a qual requer períodos de seca,
denominado tecnicamente de estresse hídrico, no final do ciclo vegetativo, para
condicionar a maior concentração de açúcar no caule, produto este de importância
decisiva comercialmente.
Existem vários outros casos. É importante e produtivo para o cursando que haja
preocupação em elaborar um banco de dados com estas situações em cada situação
particular das respectivas regiões do NEB.
D. Profundidade efetiva do sistema radicular (PESR)
Muito embora outros aspectos sejam também importantes, nos ateremos apenas
àqueles que fazem interface com a irrigação. Nos restringiremos também à situação
em que o substrato do sistema radicular, SR, é o solo do agrosilvopastejo.
Como o SR das culturas, um subsistema da planta, encontra-se em contato direto e
permanente com o sistema solo, permanece interagindo com ele durante todo a vida
da planta. A relação entre eles é tridimensional, ou seja, o SR ocupa um volume de
solo. Portanto, tudo que ocorrer no solo durante o tempo de relacionamento afetará o
SR e, como este é o principal órgão de absorção da planta, esta também será afetada.
Um elemento importante para as atividades de irrigação, inerente ao SR das culturas,
é a sua distribuição pelo volume de solo por ele ocupado, principalmente no sentido
vertical para baixo. Neste sentido, o SR assume uma forma bastante diferenciada e
difere em termos da relação (qualidade de raízes)1 (efetividade na absorção de água).
A magnitude desta relação determina o valor da lâmina de irrigação a ser aplicada e,
conseqüentemente, o manejo do agroecossistema em geral. Esta relação determina a
PESR e pode ser definida como na Equação 9.

PESR = ƒ (EV, EDC, TS, ES,...)

(9)

onde:
- EV é a espécie vegetal, EDC o estágio de desenvolvimento da cultura, TS a textura
do solo e ES a estrutura do solo.
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E. Necessidade de água do cultivo (NAC)
Esta, em síntese, é uma interação entre o cultivo (planta cultivada – variedade, clone
promissor ou cultivar – aliada às técnicas de cultivo) e o ambiente físico, ao longo
do(s) ciclo(s) produtivo(s).
Em termos de necessidade de água, a interação mais importante é a que se verifica
entre a planta e a baixa atmosfera, aquela faixa mais próxima ao dossel da cultura, ou
plano estabelecido pelos pontos mais elevados das plantas. Essa interação vai desde
zero, ou inexistente, quando a planta ainda não emergiu do solo, ainda está sem
tecidos verdes suficientes, até um máximo, no estágio de pleno desenvolvimento
vegetativo, reduzindo ao se aproximar do final do ciclo, na colheita.
O fator mais importante, isto é, aquele que mais interfere com a NAC numa
determinada situação, é a demanda evapotranspirométrica do ambiente cultivado, do
agroecossistema. Esta demanda é traduzida pelo valor da evapotranspiração do
cultivo, etc. É obtida pela expressão (10).

CULTURA

FASES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Inicial

Desenvolvimento
da cultura

Período
intermediário

Final do
ciclo

Na
colheita

PERÍODO
VEGETATIVO
TOTAL

1,05 - 1,2

0,85 - 1,05

Alfafa

0,3 - 0,4

Algodão

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

1,05 - 1,25

0,8 - 0,9

0,65 - 0,7

0,8 - 0,9

Amendoim

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

0,95 - 1,1

0,75 - 0,85

0,55 - 0,6

0,75 - 0,8

Arroz

1,1 -1,15

1,1 - 1,5

1,1 - 1,3

0,95 - 1,05

0,95 - 1,05

1,05 - 1,2

- Tropical

0,4 - 0,5

0,7 - 0,85

1,0 - 1,1

0,9 - 1,0

0,75 - 0,85

0,7 - 0,8

- Subtropical

0,5 - 0,65

0,8 - 0,9

1,0 - 1,2

1,0 - 1,15

1,0 - 1,15

0,85 - 0,95

Batata

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

1,05 - 1,2

0,85 - 0,95

0,7 - 0,75

0,75 - 0,9

Beterraba
açucareira

0,4 - 0,5

0,75 - 0,85

1,05 - 1,2

0,9 - 1,0

0,6 - 0,7

0,8 - 0,9

Cana-deaçúcar

0,4 - 0,5

0,7 - 1,0

1,0 - 1,3

0,75 - 0,8

0,5 - 0,6

0,85 - 1,05

Cártamo

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,05 - 1,2

0,65 - 0,7

0,2 - 0,25

0,65 - 0,7

- Seca

0,4 - 0,6

0,7 - 0,8

0,95 - 1,1

0,85 - 0,9

0,75 - 0,85

0,8 - 0,9

- Verde

0,4 - 0,6

0,6 - 0,75

0,95 - 1,05

0,95 - 1,05

0,95 - 1,05

0,65 - 0,8

Banana

Cebola
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FASES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Desenvolvimento
da cultura

Inicial

Período
intermediário

Final do
ciclo

Na
colheita

PERÍODO
VEGETATIVO
TOTAL

Citros
- Com tratos culturais

0,65 - 0,75

- Sem tratos culturais

0,85 - 0,9

Ervilha, verde

0,4 - 0,5

0,7 - 0,85

1,05 - 1,2

1,0 - 1,15

0,95 - 1,1

0,8 - 0,9

- Verde

0,3 - 0,4

0,65 - 0,75

0,95 - 1,05

0,9 - 0,95

0,85 - 0,95

0,85 - 0,9

- Seco

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,05 - 1,2

0,65 - 0,75

0,25 - 0,3

0,7 - 0,8

Girassol

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,05 - 1,2

0,7 - 0,8

0,35 - 0,45

0,75 - 0,85

Melancia

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

0,95 - 1,05

0,8 - 0,9

0,65 - 0,75

0,75 - 0,85

- Doce

0,3 - 0,5

0,7 - 0,9

1,05 - 1,2

1,0 - 1,15

0,95 - 1,1

0,8 - 0,95

- Grão

0,3 - 0,5*

0,7 - 0,85*

1,05 - 1,2*

0,8 - 0,95*

0,55 - 0,6*

0,75 - 0,9*

Feijão

Milho

Oliveira

0,4 - 0,6

Pimentão
verde

0,3 - 0,4

0,6 - 0,75

0,95 - 1,1

0,85 - 1,0

0,8 - 0,9

0,7 - 0,8

Repolho

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

0,95 - 1,1

0,9 - 1,0

0,8 - 0,95

0,7 - 0,8

Soja

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,0 - 1,15

0,7 - 0,8

0,4 - 0,5

0,75 - 0,9

Songo

0,3 - 0,4

0,7 - 0,75

1,0 - 1,15

0,75 - 0,8

0,5 - 0,55

0,75 - 0,85

Tabaco

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,0 - 1,2

0,9 - 1,0

0,75 - 0,85

0,85 - 0,95

Tomate

0,4 - 0,5

0,7 - 0,8

1,05 - 1,25

0,8 - 0,95

0,6 - 0,65

0,75 - 0,9

Trigo

0,3 - 0,4

0,7 - 0,8

1,05 - 1,2

0,65 - 0,75

0,2 - 0,25

0,8 - 0,9

Uva

0,35 - 0,55

0,6 - 0,8

0,7 - 0,9

0,6 - 0,8

0,55 - 0,7

0,55 - 0,75

Tabela 4.5

Valores de Kc de cultivos agrossilvopastoris, respectivas fases de
desenvolvimento e período vegetativo total. Fonte: Doorenbos e
Kassan, 1979; Tradução de Gheyi
., 1994.
et al

Coeficiente de cultivo (kc):
- primeiro valor: com umidade elevada (Rhmin > 70%) e vento fraco (U <5 m/s);
- segundo valor: com umidade baixa (Rhmin < 20%) e vento forte (U <5 m/s);
- valores utilizados em exemplo de cálculo.
EtC = Kc.EtP
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onde:
- Kc é o coeficiente do cultivo, ou da cultura, o qual reflete o efeito da natureza da
espécie vegetal e seu comportamento ao longo do ciclo vegetativo no ambiente de
interesse;
- é um fator de correção que deve ser obtido para cada cultivo em cada
agroecossistema ao longo de todo o ciclo de cultivo;
- se a cultura possuir vários ciclos de cultivo, a exemplo da cana-de-açúcar, dos citros,
da cultura do café e outras, esses coeficientes devem ser obtidos para cada um destes
ciclos.
O Kc consiste num dos parâmetros inerentes à irrigação de cultivos agrossilvopastoris
de mais difícil e mais dispendiosa determinação. Não devem ser extrapolados de
outras regiões, muito embora isto seja feito muito comumente.
Em função disto, a maneira de obtenção do valor da NAC ainda permanece uma
questão muito controvertida. Em entrevista à ITEM (2003), o professor Durval
Dourado Neto afirma: “
Como convencer a sociedade que o uso adequado da água numa cultura deve ser de
uma determinada forma, se os próprios técnicos não chegaram a um consenso”.
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CULTURA

NECESSIDADES HÍDRICAS
(mm)

Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba açucareira
Cana-de-açúcar
Cártamo
Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva

“700-1000”
“800-1600”
“700-1300”
“500-700”
“350-700”
“500-700”
“1200-2200”
“550-750”
“1500-2500”
“600-1200”
“350-550”
“900-1200”
“350-500”
“300-500”
“600-1000”
“400-600”
“500-800”
“600-800”
“600-900 (1250)”
“380-500”
“450-700”
“450-650”
“400-600”
“400-600”
“450-650”
“500-1200”

Necessidades de água de algumas culturas. Fonte: Doorenbos e
Kassan, 1979; Tradução de Gheyi et al., 1994.
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CULTURA

Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba açucareira
Cana-de-açúcar
Cártamo
Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva
1

Tabela 4.7

100

SENSIBILIDADE AO SUPRIMENTO DE
ÁGUA (ky)1
Baixa
Baixa e média-alta (0,7-1,1)
Média-baixa (0,85)
Baixa (0,7)
Alta
Média-alta (1,1)
Alta (1,2-1,35)
Baixa a média-baixa (0,7- 1,1)
Alta (1,2)
Baixa (0,8)
Média-alta (1,1)
Baixa a média-alta (0,8 - 1,1)
Média-alta (1,15)
Média-alta (1,15)
Média-baixa (0,95)
Média-alta (1,1)
Alta
Baixa
Média-alta (1,1)
Média-baixa (0,95)
Média-baixa (0,85)
Média-baixa (0,9)
Média-baixa (0,9)
Média-alta (1,05)
Média-alta Primavera: 1,15; Inverno: 1,0
Média-baixa (0,85)

ky do período vegetativo total: Baixo: ky<0,85; baixo-médio: ky=0,85-1,00; médioalto: ky=1,0-1,15; alto: ky>1,15.

Sensibilidade de culturas ao suprimento de água no solo. Fonte:
Doorenbos e Kassan, 1979; Tradução de Gheyi et al., 1994.
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EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA (Ey)
Kg.m-3 (umidade)

Cultura
Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba
açucareira
Cana-de-açúcar
Cártamo
Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva
Tabela 4.8
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Cultivo principal: 5-10 Rebroto: 8-12 Fruto: (85%)
“1,5-2,0” Feno: (10-15%)
“0,4-0,6” Algodão em campo: (10%)
“0,6-0,8” Noz seca com casca: (15%)
“0,7-1,1” Arroz em casca: (15-20%)
“4-7” Tubérculo fresco: (70-75%)
Cultivo principal: 2,5-4 Rebroto: 3,5-6 Fruto; (70%)
Beterraba: 6,9 (80-85%) Açúcar: 0,9-1,4 (0%)
Cana: 5-8 (80%) Açúcar: 0,9-1,4 (0%)
“0,2-0,5” Semente: (8-10%)
“8-10” Bulbo: (85-90%)
“2-5” Fruto: (85%, lima:70%)
Fresco: 0,5-0,7 Vagem: (70-80%) Seco: 0,15-0,2 (12%)
Fresco: 1,5-2 Seco: (80-90%) Seco: 0,30-0,6 (10%)
“0,3-0,5” Semente: (6-10%)
5-8 Fruto: (90%)
“0,8-1,6” Grão: (10-13%)
“1,5-2,0” Fruto fresco: (30%)
“1,5-3,0” Fruto fresco: (90%)
“12-20” Cabeça: (90-95%)
0,4-0,7 Grão: (6-10%)
06-1,0 Grão: (12-15%)
0,4-0,6 Folhas curadas: (5-10%)
10-12 Fruto fresco: (80-90%)
0,8-1,0 Grão: (12-15%)
2-4 Fruta fresca: (80%)

Eficiência com que alguns cultivos utilizam a água disponível no solo.
Fonte: Doorenbos e Kassan, 1979; Tradução de Gheyi et al., 1994.
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ÁGUA-LÍQUIDO - SER HUMANO

No contexto das atividades de irrigação, o ser humano, assim como a água, são
dimensões. Já abordamos os aspectos da água como dimensão.
O ser humano, o homo sapiens sapiens,, ou seja, o homem que sabe que sabe, interfere,
utilizando sua inteligência, para o bem ou para o mal, de uma forma ou de outra,
decisivamente, em todas as ações relativas àquelas atividades. Aqui o ser humano
está sendo considerado numa concepção genérica. Ele participa do empreendimento
irrigado, independentemente deste ser particular ou privado, do planejamento –
especialistas, governos, proprietários e outros – até a operação – irrigantes,
prestadores de serviços, assessores e outros – além da fase de avaliação –
pesquisadores, irrigantes, assessores.
Esses seres humanos devem desenvolver visão holística, no sentido de, em todas as
ações por eles empreendidas, imprimirem compromisso social, ambiental e de
desenvolvimento humano e comunitário de forma sustentada.
Importa em muito chamar a atenção para a atitude técnica dos projetistas em relação
aos irrigantes nas situações de irrigação em que se utilizam líquidos, ou seja, se faz
reutilização da água. Esta importância torna-se maior quando os irrigantes possuem
baixo nível instrucional e o(s) líquido(s) utilizado(s) podem atentar contra a saúde
pública.

4.1.5

ÁGUA-LÍQUIDO - VARIANTE DE IRRIGAÇÃO

Principal aspecto relacionando água e variante de irrigação é a quantidade deste
líquido. Quanto menor a disponibilidade de água, mais eficiente deverá ser a
variante de irrigação na utilização dessa água. Em regiões áridas ou semi-áridas
como o NEB, deve-se optar por variantes que utilizem a menor quantidade de água
possível e com a máxima eficiência. Além disto, deve-se adotar técnicas de manejo do
cultivo que eleve ainda mais essa eficiência. Uma dessas técnicas é a incorporação de
matéria orgânica acima e abaixo da superfície do solo, retendo mais água.
No caso da utilização de líquido(s), de natureza diferente daquela da água comum,
há uma complexidade muito maior, pois, a depender das características desse(s)
líquido(s), a variante de irrigação pode ser outra completamente diferente daquela
projetada para o caso de utilização da água.
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Exemplo disto é o caso de aplicação de vinhaças em cana-de-açúcar. A condução do
líquido até a área de cultivo é feita por tubulações de materiais especiais – alumínio,
aço inox e outros – e rede de canais em terra. A aplicação é feita, quase
exclusivamente, por sistema aspersão montagem direta, utilizando-se aspersores
grandes e gigantes.
Os líquidos, geralmente, possuem grande quantidade de materiais sólidos
dissolvidos. Isto é incompatível com algumas variantes de irrigação localizada, pois
estas possuem aplicadores de água tipo orifício, de diâmetros muito reduzidos,
acarretando entupimento.

4.1.6

SOLO-TOPOGRAFIA - VARIANTE DE IRRIGAÇÃO

Não há como, racionalmente, fazer variar o solo e, ou, a topografia de um
determinado local em tempo hábil. Mesmo porque isto implicaria em danos
ambientais e econômicas proibitivos. Em muitos casos, não há opção de mudança de
área, de localidade. Às vezes esta nem mesmo existe. A viabilidade, então, está na
seleção e no manejo da variante de irrigação.
Há um ponto importante a destacar neste instante: o número muito pequeno, ou
quase de irrelevância, de opções tanto de seleção quanto de manejo das variantes de
irrigação. Isto é determinado, principalmente, por dois aspectos inerentes às
atividades de irrigação, os quais destacamos por serem extremamente importantes.
• a grande escassez de conhecimento sobre o universo de conhecimento
inerentes; e
• a pressão imposta pela falta de materiais e, ou, equipamentos alternativos,
inerentes a outras variantes de I, aquelas não convencionais, aliada ao
marketing, poderoso e tendencioso, das grandes empresas de equipamentos
tradicionais.
Estes dois aspectos, negativos no sentido de eficiência e efetividade do cultivo
irrigado em geral, afetam a todos e a tudo. Irrigantes, projetistas, empresários,
assessores, pesquisadores, da mesma forma que o ambiente, a sociedade as
economias e o próprio mercado, são prejudicados. Constituem-se em problemas
muito sérios, crônicos, pois são de origem cultural de um povo, ou de povos, e que
necessitam serem resolvidos o mais breve possível. São básicos para a implantação de
uma gestão competente do cultivo irrigado e, ou, drenado em qualquer situação.
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Os sistemas por aspersão, por exemplo, principalmente aqueles denominados
mecanizados, sofrem forte restrições das inclinações de solos acima de 20%. A
distribuição de água pelos aspersores perde a uniformidade necessária à medida que
a inclinação aumenta, conduzindo a grandes prejuízos para a produção além de
problemas de degradação do solo.

4.1.7

CULTURA-CULTIVO - VARIANTE DE IRRIGAÇÃO

Uma planta, um espécime vegetal, um indivíduo, um ente, possui características
particulares. Quando posto em convivência com outros, semelhantes, passam a
esboçar outros comportamentos pois começam a interagir com seus semelhantes.
Esse conjunto, extremamente variável em tamanho, constitui-se na cultura. O
cultivo se caracteriza por todas as atividades imprescindíveis à produção
agrossilvopastoril naquele local, in situ.
O número de condições estabelecidas pela interação entre as inúmeras culturas e as
inúmeras práticas de cultivo destas, é incomensurável. A variante de irrigação deve
adequar-se, ser otimizada, para esta condição de interesse.
Citando alguns exemplos mais comuns e evidentes, temos:
• a cultura do arroz, a qual somente pode ser irrigado por inundação e os tratos
culturais são com máquinas e implementos específicos;
• os cultivos em canteiros, ou em locais protegidos de uma maneira geral, os
chamados pequenos cultivos, nos quais os sistemas são de pequeno porte, e,
geralmente de baixo aporte de capital, pois as práticas são manuais;
• o mesmo ocorre com os cultivos ornamentais e de plantas medicinais, os quais
requerem os mesmos tipos de práticas de cultivo, em geral;
• o cultivo de cana-de-açúcar, fruteiras arbóreas e outras, os quais chegam até a
poder requerer diferentes variantes de irrigação ao longo de seus ciclos
vegetativos, variando de 1 a 6 anos, conforme o cultivo, pois variam a
morfologia da planta;
• há muitos outros casos!
O cursando, aqui, se defronta com uma grande oportunidade de estudo na medida
em que, para as situações que lhes são de responsabilidade, pode desenvolver, em
termos de gestão de cultivos irrigados-drenados, as opções de variantes de irrigação.
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A. Fator de consumo de água (f)
Genericamente, constitui-se no percentual da água disponível total, ADT, que a
cultura deve absorver sem que haja perda significativa da produção. Depende da
maior ou menor sensibilidade da espécie vegetal à escassez de água no ambiente. É
um parâmetro que possui uma interface muito grande com a fisiologia da planta e
ainda se encontra pouco pesquisado, pouco conhecido.
Como aproximação desses valores é tomado aqueles publicados pela FAO (1979),
citados por TULER et al. (1983), para regiões temperadas. São tabelados em função
de grupos de culturas e valores de evapotranspiração máxima (ETM).
Para um mesmo grupo de cultura, f aumenta com o aumento da ETM diária. Para
um mesmo valor de ETM diária, o valor de f aumenta com o número do grupo, de 1
a 4, conforme Tabela 4.9.

GRUPO DE
CULTURA
1
2
3
4
Tabela 4.9

CULTURAS

Cebola, pimenta, batata
Banana, couve, uva, ervilha, tomate
Alfafa, feijão, citrus, amendoim, abacaxi, girassol
Beterraba açucareira, cana-de-açúcar, tabaco

Grupos de plantas de acordo com a fração de água disponível a
consumir, f. Fonte: Tuler et al., 1983.

B. Freqüência de aplicação de água de irrigação (FAAI)
Ou, simplesmente, freqüência de irrigação. Consiste no intervalo de tempo entre
uma e outra irrigação. Em cultivos agrossilvopastoris, pode variar de 1 a 15 dias, ou
mais em função da situação e estratégia de irrigação. Na constância de todas as outras
condições, os sistemas de irrigação localizada possuem uma FAAI maior e os sistemas
por aspersão uma FAAI menor.
A fórmula 11 fornece o valor da FAAI para qualquer situação. Geralmente é dada em
dias.
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(11)

4.1.8

ÁGUA-CONTÍNUO

Como dissemos anteriormente, a água é, também, dimensão, da mesma forma que o
ar, o tempo, o espaço. Eles são permanentes, transcendem às nossas próprias vidas e
participam, de forma definitiva, delas continuamente.
A água, enquanto corpo hídrico por exemplo, assume a condição de recurso, recurso
hídrico. Enquanto elemento de constituição dos sistemas naturais, é essência.
Imaginem um ser vivo qualquer, animal ou vegetal, sem água!? Torna-se pó...!
Como se não bastasse, contudo, a água, poderosa como é, possui uma outra
característica, também essencial. É, ou forma, um contínuo, ou contínuos, a
depender do volume de controle, ou de interesse.
A essência desse(s) contínuo(s) é a energia total da água, também denominado de
potencial total da água. Estes variam de local para local num mesmo sistema – água
livre, solo, planta, atmosfera – e de sistema para sistema. A água não passa de um
sistema a outro, ela não caminha, como difundido na literatura. Ela é a mesma,
apenas varia de estado de energia, se encontra a potenciais totais diferentes.
Evidentemente que, para que isto ocorra, ela precisa existir, estar presente, em todos
os sistemas. Não tem sentido falar-se sobre potencial da água em sistemas ou
situações onde ela não se encontra, ou o "estado seco", sem água, potencial zero ou
negativo.

4.1.9

CORPO HÍDRICO

É uma massa de água, contida em um determinado volume. Genericamente
denominado reservatório. Pode ser natural – rio, lago, lagoa – ou artificial –
barragem, barreiro, açude –. Ambos os tipos são importantes para o planejamento e
implantação e gestão de cultivos irrigados. Podem ser, também, superficial ou
subterrâneo. Na classe dos subterrâneos são incluídos os aqüíferos e, também,
barragens.
Enfatizamos que um reservatório hídrico mantém um dinamismo muito grande em
seu interior e com suas interações, com suas interfaces.
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A. Caracterização geral
Inicia-se com a denominação técnica que recebe e seu enquadramento numa das
classes referidas no item 4.1.9. Importa em seguida sua localização geográfica,
volume acumulado, dinâmica hídrica ao logo das estações do ano e outros
parâmetros de importância local.
B. Qualidade e quantidade
A água à qual continuamos a nos referir é a água comum, já definida no item 4.1.5.
Já há muito, as ações antrópicas vêm provocando vários desvios do padrão de água
aqui referido. A partir daí surgem os conceitos de poluição e contaminação.
Não há sentido falar-se em qualidade da água sem uma quantidade prévia desta. Em
irrigação e, ou, drenagem isto é ainda mais verdadeiro. Porém, há uma outra verdade,
tão importante quanto: a existência de uma qualidade da quantidade. Em irrigação
e, ou, drenagem, esta última verdade é ainda mais significativa, pois como estas
concepções se referem à produção agrossilvopastoril, o sistema que esboça a
produção, o vegetal, tanto sofre, e até perece, com a escassez quanto com o excesso de
água. Enfim, a quantidade tem que ser ótima, não qualquer uma! Esta é uma das
grandes complexidades daquelas concepções.
Um exercício de aplicação muito importante a ser desenvolvido pelo cursando está
em definir o estado da arte e da práxis no NEB, relativamente às afirmações acima.
Os cultivos necessitam de uma determinada quantidade de água, ou líquido, a qual
(12) de
deverá ser captada, transportada, distribuída e aplicada pelo sistema de irrigação
forma otimizada.
No que se refere às atividades em irrigação-drenagem, há necessidade de se realizar,
relativamente, tanto uma gestão da quantidade quanto uma da qualidade. Além
disto, como ambos os aspectos interagem entre si para viabilizar, de forma otimizada,
o todo, é pertinente, também, uma gestão compartilhada, quantidade-qualidade.
Portanto, a qualidade, como comumente nos é dada a conhecer, não importa apenas
na consideração dos aspectos biológicos, ou qualidade biológica. Importa também
para a irrigação e, ou, para a drenagem, as qualidades física, técnica e antroposocial.
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Os danos causados aos equipamentos de irrigação pelas águas com elementos sólidos
dissolvidos são muito grandes, na medida em que causam abrasão e, assim, redução
da integridade física dos materiais e, ou, equipamentos. Provoca também
entupimentos nos emissores de água tipo orifício. A qualidade técnica diz respeito ao
fato, não raro, da água não atender às necessidades da demanda com relação ao
tempo e, ou, ao espaço. Considera-se também como distribuição inadequada.
C. Variabilidade da oferta
Diz respeito à variação da quantidade de água em relação àquela requerida para
satisfazer às necessidades projetadas. Pode ser espacial ou temporal. É uma
qualidade técnica, ou dimensional. Torna-se importante quando a fonte de água é
um rio ou reservatório que depende de chuvas, caso das cisternas, barreiros, etc.
É parâmetro fundamental para o planejamento da irrigação a quantidade máxima de
água que pode ser retirada da fonte de água, denominada vazão máxima. Essa vazão
máxima, QMa, tem como base séries de vazões mínimas dos corpos hídricos. Há
várias técnicas para obtenção da QMa, objeto de estudo do campo da hidrologia
aplicada.
Para a irrigação importa o valor da vazão máxima que pode ser retirada do corpo
hídrico definido para ser a fonte de água para o cultivo irrigado.
É importante ressaltar que a vazão requerida pelo sistema de irrigação é uma função
de certa complexidade podendo se definida como na equação 12.

QRI= f (Fatores da NAC, EVI, EI)

(12)

onde:
- EVI é a eficiência da variante de irrigação e EI é a estratégia de irrigação adotada,
se irrigação plena ou com déficite.

4.1.10

ÁGUA-SOLO-CULTIVO-ATMOSFERA

Como a água perpassa todos os sistemas existentes na Terra e a irrigação, bem como a
drenagem, são concepções tipicamente de interfaces, ou melhor, cujos parâmetros
são inerentes à interfaces entre os sistemas, naturais ou artificiais, ocorrem alguns
desses parâmetros com várias interfaces. São, por isto, os parâmetros mais difíceis de
serem determinados. Alguns destes abordamos a seguir.
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A. Coeficiente do cultivo (KC)
A Tabela 4.5 contém valores de Kc para várias culturas.
Consiste numa correção que se necessita fazer na evapotranspiração potencial em
virtude da enorme variabilidade dos elementos intrínsecos à cultura. Cada espécie
vegetal possui seu próprio padrão de transpiração. Além da evidente variação entre as
espécies, há aquelas que ocorrem intra-espécie, na interação com os ambientes e
durante o ciclo produtivo. Lembramos que durante este ciclo há modificações,
naturais, tanto no próprio vegetal quanto no ambiente em si.
Portanto, o Kc deve traduzir estas modificações no que se refere à magnitude da
transpiração pela planta nas inúmeras situações em que ela pode se desenvolver.
Assim, há necessidade de se realizar pesquisas in situ em busca de valores reais de Kc.
Com os valores deste coeficiente, obtém-se a transformação da evapotranspiração
potencial, EtP, obtida considerando-se a grama como cultivo, padrão, em
evapotranspiração do cultivo, EvtC, refletindo o comportamento ambiental da
cultura no que respeita ao consumo de água.
B. Evapotranspiração do cultivo (EvtC)
Como referido no item 4.1.5. E este parâmetro traduz as reais necessidades de água
das culturas ao longo de seus ciclos produtivos. Seu cálculo é feito a partir da
equação 13.
EvtC = EvtP . Kc

(13)

C. Período(s) crítico(s) de deficiência hídrica (PCDH)
Toda planta cultivada possui um ou mais períodos de maior necessidade de água para
manter e garantir a produção ótima. Durante esses períodos a falta de uma unidade
de água provoca máxima perda de produção, às vezes inviabilizando toda a
produção. Em vista disto o nome "período crítico".Se a irrigação é imprescindível
para garantia da produção ótima global considerando-se todo o ciclo de cultivo,
durante esse(s) período(s), período(s) crítico(s), ela é ainda mais. Não deve, sob
hipótese nenhuma, ser negligenciada.
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Tabela 4.10
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CULTURA

PERÍODO VEGETATIVO TOTAL (DIA)

Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba açucareira
Cana-de-açúcar
Cártamo
Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva

“365”
“100-365”
“150-180”
“90-140”
“90-150”
“100-150”
“300-365”
“160-200”
“270-365”
Primavera/outono
“100-140 + 30-35 viveiro”
“240-365”
Verde: 65-100 Seca: 85-120
Verde: 60-90 Seco: 90-120
“90-130”
“80-110”
“100-140”
“210-300”
“120-150”
“100-150”
“100-230”
“100-140”
“90-120 + 40-60 em viveiro”
“90-140 + 25-35 em viveiro”
Primavera: 100-130 Inverno: 180-250
“180-270”

Período vegetativo total de algumas culturas. Fonte: Doorenbos e
Kassan, 1979; Tradução de Gheyi et al., 1994 (Trad.).
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Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim

durante o período de crescimento vegetativo.
logo após o corte (para produção de sementes, na floração).
floração e formação de maçãs.
floração e formação da colheita, particularmente durante a formação das vagens.
durante o período de desenvolvimento da panícula e na floração > período vegetativo e
maturação.
todo o ciclo, particularmente durante a primeira parte do período vegetativo, na floração e
formação da colheita.
período de estolonização e iniciação da formação do tubérculo, formação da colheita > período
vegetativo inicial e maturação.

Arroz
Banana
Batata
Beterraba
açucareira
Cana-deaçúcar
Cártamo

particularmente o primeiro mês após a emergência.
período vegetativo, particularmente durante o período de perfilhamento e alongamento dos talos
> formação da colheita.
período de floração e enchimento da semente > período vegetativo.
período de desenvolvimento do bulbo, particularmente durante o crescimento rápido do bulbo >
período vegetativo (para a produção de sementes, ma floração).
floração e frutificação > crescimento do fruto.
floração e frutificação > crescimento do fruto; pode-se induzir uma forte floração mediante
suspensão da irrigação, um pouco antes da floração.
floração e frutificação > crescimento do fruto.
períodos de floração e formação de colheita > período vegetativo, até a maturação para ervilhas
secas.
períodos de floração e enchimento das vagens; o período vegetativo não é sensível quando
seguido de suprimento abundante de água.
período de floração > período de formação da colheita > período vegetativo final,
particularmente o período de desenvolvimento do botão floral.
período de floração e enchimento do fruto > período vegetativo, particularmente durante o
desenvolvimento da trepadeira.
período de floração > período de enchimento dos grãos, quando ano há déficit hídrico anterior à
floração é muito sensível.
Um pouco antes da floração e formação da colheita, particularmente durante o período de
endurecimento do caroço.
Durante todo o ciclo. Porém, particularmente, um pouco antes e no início da floração.
Durante o crescimento e a maturação da cabeça.
Floração e formação da colheita, particularmente durante o desenvolvimento das vagens.
Períodos de floração e formação da colheita> período de crescimento vegetativo; período
vegetativo, menos sensível quando seguido de suprimento abundantes de água.
Período de crescimento rápido > períodos de formação da colheita e maturação.
Período de floração > período de formação da colheita > período vegetativo, particularmente
durante e imediatamente após o transplantio.
Período de floração > período de formação da colheita > período vegetativo; o trigo de inverno é
menos sensível do que o trigo de primavera.
Período vegetativo, particularmente durante o alongamento do caule e floração > enchimento dos
frutos.

Cebola
Citros
- Laranja
- Limão
- Toronja
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliveira
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva
Tabela 4.11

I RRI GAÇ ÃO

E TÉC N IC AS P ARA I RRIG AÇ ÃO

Período(s) crítico(s) de crescimento, sensível(s) ao déficit hídrico, para
diferentes culturas. Fonte: Doorenbos e Kassan, 1979; Tradução de
Gheyi et al., 1994 (Trad.).
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4.2

CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS PARA
IRRIGAÇÃO (CTI)

Esta, por lógica e a partir das experiências já comprovadas, devem ser adaptadas ao
local onde será feita a irrigação.
Através do convênio entre EMBRAPA/Solos e a CODEVASF, encontra-se em
desenvolvimento o "Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação
(SiBCTI)". O enfoque inicial tem sido concentrado sobre o Semi-árido nordestino.
Entre outras premissas básicas, "o SiBCTI não somente as características da "terra",
mas sua interação com o sistema de irrigação, cultura específica e qualidade da água,
na forma de um sistema ESPECIALISTA mais flexível e com mais variáveis de
controle".
A partir deste sistema, as classes de terras para irrigação foram definidas conforme a
Tabela 4.12, a seguir.
CLASSE DE TERRA
IRRIGADA (CTI)

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Classe 5

Tabela 4.12
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DESCRIÇÃO

Terra que, para determinada cultura, em determinado sistema de irrigação, e
explorada em alto nível tecnológico, apresenta as mais altas produtividades e, ou,
retornos econômicos sustentáveis. É a situação referência.
Terra que, para determinada cultura, em determinado sistema de irrigação e
explorada em alto nível tecnológico, apresenta um ou mais fatores que reduz a
produtividade e, ou, rentabilidade econômica sustentável em aproximadamente
10%, comparativamente à situação referência.
Terra que, para determinada cultura, em determinado sistema de irrigação e
explorada em alto nível tecnológico, apresenta um ou mais fatores que reduz a
produtividade e, ou, rentabilidade econômica sustentável em aproximadamente
25%, comparativamente à situação de referência.
Terra que, para determinada cultura, em determinado sistema de irrigação e
explorada em alto nível tecnológico, apresenta um ou mais fatores que reduz a
produtividade e, ou, rentabilidade econômica sustentável em aproximadamente
50%, comparativamente à situação referência.
Terra que, para determinada cultura, em determinado sistema de irrigação e
explorada em alto nível tecnológico, apresenta um ou mais fatores que reduz a
produtividade e, ou, rentabilidade econômica sustentável em aproximadamente
75%, comparativamente `a situação referência. São terras que requerem estudos
complementares para avaliação de seu aproveitamento sustentável sob irrigação.

Classes de terras para irrigação de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação de Terras para Irrigação (SiBCTI). Fonte: EMBRAPA/Solos/
CONDEVASF, s.d..
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PROCURE SABER

Com relação a CTI é fundamental explicitar e criticar, sob a
égide das características do NEB, os conceitos envolvidos. Por
exemplo, qual o significado de nível tecnológico,
produtividade, rentabilidade econômica sustentável e outros?
Ressalta-se que estes estudos devem ser localizados, a exemplo do que foi feito pela
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, alcançando o
nível de Bacia hidrográfica, como a do Maxaranguape. Somente neste nível de
detalhe poderemos falar de sustentabilidade da irrigação.

4.3

DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DE IRRIGAÇÃO

Como explicitado até este ponto do texto, há uma variabilidade muito grande dos
elementos e fatores que influem sobre as atividades de irrigação.
As atividades de irrigação, por envolver várias interfaces, reveste-se de grande
potencial para impactos em geral. Estas possibilidades deve ser minimizadas. A
maneira mais eficaz de concretizar isto é definir de forma mais próxima possível do
real, a situação de irrigação. Somente assim há possibilidade de se planejar, projetar,
executar e avaliar um projeto de cultivo(s) irrigado(s).
O Fluxograma (Anexo 1) encontrado nos anexos, contém a maioria dos passos
necessários a essa definição. Certamente, as particularidades de cada situação,
requerem adaptações. Isto é apenas uma orientação.

4.4

CONCEPÇÃO DE IRRIGAÇÃO

Verifica-se com facilidade que a irrigação exige grande generalização técnica e
algumas especializações. Mas isto não é suficiente. É necessário também, e decisivo,
que o agricultor, ou empresário no ASP, possua responsabilidade e compromisso com
a sociedade e com o ambiente e o projetista possua bom senso e grande criatividade.
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O irrigante, o operador e, acima de tudo, observador, deve ser treinado, disciplinado
e estar consciente da importância e significado de suas atividades diárias.
Fundamentalmente, uma concepção de irrigação é composta de duas partes:
(1) a estratégia de irrigação, EI, e
(2) a variante de irrigação, VI.

4.4.1

ESTRATÉGIA DE IRRIGAÇÃO

Esta é uma ação típica da etapa de planejamento do(s) cultivo(s) irrigado(s). Envolve
grande especialização técnica. Em geral, a estratégia de irrigação busca minimizar a
utilização dos recursos gerais necessários à solução do problema de irrigação na
situação de interesse. Mais ainda no presente e futuro próximo, e principalmente em
regiões como o NEB, essa estratégia deve determinar a minimização da utilização do
recurso água.
Há, em geral, três estratégias de irrigação. Elas refletem uma variação na quantidade
total de água a ser utilizada para irrigação, durante todo o ciclo de cultivo:
• irrigação plena, all irrigation na denominação inglesa;
• irrigação com déficite, defice irrigation; e
• "Irrigação de salvação", saving irrigation.

4.4.2

DEFINIÇÃO DA VARIANTE DE IRRIGAÇÃO

O Anexo 2 contém uma listagem, em primeira aproximação, das alternativas de
irrigação, a partir da sistematização dessa concepção. Cada uma dessas alternativas
possui suas peculiaridades as quais determinam leiautes e manejos típicos de
irrigação.
A definição da alternativa de irrigação deve ser feita por técnico qualificado e após
estudos detalhados da situação de interesse. O Anexo 2 contém informações básicas
para a seleção de sistemas de irrigação. Enfatizamos que são apenas informações
gerais. A seleção também, ou principalmente, deve considerar as particularidades
locais.
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A. Eficiência da irrigação

MÉTODO DE
IRRIGAÇÃO
Por superfície
Por aspersão
Localizada
Tabela 4.13

EFICIÊNCIA DE
IRRIGAÇÃO (%)

USO DE ENERGIA
(KWh.mM )

40 a 75
60 a 85
80 a 95

0,03 a 0,3
0,2 a 0,6
0,1 a 0,4

-3

Eficiência e consumo de energia de diferentes métodos de irrigação.
Fonte: LIMA; FERREIRA; Christofidis.
http://www.cf.org.br/cf2004/

irrigação.doc.

Existe um grande número de variantes de irrigação que podem ser utilizadas. Cada
uma delas possui vantagens e desvantagens. Estas serão definidas em função das
características da situação de irrigação que se apresenta ao projetista.
Há uma grande quantidade de elementos e fatores, inerentes aos sistemas – naturais
e artificiais – que devem ser considerados na seleção da variante de irrigação.
Mantendo o atendimento ao princípio básico da estratégia de irrigação, a variante de
irrigação deve ser aquela que menos recursos requer. Evidentemente, é função da
situação de irrigação, no aspecto geral, e das particularidades da área.

4.5

NOÇÕES SOBRE PROJETO

No Anexo 1, consta um diagrama de fluxo de atividades a serem desenvolvidas no
planejamento de projetos de irrigação. Consiste numa orientação geral. Todo o
projeto possui suas particularidades, em função das situações de irrigação que lhes
são inerentes.
As particularidades de cada situação, aliadas ao preparo técnico e poder de predição
do projetista, são quem definem o projeto com maior potencial para alcançar a
solução ótima.
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PRINCIPAIS IMPACTOS CAUSADOS PELA
IRRIGAÇÃO

Esta é uma compilação que envolve vários aspectos sociais e ambientais das
atividades de irrigação na Região Nordeste ao longo das últimas décadas.
1. Quantidade de água aduzida dos mananciais, geralmente em excesso e sem
estudos básicos suficientes, e provocando danos às margens pelas obras.
2. Qualidade da água utilizada.
3. Utilização de solos rasos.
4. Origem de novas superfícies líquidas expostas.
5. Retirada da vegetação.
6. Assoreamento de margens.
7. Endividamento do agricultor.
8. Inserção de culturas exóticas.
9. Contaminação e, ou, poluição da água, do solo e do ar.
10. Exaustão de RNs.
11. Expulsão da fauna original.
12. Revolvimento excessivo do solo.
13. Extinção de espécies nativas.
14. Imposição cultural.
15. Imposição social.
16. Destruição de ecossistemas complexos.
17. Tensões e desagregações sociais.
18. Extinção de postos de trabalho e de renda.
19. Êxodo rural.
20.Desespero.
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4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
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DESTACAR

A irrigação, em qualquer situação, é uma concepção de cultivo de vegetais
fundamentada - se ralizada racionalmente - em inúmeras interfaces, sendo,
por isto, muito complexa.
Por mais simplória que seja, a concepção de irrigação fundamenta-se em
comportamento de sistemas vivos, de elevado dinamismo e variabilidade no
tempo e no espaço. Os sistemas inertes, artificais, construidos e
reconstruidos, também inerentes à irrigação, impondo também suas
características, de acordo com cada situação. Sem considerar a
complexidade do ser humano - o irrigante - e das próprias variantes de
irrigação - materiais, equipamentos e acessórios inerentes - um perímetro
irrigado constitui-se numa superestrutura hídrica - de captação, elevação,
condução, distribuição e aplicação de líquido -, o qual, em alguns casos,
pode, até mesmo, modificar o clima da região.
Há necessidade de se enfatizar, na tomada de decisão de irrigar ou não, as
atividades de planejamento, sob pena de maximizar o potencial para
impactos.
O regime de chuvas deve ser perfeitamente caracterizado, pois dele
depende todo o planejamento para a irrigação. Infelizmente, não há
pesquisas suficientes no país para tanto. O compromisso dos GRH neste
sentido é muito grande.
A água é o sistema natural que possibilita a irrigação. Sem ela a irrigação
torna-se impossível. A irrigação, aliada à ineficiência dos sistemas de
irrigação, às características do local e à estratégia de irrigação, demanda
drenagem. Portanto, a disponibilidade de água é o ponto fundamental do
manejo ambiental, pois, como sistema natural, é essencialidade ambiental.
Os recursos hídricos são estruturas hídricas que compõem os ambientes.
Também são fundamentais na irrigação na medida que viabilizam-na e, daí,
a produção de vegetais, de alimentos, e a sobrevivência das comunidades.
Assim, os recursos hídricos também são componentes do manejo ambiental,
no ambiente da GRH. Isto se torna ainda mais importante em regiões como
o NEB.
Em virtude da comprovada vulnerabilidade de regiões como o NEB em
relação aos sistemas hídricos e à irrigação-drenagem, a reutilização da
água (ou a utilização de líquidos) se torna ponto de manejo ambiental dos
mais significativos, pois eleva a eficiência do uso da água e minimiza o
imposto sobre os recursos hídricos.
Dois outros pontos a destacar na GRH no NEB são: (1) a reposição da
vegetação em geral, principalmente as matas ciliares, elevando a
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possibilidade de chuvas na região e proporcionam maior retenção de
umidade no ambiente, reduzindo a demanda por irrigação e tudo o mais
decorrente disto; (2) a utilização na irrigação de culturas menos exigentes
em água.
9.- Implantar programas de pesquisas envolvendo como variáveis a irrigação
com déficite e cultivares.
10.- Em função das características das interfaces e das variabilidades dos
sistemas envolvidos, as pesquisas devem ser localizadas. Somente assim
obteremos coeficientes técnicos consistentes.
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E S T U D O S E TÉ C N I C A S
PARA DRENAGEM

Repetimos, agora aplicado à drenagem, o escrito no primeiro parágrafo do capítulo 2.
A drenagem para fins agrícolas, ou drenagem de terras agrícolas, é uma concepção de
cultivo de plantas, centrado na utilização de água e/ou de líquidos, para possibilitar a
produção ótima em situações onde esta não é possível com os recursos existentes e
nas condições atuais.
Necessitamos enfatizar, contudo, as particularidades da drenagem, a partir de alguns
aspectos fundamentais desta concepção de cultivo:
• é, também, e em grande parte dos casos, uma concepção exigida pela irrigação,
muito distante de ser complementar ou, mesmo, inferior, pois corrige
imperfeições intrínsecas à própria irrigação;
• em outros casos, não raros, os impactos ambientais diretos são maiores e mais
fortes;
• o despreparo dos técnicos, para a execução de atividades em drenagem
relativamente às em irrigação, é ainda maior;
• contrariamente à irrigação, o manejo do espaço poroso do solo é realizado com
base na quantidade de ar à disposição da planta, durante parte ou todo o seu
ciclo vegetativo.
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O primeiro requer o conhecimento da estratégia de irrigação, na medida em que esta
define a quantidade de água aplicada no ciclo de cultivo e, assim, a quantidade de sal
incorporada ao solo. O segundo diz respeito, principalmente, à drenagem de várzeas,
ambientes muito sensíveis à intervenção humana, em virtude da fragilidade de seu
equilíbrio. O aspecto de despreparo é ainda mais grave, pois afeta os dois anteriores.
As instituições de ensino em geral, os professores em particular, têm enorme
responsabilidade sobre este aspecto. Esperamos que esse curso, aliado à participação
e empenho efetivos dos cursandos, reduza esta deficiência.

5.1

SISTEMAS E INTERFACES ENVOLVIDOS.
NATURAIS E ARTIFICIAIS, OU
CONSTRUÍDOS

A drenagem de terras agrossilvopastoris, DTA, em oposição à irrigação,
essencialmente, consiste na retirada do excesso de água de uma área definida como
de interesse para a produção. A partir disto, ocorrem duas situações básicas de DTA:
• a DTA devida ao excesso de água aplicada por irrigação; e
• a DTA em virtude da saturação ou alagamento da(s) área(s) definidas como de
interesse para a produção.
A primeira situação é inerente aos cultivos com irrigação plena em regiões áridas e,
ou, semi-áridas, como é o caso do NEB. Em virtude da irrigação, há um considerável
aporte de sais ao perfil do solo. Isto, aliado à elevada demanda evapotranspirométrica
dessas regiões e às chuvas escassas, conduziria a um acúmulo de sais no perfil do
solo, tornando-o salino, salino-sódico ou sódico, a depender do sal retido.
A partir do momento em que o solo se encontra em uma destas três condições de
salinização, há impossibilidade de produção econômica, estabelecendo fortes
impactos ambiental, social, econômico e financeiro. Na grande maioria dos casos, a
recuperação desses solos torna-se economicamente proibitiva. Geralmente, eles são
abandonados, deixando o ônus para a Natureza, ao longo dos anos.
Na tentativa de evitar ou minimizar a possibilidade de salinização, alcalinização ou
outro dano decorrente do acúmulo de sais, dimensiona-se, em adição à lâmina de
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irrigação, uma quantidade adicional de água, denominada lâmina de lixiviação. Esta
substitui a escassez de chuvas na área do projeto.
Nos casos de saturação ou de alagamento, as atividades para a implantação do cultivo
drenado são mais complexas, pois envolvem um maior número de sistemas e de
parâmetros a serem estudados. Inclui-se nestes casos as áreas baixas, várzeas e
planícies de inundação dos rios.
Em essência, à "água" que permanece na área adiciona-se uma provável altura de
chuva, denominada chuva de projeto, a qual cai sobre a área de produção, formando
o líquido de drenagem, LD. Este deve ser retirado da área de produção em tempo
hábil, ou seja, num espaço de tempo que não implique redução econômica da
produção da(s) cultura(s) definida(s).
Nesta situação, o impacto sobre o ambiente se verifica de duas maneiras:
1. pela retirada da "água" dessas áreas, geralmente ecossistemas em equilíbrio,
prejudicando várias espécies animais e vegetais; e
2. pela destinação do LD, a qual é feita utilizando o córrego mais próximo,
principalmente quando a área passa a ser cultivada, pois, com isto, passa a
receber produtos químicos os mais diversos, ocorrendo contaminação.

5.1.1

ÁGUA-ATMOSFERA

A. Chuva máxima (Cmáx)
Ou chuva de projeto, é aquela máxima quantidade de água, ou altura de chuva, com
uma determinada probabilidade de ocorrer na área do projeto, pelo menos uma vez,
ao longo de num determinado número de anos, ou tempo de recorrência (ou de
retorno).
A partir do fato de que a variante de D, VD, foi projetada para, num aspecto, manter
o nível superior do lençol freático, NSLF, numa faixa de profundidade que não
prejudique economicamente a produção da cultura, qualquer chuva que venha a cair
na área de produção deve ser retirada. Ou seja, qualquer que seja a VD, ele deverá
estar projetada para, também, escoar para fora da área de produção, drenar, a água de
chuva. Essa não é uma chuva qualquer. É uma chuva projetada, ou chuva de projeto,
dando origem à vazão de projeto, Qp. Uma das técnicas utilizadas para obtenção do
valor de Qp adota a "fórmula racional", equação 4.
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(14)
(15)
onde:
- Qp é dada em m3.seg-1, C é o coeficiente de escoamento, i a intensidade máxima de
chuva em mm.h-1 e A a área da bacia em ha. VES é o volume de água escoado
superficialmente e VP o volume precipitado.

5.1.2

ÁGUA-TOPOGRAFIA-SOLO

A drenagem de terras agrícolas, em geral, deve fazer a retirada da água em excesso
que se encontra tanto da superfície quanto na subsuperfície do solo, até um certa
profundidade, determinada pela profundidade efetiva do sistema radicular da
cultura, PESRC.
Quase sempre, uma área agrossilvopastoril que requer drenagem possui algumas
características fisiográficas e geomorfológicas:
• são entornadas por encostas, áreas com consideráveis declives, vegetadas ou
não;
• solos com características físico-químicas
modificando seus parâmetros hidráulicos;

e

morfológicas

peculiares,

• área produtiva quase sempre de topografia plana, facilitando a acumulação das
águas que vêm das encostas.
A inclinação das encostas determina a velocidade com que a água atinge a planície,
com que causa a inundação, afetando a velocidade com que deve ser retirada. Os
solos determinam a velocidade com que a água se movimenta em seu interior,
também afetando o tempo de drenagem.
A. Escoamentos ("run off") de superfície e de subsuperfície
Para que se possa dimensionar o volume de água em excesso que deve ser retirado da
área de produção em tempo hábil, sem prejuízo dessa produção, há necessidade de se
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conhecer os volumes de água que entram nessa área pela superfície e pela
subsuperfície, durante a chuva de projeto.
B. Condutividade hidráulica [K(θ=θ )].
i

O escoamento de subsuperfície se verifica através do meio poroso solo, nos estados
saturado e não saturado. Em vista disto, é necessário conhecer-se a capacidade que
este solo possui de transmitir água quando nesses estados de energia.
Os valores de K(θ=0) traduzem essa capacidade para o solo saturado, enquanto que
os valores de K(θ) fornecem os valores para solo não saturado.
As técnicas para determinação desses valores são aquelas com base no furo do trado
acima e abaixo do nível do lençol freático, NLF. Essas técnicas podem ser
encontradas em BATISTA et al. (1998) ou MILLAR (1988).
C. Coeficientes de drenagem, q
Imprescindível para o cálculo do espaçamento entre drenos.
Sua definição é baseada na tolerância da planta ao excesso de líquido, deficiência de
aeração, no sistema radicular da cultura. Esta tolerância varia com o estágio de
desenvolvimento da planta, propriedades físicas do solo, condições meteorológicas
locais e, se for o caso, a variante de irrigação utilizada.
Corresponde a um fluxo de líquido ou taxa de remoção do excesso desse líquido,
processado dentro de um certo limite de tempo, buscando garantir a produção
econômica do cultivo. Para sistemas de drenagem subterrânea seu valor é expresso,
comumente, em mm/dia ou cm/dia. Para sistemas de drenagem superficial, em l/s/
ha.
A Tabela 5.1 contém os coeficientes para as principais situações de drenagem
agrossilvopastoril, adaptado de CRUCIANI (1980).
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SITUAÇÃO DE DRENAGEM

Drenagem superficial
Drenagem subterrânea
Sistemas de saída por
bombeamento
Áreas sujeitas à pressão
artesiana
Tolerância da planta

Tabela

5.1

COEFICIENTE Q
Típico de regiões úmidas, sujeitas ao acúmulo de água na
superfície. O valor de q deve considerar as características das
chuvas máximas prováveis, sua freqüência e duração, a topografia
local, a tolerância da cultura ao excesso de umidade e as
propriedades do solo.
Menores valores de q, em relação à drenagem superficial.
O valor de q está relacionado com os critérios usados para
dimensionar o sistema de drenagem, o qual conduz a água até o
sistema de saída e o conjunto motor-bomba.
Os valores de q são bem maiores, pois precisa considerar o fluxo
artesiano, o qual depende da pressão artesiana local. O SCS-USDA
propõe elevar os valores de q de 1,5 a 2 vezes, em relação aos dos
outros casos.
Como a planta sofre tanto com a falta quanto com o excesso de
água, muito variável de uma espécie para outra, devem ser
estabelecidos limites ótimos de rebaixamento do lençol freático

Significado dos coeficientes de drenagem para as principais situações
ocorrentes no agrosilvopastejo.

D. Critérios de Drenagem
Tais critérios são adotados para drenagem subterrânea.
A profundidade mínima necessária para o lençol freático, h, é outro parâmetro de
drenagem imprescindível para o cálculo do espaçamento entre drenos.
Para os estudos neste sentido, o princípio básico é a natureza do fluxo líquido em
direção aos drenos. Se este fluxo se processa em regime permanente e uniforme,
steady-flow, ou em regime não permanente, transitent-flow. De forma simplificada, os
significados de ambos os tipos de fluxos são dados na Figura 5.1.

Figura
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5.1

Tipos de regimes de fluxo de líquido em direção aos drenos, no interior
de solos agrossilvopastoris.
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Nos casos em que o fluxo em direção aos drenos se processa em regime não
permanente, ou transient-state, os critérios de dimensionamento devem ser
formulados em termos de uma velocidade com que o lençol freático deve ser
rebaixado, de maneira a não causar danos econômicos ao cultivo. A definição desses
critérios para as condições do Brasil ainda carece de pesquisas. As indicações a seguir
são oriundas da Holanda e dos Estados Unidos, podendo ser adotadas para situações
semelhantes.
D.1. Para regiões úmidas e fluxo permanente e uniforme
O fluxo referido no enunciado deste item, bem como nos dos seguintes, dentro da
seção 5.1.2., é aquele em direção aos drenos.
Nesta primeira situação de drenagem, é adotado um critério de 7mm/dia para h
inicial de 50cm e profundidade dos drenos, d, de 1m. Estes parâmetros são para
regiões onde as alturas de chuvas são, comumente, inferiores a 5mm/dia, raramente
excedendo a 30mm, ou mais de 15mm/dia durante vários dias consecutivos.
D.2. Para regiões úmidas e fluxo não permanente
Neste caso, o processo de rebaixamento do nível freático deve ser bem caracterizado e
projetado para as condições locais, particulares do projeto. Não se recomenda
qualquer tentativa de extrapolação de valores de outras regiões.
Entre os fatores a serem considerados estão:
1. o tipo de cultivo,
2. o estágio de desenvolvimento da cultua,
3. as condições climáticas do local,
4. a estação do ano,
5. a posição inicial do nível do lençol freático ao fim do período de recarga e;
6. as propriedades físico-hídricas do(s) solo(s).
D.3. Para áreas irrigadas e fluxo não permanente
Nas regiões áridas e semi-áridas, a irrigação é a fonte de recarga da água subterrânea.
A intensidade dessa recarga varia em função da eficiência da variante de irrigação,
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EVI. Lembramos que a irrigação é plena. Assim, a quantidade de água aplicada
sempre será maior que aquela necessária, pois os valores da EVI são sempre inferior
a 1.
O sistema de drenagem, portanto, deve ser capaz de retirar o excesso de água de
irrigação e, eventualmente nestas regiões, este excesso mais a água de chuvas
esporádicas. Verifica-se, portanto, que essa quantidade de água em excesso, que se
traduz no líquido de drenagem, é bastante variável na medida em que depende:
1. da espécie vegetal,
2. da EVI, (
3. tipo de solo e
4. condições meteorológicas locais.
Isto complexa o cálculo do espaçamento entre drenos.
Uma das técnicas mais adotadas para este fim, é a solução simplificada apresentada
por DUMM (1964), citada por Cruciani (1980), conhecida atualmente com de
Glover-Dumm. Como divulgado por Cruciani (1980), o princípio básico desta
técnica é promover um rebaixamento do lençol freático logo após a sua elevação pela
recarga, em função de um certo tempo t, das propriedades do solo e da profundidade
e espaçamento dos drenos.
D.4. Para controle da salinidade do solo
Caso típico de áreas áridas ou semi-áridas, permanentemente cultivadas com
irrigação plena. Ao longo do tempo e aliada às condições meteorológicas dessas
regiões, há um grande aporte de sais no perfil do solo. Assim, além do excesso de
água devida unicamente à ineficiência própria da variante de irrigação, há
necessidade de que a variante de drenagem seja projetada para retirar, também, o
excesso de sais por lixiviação. Para tanto, projeta-se na variante de irrigação uma
lâmina de lixiviação de sais do solo, LLSS.
Esta LLSS consiste numa quantidade adicional de água a ser aplicada pela própria
variante de irrigação, em função das necessidades do cultivo, na tentativa de expulsar
do perfil do solo, por fluxo de massa, os sais adicionados.
O U.S. Salinity Laboratory, dos EUA, recomendam para a região Oeste deste país,
valores médios de q que oscilam de 0,5 a 2,5 mm.dia-1, apenas para a LLSS.
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Enfatize-se que a necessidade de lixiviação de sais do perfil do solo nessas áreas deve
ser obtida a partir de um balanço de sais no(s) solo(s) de interesse e do regime de
chuvas no local.

CULTURA

Abacaxi
Alfafa
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Banana
Beterraba açucareira
Cana-de-açúcar
Cártamo
Cebola
Citros
Ervilha
Feijão
Girassol
Melancia
Milho
Oliva
Pimentão
Repolho
Soja
Sorgo
Tabaco
Tomate
Trigo
Uva
Tabela 5.2
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SENSIBILIDADE À SALINIDADE

Moderadamente sensível
Tolerante
Moderadamente sensível
Moderadamente sensível
Moderadamente sensível
Sensível
Tolerante
Moderadamente sensível
Moderadamente tolerante
Sensível
Sensível
Sensível
Sensível
Moderadamente tolerante
Moderadamente sensível
Moderadamente sensível
Moderadamente tolerante
Moderadamente sensível
Moderadamente sensível
Moderadamente tolerante
Moderadamente tolerante
Sensível
Moderadamente sensível
Moderadamente tolerante
Moderadamente sensível

Sensibilidade de algumas culturas à salinidade do extrato de saturação
do solo. Fonte: Doorenbos e Kassan, 1979; Tradução de Gheyi et al.,
1994.
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D.5. Critérios especiais
Enquadra-se aqui o cultivo de arroz irrigado. Nestes, em função das características
fisiológicas da planta, a irrigação, na maioria das situações, é feita por inundação e há
necessidade de drenar parte do líquido existente na área para possibilitar a colheita.
É muito comum, então, projetar-se canais para executarem tanto a função de
irrigação quanto a de drenagem. A rigor não há necessidade de um sistema de
drenagem típico. Durante o fim do ciclo vegetativo o lençol freático é rebaixado para
condicionar a maturação e possibilitar a colheita, fazendo com que os canais passem
de irrigadores para drenantes.
É comum exprimir-se o coeficiente de drenagem em l.s-1.ha-1. Em grandes áreas
rizícolas seus valores variam de 2 a 3 l.s-1ha-1.

5.1.3

ÁGUA/LÍQUIDO-AR-PLANTA

A água refere-se à recarga proveniente das chuvas ou das irrigações, conforme a
situação, sobre a área do projeto. O Líquido é o de drenagem, muito variável em sua
natureza, originado pela mistura daquelas águas com os inúmeros componentes do
solo, também nas várias situações.
Este item restringe-se às relações entre o sistema radicular das culturas e a parte do
espaço poroso do solo repleto com ar. Em termos de produção ótima, isto é definido
pelas interações entre a(s) espécie(s) cultivada(s), o tipo de solo, condições
meteorológicas locais e situação de drenagem, em termos de quantidade de água
acumulada na área.
O detalhamento será visto no item 5.2., que se refere às necessidades de ar dos
cultivos com fins de viabilidade global da produção agrossilvopastoril.
Pode-se afirmar que, acima de tudo, seja qual for a concepção de drenagem adotada,
consistirá no manejo do espaço poroso do solo. Se as concepções forem de drenagemirrigação ou irrigação-drenagem, esta afirmação é ainda mais verdadeira.

5.1.4

ÁGUA/LÍQUIDO - SER HUMANO

É imprescindível às atividades de drenagem o conhecimento preciso das
características da recarga natural de água, ou das chuvas, na área de interesse. Os
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pesquisadores, os projetistas e os gestores são fundamentais neste aspecto. O
conhecimento científico nos informa que há necessidade de um mínimo de 12 anos
de dados ininterruptos e consistentes numa determinada área para a execução segura
de projetos agrossilvopastoris utilizando recursos hídricos. Continuamos muito
aquém destas necessidades.
Noutro aspecto, o da interação líquido de drenagem, em potencial, e o ser humano,
há uma preocupação semelhante. A depender da situação, os impactos ambientais e
sociais diretos são proibitivos. É o caso, por exemplo, da drenagem de áreas
ribeirinhas, manguezais e outras, das quais dependem grandes contingentes
humanos para suas sobrevivências. Quantas várzeas e mangues já foram destruídos
sob a justificativa da "produção de alimentos". Muitas dessas, em poucos anos, são
abandonadas!.
É muito comum, o "sistema de saída", componente típico de concepções de
drenagem, o qual retira o líquido da área produtiva. A destinação que é dada a esse
líquido, de considerável poder poluente, comumente, é o córrego principal da bacia.
Importa saber qual o grau de poluição que esse líquido causa, nas várias situações de
drenagem, ao longo do tempo de cultivo. Quais os danos para o ambiente, os animais
e o ser humano, que dependem desse córrego?

5.1.5

LÍQUIDO- VARIANTE DE DRENAGEM-IRRIGAÇÃO

Sendo drenagem-irrigação a concepção de cultivo, faz-se mister o gerenciamento do
espaço poroso do(s) solo(s) da área de interesse. Este gerenciamento, como envolve a
interface líquido-ar, ou vice-versa, implica, também, na gestão tanto da concepção de
irrigação quanto na de drenagem, ao mesmo tempo, ou seja, num mesmo projeto.
Nesta concepção a variante de irrigação, quase sempre, é a de subirrigação, a de
drenagem pode variar entre superficial e subsuperficial. Em ambas as concepções, o
princípio geral é o manejo do nível do lençol freático, MNLF, ou do espaço poroso na
zona das raízes das plantas. Isto geralmente é feito através de sistemas de canais de
drenagem-irrigação e comportas. Estas subdivididas em partes de acordo com as
necessidades de rebaixamento do NLF.
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CORPO HÍDRICO

Na grande maioria das situações de drenagem, o corpo hídrico se constitui no local
de destinação do líquido de drenagem, LD. Sabemos que o LD possui vários níveis
de poluição, em função das características do ambiente de drenagem.
Há necessidade de pesquisas neste aspecto, visando melhor conhecer o problema.
Em seguida, deve-se desenvolver técnicas de drenagem que minimizem mais este
impacto sobre o ambiente.

5.2

NECESSIDADES DE AR DE CULTIVOS
AGROSSILVOPASTORIS, NARC

Retornemos, então, ao manejo do espaço poroso do(s) solo(s). Em oposição às
situações de irrigação, onde, no manejo desse espaço, sobressai-se a otimização do
grau de umidade, ou seja o manejo da parte líquida, as situações de drenagem faz-se
a otimização da quantidade de ar nesse mesmo espaço.
Vários fatores interferem com o valor da NArC. A equação 16, envolve os mais
importantes desses fatores, para uma determinada situação.

(16)

Muito embora o conhecimento técnico especializado seja decisivo na tomada de
decisão acerca de o quanto o lençol deve ser rebaixado, o aspecto econômico é
suprajacente, pois os materiais e equipamentos envolvidos, bem como os riscos
sociais e ambientais, implicam em grandes valores financeiros.
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DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DE DRENAGEM

Não é menos complexa que a definição da situação de irrigação. A drenagem
também tem como objetos os mesmos sistemas naturais e quase os mesmos sistemas
artificiais que a irrigação. Há, contudo, um aspecto bastante importante e negativo
contra a drenagem. Se há necessidade de mão-de-obra qualificada, em todos os
níveis, para as atividades de irrigação, mais ainda há necessidade para a drenagem.
Esta carência ocorre até mesmo dentro das universidades. Imaginem o estágio de
desenvolvimento da pesquisa em drenagem!...
Para o diagnóstico da situação de drenagem, ou problema de drenagem, sugerimos o
estudo do Anexo 4, o qual contém os principais ensinamentos básicos.

5.4

CONCEPÇÃO E ESTRATÉGIA DE
DRENAGEM

Resume-se em duas atividades:
1. definir a variante de drenagem que mais contribui para otimizar a produção,
após estudar exaustivamente as características da situação de drenagem, e
2

precisar o quanto do espaço poroso do solo será drenado, por quanto tempo e
em qual (is) estágio(s) da(s) cultura(s).

Enfim, a tomada de decisão com relação à concepção e a estratégia de drenagem que
devem ser adotadas, significa decidir o grau de otimização global do cultivo.

5.5

DEFINIÇÃO DA VARIANTE DE DRENAGEM

Em relação a este aspecto da concepção de drenagem, há dois fatores a ela inerentes
que se sobressaem:
1. os custos gerais, principalmente da drenagem subterrânea; e
2. a potencialidade para provocar fortes impactos ambientais.
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Estes dois fatores são determinantes na definição da variante de drenagem, em
qualquer situação. É quase certo que sejam estes os motivos que justificam a grande
difusão das variantes da drenagem superficial em relação às da drenagem
subsuperficial.

5.6

SISTEMA DE SAÍDA, SS

Esta é uma parte componente de qualquer sistema de drenagem de importância
capital. Simplesmente, não há como efetivar a drenagem de uma área qualquer sem
o "sistema de saída".
Este sistema consiste no projeto, dentro da concepção de drenagem, da estrutura
hidráulica responsável pela retirada do líquido de drenagem da área de interesse no
tempo necessário, determinando e garantindo a produção do cultivo, e, ao mesmo
tempo, dando-lhe a destinação projetada. É área de segurança máxima do projeto.
Qualquer problema que ocorra, por pequeno que seja, que provoque o mal
funcionamento do SS, pode provocar retardo na extração e destinação do LD,
prejudicando a produção e reduzindo o retorno financeiro.
Há, em geral, quatro estruturas hidráulicas distintas para extração e destinação do
LD em um sistema de drenagem para a produção agrossilvopastoril, Daker (1970):
• saída contínua, por gravidade;
• saída intermitente, por gravidade ou bombeamento;
• saída por elevação mecânica (ou bombeamento);
• saída vertical.
A Figura 5.2 ilustra estas estruturas. Suas denominações já esclarecem suas funções.
A primeira retira a água da área drenada utilizando-se da energia gravitacional. A
segunda estrutura faz a acumulação do LD num determinado ponto dentro da área,
transportando-o desse ponto para o local de destinação, pela utilização de um
conjunto motor-bomba especificamente dimensionado. Em ambas as estruturas, o
local de destinação, comumente, é o córrego mais próximo. A saída vertical, tipo IV, é
incomum.
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Tipos de sistemas de saída para líquidos de drenagem. (Adaptado de
DAKER, 1970). I- Contínuo por gravidade. II- Intermitente. III- Por
elevação mecânica (ou bombeamento). IV- Vertical.

NOÇÕES DE PROJETO

Um projeto de drenagem, a exemplo do de irrigação, além de conjuntos de técnicas
especializadas, aplicadas a uma determinada situação, são, sobretudo, construções
eivadas de muita criatividade e de muito bom senso. O Anexo 5 traz um roteiro
básico para elaboração de projeto de drenagem.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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DESTACAR

Como a irrigação, também a drenagem é uma concepção de produção
vegetal com base na água. Também envolve várias interfaces: solo, água,
planta, economia, ambiente, engenharia, etc. Requer, portanto,
especialização, sob pena de potencializar e provocar impactos.
Destaque-se os dois impactos ambientais mais expressivos: (1) Eliminação
do habitat natural de muitas espécies aquáticas, animais e vegetais,
ocupando a área com espécies vegetais exóticas; (2) contaminação de
córregos com a destinação do líquido de drenagem, principalmente a partir
de áreas tradicionalmente cultivadas.
Ao contrário da concepção de irrigação, o manejo requerido pela drenagem
é, primordialmente, do volume de ar no solo, ou do espaço poroso do solo,
até a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura.
As pesquisas sobre os impactos causados por esta concepção continuam
muito incipientes. Isto ocorre até mesmo no interior às próprias
universidades.
O sistema de saída de água é ponto de segurança máxima do projeto de
drenagem. Se inadequadamente planejado e, ou, projetado, dificilmente se
realizará uma drenagem eficiente. Os prejuízos serão elevados numa
condição como esta.
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BU S C AN D O A
SOLUÇÃO ÓTIMA

Lembramos que continuamos a nos referir apenas aos ambientes do
agrossilvopastejo, irrigados e/ou, drenados. Assim, todo o estudo em direção à
solução ótima, é inerente aos sistemas que afetam a esse (super) complexo.
Fundamentalmente, é necessário corrigir o foco das análises sobre a causa dos
problemas ambientais em geral e sobre recursos hídricos, em particular. Somente
assim, conseguiremos redirecionar as decisões no sentido de, efetivamente, prevenir,
por um lado, e combater, por outro, as ações que causam injúrias aos sistemas
naturais.
Enfim, destacamos que o foco das ações deve ser "a convivência com o(s)
ambiente(s)". O que isto significa, qual a práxis, dependerá das características do
universo problema-solução que se apresenta.

PROCURE SABER
É importante que o instruendo construa, a partir de uma
situação concreta, o universo-problema inerente e busque a
solução ótima para este, dentro desta filosofia de convivência
com o ambiente.
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REDUZINDO (OU CONTROLANDO) O
CRESCIMENTO POPULACIONAL

Encontra-se amplamente difundido nas inúmeras bibliografias dos vários ramos da
Ciência afim que o ser humano é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de todas as ações
no Planeta. Exceto catástrofes milenares, provocadas por fatores externos à Terra, o
comportamento, drástico ou não, da Natureza, como nós a conhecemos, é uma
resposta a essas ações.
É evidente, portanto, que, se o ambiente, nos inúmeros casos já registrados, responde
de forma, para nós, inadequada, a ações antrópicas, as ações dos seres humanos são
danosas. Ressalve-se que são danosas não só para os seres humanos, diretamente,
mas, também, para o próprio ambiente e, assim, também ao ser humano,
indiretamente, pois a sobrevivência deste depende daquele.
Sendo isto tão claro – ou não é claro?! – por que continuamos a degradar o
ambiente? Por que agimos de forma totalmente inadequada, relativamente à
preservação deste ambiente?
Esta questão torna-se ainda mais contundente, mais grave, portanto, quando se
verifica a tendência de crescimento populacional, desordenado. Agravando ainda
mais o problema, sabe-se, também se encontrando amplamente difundido na
bibliografia pertinente, que grande parte da população existente e, por conseqüência,
daquela que virá, possui nível educacional muito baixo, como mostrado nas Figuras
3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

6.2

REPONDO A VEGETAÇÃO NATIVA

Quanto chove num deserto?... Há vegetação num deserto?...
A chuva, fonte natural de recarga de todos os mananciais continentais, origina-se do
ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico consiste num contínuo hídrico, isto é, há um
permanente contato, através de estados de energia, da água entre as várias fases deste
ciclo. Quando o ar, um dos meios de difusão da água na Terra, se encontra muito
seco – caso dos desertos -, está continuidade é interrompida, impossibilitando a
manutenção do ciclo e, daí, de chuvas.
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Uma dos elementos que conseguem manter a umidade do ar, não permitindo que ele
atinja o estado seco, é a vegetação. Esta, portanto, jamais deveria ter sido retirada do
ambiente. Ao contrário, deveria ter sido preservada.
No atual contexto dos recursos hídricos, a reposição da vegetação nativa e,
manutenção da ainda existente, é apenas um passo para a solução do problema de
escassez de água.

6.3

RETENDO ÁGUA NO AMBIENTE

Esta prática se torna particularmente importante nas regiões áridas e semi-áridas,
onde são elevadas as demandas evopotranspirométricas da atmosfera.
Assim, além de se potencializar ao máximo a ocorrência de chuvas, através da
vegetação, estas chuvas, em ocorrendo, devem ser captadas e armazenadas ao
máximo nos reservatórios naturais – solo, superfície e subsuperfície – e artificiais.
Estes últimos devem ser projetados para minimizarem as perdas.
Nas atividades agrossilvopastoris em geral, particularmente, a manutenção da
matéria orgânica dos cultivos – conhecidos como restos orgânicos – podem
desempenhar um papel muito importante e eficaz na retenção de água no ambiente,
à disposição das plantas cultivadas, tanto oriundas de chuvas quanto de irrigação.
Contrariamente, o NEB possui várias superfícies líquidas artificiais, açudes, canais e
outras, as quais possuem uma enorme área exposta à baixa atmosfera. É uma grande
fonte de "perda" de água, numa região que deve, a todo custo, preservá-la. É um
contra-senso.

6.4

PLANEJANDO A OCUPAÇÃO ÓTIMA DOS
ESPAÇOS

Estes espaços tanto são rurais quanto urbanos, mesmo porque ambos coexistem. Não
há sentido em separá-los.
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No geral, esta ocupação ótima significa planejar as construções, quando necessárias,
com mínima retirada da vegetação, minimizando o desmatamento. Noutra direção,
deveriam ser desenvolvidos programas de revegetação dos centros urbanos,
melhorando a ambiência, potencializando mais chuvas – mais regulares e menos
intensas – e elevando a qualidade de vida.
Item contemplando o manejo vegetal deveria constar, obrigatoriamente, dos projetos
de construções, principalmente residenciais, minimizando problemas de enchentes
nos centros urbanizados, caso da bacia do tabuleiro dos Martins, na cidade de
Maceió-AL, por exemplo.
Enfim, os vícios dos urbanos não devem ser seguidos pelos rurícolas. Não devemos
reproduzir cidades com os padrões de qualidade de vida que estamos habituados a
presenciar.

6.5

MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE ÁGUA
DOS CULTIVOS

Voltamos a enfatizar que tanto a irrigação quanto a drenagem, em si, não são
responsáveis pelos danos causados ao ambiente que lhes são imputados.
Evidentemente, que isto decorre de projetos mal projetados e mal elaborados. Estes
são concretizados por seres humanos despreparados para tal função e,
principalmente, por pressões de políticos inescrupulosos, muito comuns no Brasil e,
mais ainda, no NEB.
Inicialmente, tanto a irrigação quanto a drenagem, numa região como o NEB,
devem ser visualizadas como último recurso para produção agrossilvopastoril com
utilização de água. Não esqueçamos que a irrigação, principalmente da forma como
idealizada e projetada para o NEB, combate efeitos. É de todos conhecido o que e o
quanto significa combater efeitos, ao invés de buscar e combater as causas.
Por que agimos desta forma?... Ou melhor, por que viemos agindo desta forma por
tanto tempo?...
Urge a necessidade de mudar esta maneira de pensar e de agir no NEB.
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Mais ainda, urge a necessidade de capacitar nossos técnicos e gestores, no sentido de
evitar que outros, alheios aos problemas do NEB, decidam por nós.

6.5.1

INTRODUZINDO OU ADAPTANDO ESPÉCIES VEGETAIS
MENOS EXIGENTES EM ÁGUA.

Neste aspecto restringimo-nos apenas às espécies de plantas cultivadas, destinadas à
produção agrossilvopastoril e ao agronegócio sustentados. Há uma enorme riqueza
vegetal nativa que deve ser preservada e, quem sabe, explorada de forma também
sustentável.
No bojo desta questão, é importante cogitar-se, inclusive, da modificação de hábitos
alimentares de nossas comunidades rurais, desde que não cause qualquer impacto.

6.5.2

IRRIGAÇÃO E/OU DRENAGEM COM DÉFICIT

Do ponto de vista da otimização da utilização dos recursos hídricos, está cada dia
mais difícil defender a irrigação plena de cultivos agrossilvopastoris. Esta somente
pode ser justificada em situações de "elevada disponibilidade de água" no ambiente
de interesse e utilizando culturas de alta rentabilidade econômica. Quase sempre essa
condição é localizada. A visão e o planejamento localizados são, atualmente, e
futuramente mais ainda, ações insuficientes, prejudiciais, pois vão de encontro à
solução ótima para o problema. Esta requer visão global. A máxima "pensar
globalmente e agir localmente", ilustra bem esta questão.
Na drenagem plena, all drainage, os danos não são apenas para os recursos hídricos.
O ambiente como um todo pode sofrer danos, às vezes irreparáveis, na medida em
que causa desequilíbrio ecológico. Além desses aspectos negativos, esta estratégia de
drenagem é, na quase totalidade dos casos, antieconômica, os custos de implantação
e de operação do sistema são proibitivos.
Tanto a irrigação quanto a drenagem com déficit, ou seja, por princípio, considera
que o atendimento às necessidades totais das culturas em água e ar, respectivamente,
vai de encontro aos princípios da solução ótima, a qual, neste caso, tem significado
global.
Há, entretanto, dois sérios problemas a serem resolvidos, antes deste tipo de
estratégia ser implantado. O primeiro é a contracultura, ou seja, nem mesmo entre os
técnicos e, até mesmo, entre grande parte dos pesquisadores, não se percebe o
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significado atual e futuro da irrigação e/ou drenagem plenas. O segundo problema
está, como conseqüência, na falta de pesquisas sobre o assunto, na busca do
estabelecimento de níveis de água de irrigação versus produção vs cultivo.
A Figura 6.1 define, esquematicamente, o significado dessas concepções sobre a
produção, em termos físicos.

6.6

MAXIMIZANDO A REUTILIZAÇÃO DA
ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO, AI

Certamente, o primeiro passo para tal é a caracterização geral da água que será
utilizada na irrigação. Em muitos casos isto não é feito!

Figura

6.1

Esquema gráfico de previsão do comportamento da irrigação (IDef) e/
ou da drenagem (DDef) com déficite, em relação à produção
agrossilvopastoril (Y).

Da mesma forma que o líquido de drenagem, a "água" que é reutilizada na irrigação,
passou a ser, também, um líquido. Suas composições são muito variáveis, em função
da origem da utilização.
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A reutilização desses líquidos são práticas que não são recentes no mundo, mas ainda
não estão suficientemente difundidas no Brasil mais ainda no NEB, onde é mais
importante.
A causa principal desse desconhecimento geral é de natureza cultural. Os seres
humanos, em geral, não aceitam o reúso. No caso de água, a reutilização. Outra
causa, também cultural, mas um viés, é a de que a água é abundante o suficiente para
não faltar, ou, de outra forma, que pode ser usada à vontade. Assim, achamos que a
reutilização é desnecessária.
Certamente, se isto, um dia foi verdade, hoje não é mais! Ao contrário, há
necessidade sim de se implantar, urgentemente, práticas de reutilização da água.
A água, quando para reutilização, deixa de ser água, passa a ser um líquido
qualquer, de composição, a rigor, desconhecida na grande parte dos casos. Esses
líquidos adquirem aspecto, odor, coloração, etc., bem diferente daqueles da água
comum e, em muitos casos, indesejáveis aos seres humanos. Aí reside um grande
obstáculo à reutilização da água.
Enfim, este é outro aspecto da gestão dos recursos hídricos que requer pesquisas,
definição de especificações técnicas e orientação no uso desses líquidos.

PROCURE SABER
Faça uma revisão sobre a utilização de líquidos efluentes em
situações de produção no agrosilvopastejo.

6.7

MAXIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
LÍQUIDO DE DRENAGEM

Da mesma forma que para a água de irrigação, o líquido de drenagem também deve
ser caracterizado. Esta, neste caso, torna-se ainda mais importante em virtude da
grande variabilidade de natureza desses líquidos, em função da enorme variabilidade
de condições nas quais ele é gerado.
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Não conseguimos registro de situação em que isto foi feito. Constitui-se, assim,
numa importante necessidade de pesquisa.

6.8

A “PEQUENA IRRIGAÇÃO-DRENAGEM”

Há um entendimento preconceituoso com relação ao significado da "pequena
irrigação". Geralmente é entendida como irrigação-drenagem de má qualidade, ou
seja, de baixa eficiência, feita com "gambiarras", arranjos tupiniquins.
Há duas formas de encarar esse comportamento de muitos técnicos e gestores. A
primeira é na linha da ignorância, a qual explica essa atitude pela falta de
conhecimento de muitos, lamentavelmente. A segunda pela má intenção, própria dos
inescrupulosos, a qual, propositalmente, esconde o significado real desta filosofia de
cultivo irrigado-drenado, na tentativa de manter o status quo empresarial. A pequena
irrigação significa, entre outras coisas, low technology, baixo aporte de capital.
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Comportamento geral da produção (Y) e dos principais níveis de água
de irrigação-drenagem plenas, como fatores destas produções, em
diferentes situações de umidade natural no ambiente.
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A "pequena irrigação-drenagem" significa, fundamentalmente, compromisso com o
ambiente e com o Ser Humano. Significa considerá-lo não apenas como meio, mas,
principalmente, início e fim. Isto é, a produção agrossilvopastoril inicia-se com o ser
humano e o tem como fim. Há necessidade de se desenvolver visão holística. A
Tabela 6.1, contém os principais antagonismos das duas filosofias de produção.

GRANDE IRRIGAÇÃO

PEQUENA IRRIGAÇÃO

1.Pode adequar-se tanto a grandes quanto a
pequenas áreas.
2.Mais afeta a culturas que requerem grandes
áreas de cultivo. À monocultura. Desfavorece à
diversidade biológica.
3.Requer grande quantidade de equipamentos,
bem como equipamentos mecanizados e de
grande porte, de difícil aquisição em muitas
localidades.
4.Requer especialização dos irrigantes
(operadores e gestores).

1.Inadequada para grandes áreas de cultivo.
Ideal para a pequena e/ou microprodução.

5. Requer grande aporte de capital,
necessitando de agentes financeiros.
6. Poupadora de mão-de-obra. Causa
desemprego se implantada em região com
muita mão-de-obra.
7.Detém maior potencial para causar impacto
em geral: social, ambiental, financeiro e
outros.
8. Mais afeta a culturas cuja produção detém
grande valor econômico. Inadequada para
culturas alimentares.
9. Maior potencial para consumo e/ou
desperdício de água e/ou energia.

Tabela
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6.1

2.Muito adaptável à diversificação de cultivos,
favorecendo à diversidade biológica.
3.Não requer grande quantidade de
equipamento, nem equipamento mecanizado.
4.Não requer grande especialização do
produtor, irrigante ou do gestor.
5.São suficientes equipamentos comuns, de
baixo custo e de fácil aquisição nas localidades
mais interiores.
6.De baixo aporte de capital, não requerendo
utilização de agente financeiro.
7.Não requer culturas com produção de alto
valor econômico.
8.Alta adaptabilidade ao cultivo de plantas
alimentares, condimentares, medicinais,
ornamentais e outras.
9.Sem nenhum potencial para impacto social,
ambiental, cultural, financeiro ou outro.
10.Muito baixo potencial para consumo e/ ou
desperdício de água e/ou energia.

Principais fatores inerentes às duas filosofias de produção
agrossilvopastoril. Grande e pequena irrigação-drenagem.
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PROCURE SABER
A partir da caracterização geral das Zonas Secas e Subúmidas, procure definir qual a mais adequada filosofia de
produção agrossilvopastoril para essas Regiões. Justifique sua
definição.

6.8

A SOLUÇÃO ÓTIMA

Agroprodução física ótima implica, sempre, agroprodução física máxima. A inversa,
contudo, não é verdadeira.
O viés cultural relativo à agroprodução, dominante no século XX, foi baseado na Lei
dos Mínimos, de Liebig. Esta, com outras palavras, afirmava que a produção máxima
era função do fator de produção que se encontrava em maior limitação, ou em
quantidade mínima. Esta era uma visão muito limitada das interações num
agroecossistema.
Em função da diversidade de situações de GRH no NEB, relativamente à
necessidade de busca da solução ótima, as ações que compõem a solução ótima
também variam. Os inícios e meios devem ser diversos. Há situações onde a
degradação dos RH’s é tão profunda que a busca da solução ótima deve iniciar com a
revegetação, ou reposição da vegetação nativa, e finalizar com a recuperação total do
potencial hídrico do local. No outro extremo, está a situação que apenas requer a
comprovação, por técnicas adequadas, do potencial hídrico do local e, a partir daí,
mantê-lo sustentavelmente. Entre um extremo e outro, claro, ocorre uma gama
enorme de situações, demandando soluções ótimas diversas.
A Figura 6.3 contém uma aproximação para o diagrama de fluxo de busca da solução
ótima generalizada aplicada a ambientes degradados.
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6.3

Fluxograma simplificado de busca da solução ótima para a produção
agrosilvopastoril de um ambiente degradado.
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DESTACAR

Em projetos hidroagrícolas, mais ainda naqueles envolvendo irrigaçãodrenagem para produção vegetal, há necessidade de desenvolver-se visão
holística.
A solução ótima é uma combinação de conjuntos de concepções. O aspecto
econômico que ainda domina este conceito é extremamente insuficiente.
É necessário visualizar-se, primordialmente, a gestão do trabalho e da
renda. Isto é ainda mais importante em regiões como o NEB.
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ANEXO 1

AN EXO 1
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE IRRIGAÇÃO.
FLUXOGRAMA DE AÇÕES GERAIS.
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1.1

Fluxograma e atividades para planejamento, construção e operação de
projetos de irrigação no Brasil. Fonte: MIR/SNI, 1993.
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ANEXO 2

A N E XO 2
SISTEMATIZAÇÃO, EM PRIMEIRA
APROXIMAÇÃO, DAS DIFERENCIAÇÕES DE
IRRIGAÇÃO. MÉTODOS, SISTEMAS,
VARIANTES, VARIAÇÕES E ALTERNATIVAS
DE IRRIGAÇÃO.
1. Métodos.
1.1

Aspersão;

1.2

Localizada;

1.3

Superficial;

1.4

Subsuperficial;

1.5

Não convencional.

2. Sistemas.
2.1

Do método localizado.

2.11

Gotejamento.

2.1.2

Xique-xique.

2.1.3

Potes de barro.

2.1.4

Cápsulas porosas.

2.1.5

Sucção.

2.2 Do método aspersão.
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2.2.1

Convencional.

2.2.2

Autopropelido.

2.2.3

Montagem direta.

2.2.4

Pivô central.
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2.2.5

Linear.

2.2.6

End-Tow

2.2.7

Side-Roll

2.2.8

Boom

2.2.9

Microaspersão.

2.3 Do método superficial.
2.3.1

Sulcos de infiltração.

2.3.2

Faixas de infiltração.

2.3.3

Inundação.

2.3.4

Corrugação.

2.4 Do método subsuperficial.
2.4.1

Com nível lençol freático estável (NLFE)

2.4.2

Com nível lençol freático variável (NLFV)

2.5 Do método "não convencional"
2.5.1

Tubos perfurados.

2.5.2

Tubo gotejador.

2.5.3

"Barcas".

2.5.4

Line-source.

2.5.5

"Gravitatório".

2.5.6

Mangueiras.

2.5.7

Sifões invertidos.

2.5.8

Bambu oco.

2.5.9

"A portable irrigation system for remote sities"

3. Variantes.
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3.1

Do sistema gotejamento.

3.3.1

Superficial.

3.3.2

Subsuperficial.
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3.2 Do sistema aspersão convencional.
3.2.1

Fixo.

3.2.2

Semifixo.

3.2.3

Móvel.

3.3 Do sistema aspersão autopropelido.
3.3.1

"Combo".

3.3.2

"Minicombo".

3.3.3

"Chuvisco"

3.3.4

Waterwinch

3.4 Do sistema aspersão montagem direta.
3.4.1

Original (sem extensão).

3.4.2

Com extensão simples.

3.4.3

Com extensão dupla ou subextensão.

3.5 Do sistema aspersão pivô central.
3.5.1

Original ou tradicional (Ponto pivô fixo).

3.5.2

Móvel ou rebocável (Ponto pivô móvel).

3.6 Do sistema aspersão linear.
3.6.1

Ramal rolante.

3.6.2

Lateral móvel.

3.7 Do sistema NLFE
3.7.1

Por tubulação subterrânea

3.7.2

Por valetas em nível parcelar.

3.8 Do sistema NLFV
3.8.1

Por tubulação subterrânea

3.8.2

Por valetas em nível parecelar.

4. Variações.
4.1
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Da variante aspersão convencional fixo.
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4.1.1

Superficial.

4.1.2

Subsuperficial (enterrado).

4.2 Da variante aspersão convencional semifixo.
4.2.1

Laterais primárias fixas.

4.2.2

Laterais primárias móveis.

4.3 Da variante montagem direta com extensão simples.
4.3.1

Com aspersor na linha, on line.

4.3.2

Com aspersor na lateral.

4.3.3

Com barra irrigadora.

4.3.4

Com aspersor montado sobre rodas ("carrinhos de aspersor").

4.4 Da variante pivô móvel ou revocável
4.4.1

Tradicional

4.4.2

LEPA (low energy and precise application)

4.5 Da variante lateral móvel
4.5.1

Com sucção móvel

4.5.2

Com sucção fixa.

4.6 Da variante sulcos de infiltração.
4.6.1

Com derivação por sifão.

4.6.2

Com derivação por mangueiras.

4.6.3

Com derivação por bacias.

4.6.4

Com derivação por tubos janelados.

4.6.5

Com derivação por spiles.

4.7 Da variante inundação.
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4.7.1

Tabuleiros retangulares.

4.7.2

Tabuleiros em contorno.
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ANEXO 3
Critérios básicos para seleção de sistemas de irrigação. (Extratos retirados de
Scaloppi, 1986).
O interesse em desenvolver a agricultura irrigada manifesta-se nas mais diferentes
condições do meio físico, para uma grande variedade de culturas e objetivos
econômico-sociais. Não existe um sistema de irrigação considerado ideal, ou seja,
capaz de atender da melhor maneira possível a todas as condições e interesses
envolvidos. Em conseqüência, deve-se determinar o sistema de irrigação mais
adequado para cada condição, em função dos objetivos desejados. Esse processo de
seleção deve ser baseado em uma análise criteriosa das condições apresentadas em
função das exigências características de cada sistema de irrigação. Através dessa
análise, torna-se possível identificar os sistemas melhor adaptados que, uma vez
dimensionados, possibilitam proceder a uma avaliação econômica indicadora da
melhor alternativa.
A realidade da agricultura irrigada brasileira tem demonstrado que, em muitas
regiões, verifica-se um desconhecimento das diversas alternativas de irrigação,
conduzindo a uma seleção inadequada do melhor sistema para uma determinada
condição. Este fato agrava-se à medida que os resultados esperados não
correspondem às expectativas dos agricultores-irrigantes que, uma vez
desestimulados, antecipam o insucesso do empreendimento. Outras vezes,
observam-se prejuízos à qualidade dos recursos naturais, diminuindo
gradativamente a produtividade até atingir níveis irrecuperáveis. Decorrido algum
tempo, os esperados benefícios da irrigação não se manifestam, e a técnica
inadequadamente utilizada passa a receber uma imerecida reputação depreciativa.
A seleção criteriosa de sistemas de irrigação constitui a melhor oportunidade de que
o agricultor dispõe para evitar um processo inútil de dimensionamento e não se
envolver em investimentos dispendiosos, incapazes de assegurar um desempenho
satisfatório do empreendimento.
1. Recursos hídricos.
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Podem ser de superficial, como rios, riachos, córregos, lagos, represas, açudes
etc., ou subterrâneo, como aqüíferos freáticos (poços freáticos) e os confinados
(jorrantes ou artesianos e não jorrantes).
Os principais parâmetros a serem avaliados são:
1.1. Potencial hídrico
Deve ser avaliado considerando-se a vazão disponível e o volume total de
água disponível. Com relação ao segundo, deve ser considerada a
construção de reservatório para suprimento de vazões descontínuas ou
insuficientes. A vazão disponível é avaliada a partir de critérios
probabilísticos. Podem ser empregados os valores de vazão registrados nos
últimos dez anos, por exemplo. O nível de segurança a ser adotado
depende do valor das culturas irrigadas. Culturas de elevado valor
econômico podem justificar um maior fornecimento de água que outra de
baixo valor econômico.
Quando proveniente de recursos subterrâneos, a vazão disponível não
deverá exceder à vazão segura dos aqüíferos.
A grandeza do potencial hídrico do local pode determinar a eficiência de
irrigação a ser empregada, assegurando que toda a área possa ser irrigada.
Dependendo do nível de eficiência desejado, alguns sistemas de irrigação
são, automaticamente, definidos.
1.2. Situação topográfica
A localização do recurso hídrico, relativamente à área a ser irrigada, influi
acentuadamente no esquema de distribuição, manejo e custo do sistema de
irrigação. Quando possível, a escolha do local de captação deve ser
procedida de maneira a minimizar as distâncias de condução e de
distribuição da água a toda a área, procurando utilizar ao máximo o fluxo
por gravidade.
A altura de elevação da, desde o manancial até a área irrigada, constitui um
dos principais fatores envolvidos no consumo de energia para irrigação. À
medida que aumenta essa altura em relação à altura manométrica total,
mais elevados deverão ser os níveis de eficiência dos sistemas de irrigação,
para resultar em um consumo energético satisfatório.
1.3. Qualidade da água
A quantidade e natureza do material sólido em suspensão e solução na
água determinam sua qualidade para irrigação.
As principais impurezas presentes na água são materiais orgânicos, areia,
limo, argila e sais dissolvidos. O excesso de sais solúveis pode comprometer
o uso da água para irrigação. A elevada concentração de sólidos em
suspensão pode torná-la inadequada para o uso em sistemas de irrigação
localizada, pois eleva o custo do sistema em virtude d requerer adequação e
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filtragem. Mesmo a utilização de aspersores com bocais de diâmetro
reduzido seria desaconselhável. Os sistemas por superfície dificilmente
teriam problemas com dessa natureza.
A ocorrência de microorganismos patogênicos ou fitopatogênicos pode
impedir o uso da água para irrigação ou, então, afetar a escolha dos
sistemas ou, mesmo, das culturas a serem utilizados. Esta situação é
particularmente freqüente em áreas circunvizinhas aos centros urbanos. A
aplicação dessa água por sistemas de irrigação por aspersão poderia
favorecer à disseminação de agentes patogênicos à população humana e aos
animais, principalmente se o material vegetativo fosse consumido in
natura. Nos sistemas por superfície a água não entra em contato com a
parte aérea da planta, tornando-os mais indicados para estas condições.
Os sistemas caracterizados por irrigações freqüentes, procurando manter
elevados teores de água no solo, podem se constituir em soluções
apropriadas em condições de alta concentração de sais na água de irrigação.
A irrigação por sulcos aumentar a concentração de sais na zona radicular
das culturas, exceto se o sulco de irrigação coincidir com o próprio sulco de
plantio. A aspersão com água salina em períodos de elevada demanda
evapotranspirométrica, pode causar a deposição de sais sob os frutos e
outras partes da planta.
1.4. Custo da água
Depende primariamente de sua disponibilidade, localização e adequação.
Nas regiões áridas e semi-áridas, a água geralmente é escassa e contém
quantidades variáveis de sais solúveis. Além disto, nem sempre se
encontram próximas às áreas irrigadas. Evidentemente, o maior custo da
água requer maior eficiência de irrigação, o que pode ser mais facilmente
obtido através de sistema de irrigação localizada e por aspersão. Estes
sistemas, também, apresentam grande flexibilidade operacional e de
manejo, o que pode resulta em melhor aproveitamento da água aplicada.
2. Topografia
As condições topográficas afetam a seleção do(s) sistema(s) e também o
dimensionamento, operação e manejo.
2.1 Dimensões e formas das áreas
As áreas superiores a cerca de 60ha, apresentando formas
preferencialmente retangulares, podem ser adequadas a qualquer sistema
de irrigação. Contrariamente, áreas mais reduzidas e irregulares podem
restringir o emprego de determinados sistemas de irrigação.
As dimensões e formas das áreas têm acentuada influência na seleção de
sistemas de irrigação por aspersão. O custo por unidade de área irrigada
decresce com o aumento da área no sistema pivô central. Enquanto o custo
do equipamento aumenta mais ou menos linearmente com o raio, a área
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irrigada aumenta com o quadrado deste. Assim, do ponto de vista
puramente econômico, o comprimento da tubulação de uma linha lateral
com deslocamento radial, como o pivô central, deveria ser o maior possível.
As unidades de linhas laterais autopropelidas, com deslocamento linear
tipo rolamento lateral e de aspersores autopropelidos, apresentam versões
capazes de irrigar áreas variáveis entre 10 e 70ha, com formas retangulares.
Por outro lado, o sistema convencional, bem como os de irrigação
localizada, pode ser perfeitamente adaptável às áreas apresentando
dimensões e formas variáveis. Os sistemas por superfície são mais
limitados.
2.2 Uniformidade topográfica
É definida pela variação da direção e do gradiente de declive da área. Todos
os sistemas de irrigação adaptam-se a uma condição topográfica uniforme.
À medida que a uniformidade topográfica da superfície diminui, com
variações na direção ou no gradiente de declive, ou em ambos, os sistemas
por aspersão e localizada tornam-se mais adequados que os por superfície.
Valores de gradiente de declive superiores a 5% já exigem medidas efetivas
para o controle da erosão, devido à possibilidade de transbordamento de
sulcos. Enquanto que, mesmo gradientes superiores a 20% podem ser
irrigados por sistemas de aspersores ou por emissores.
Freqüentes variações de direção do declive complicam e encarecem a
construção de canais para o suprimento de água e drenagem do excesso de
água em sistemas por superfície. Os custos de sistematização e os riscos de
excessivas alturas de corte também aumentam.
2.3 Acidentes topográficos
A presença de quaisquer acidentes topográficos na área a ser irrigada, tais
como linhas de transmissão de energia elétrica ou telefônica, estradas e vias
de acesso, erosões localizadas em sulcos ou voçorocas, áreas alagadas,
afloramentos rochosos, etc., dificultam a implantação de qualquer sistema
de irrigação.
Os sistemas por aspersão convencional e localizada conseguem superar
com maior facilidade os inconvenientes causados pela presença de
acidentes topográficos na área.
3. Solos
A proporção volumétrica dos constituintes do solo e a natureza da fração sólida,
conferem características morfológicas, físicas, químicas e biológicas intrínsecas
a cada solo. Por esta razão, todos os parâmetros necessários à caracterização de
um solo devem ser determinados, especificamente, para cada um deles,
devendo haver muito critério e experiência para se permitirem extrapolações de
parâmetros entre os diferentes tipos.
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As características químicas e a variabilidade espacial podem ter acentuada
influência na seleção do sistema de irrigação.
3.1 Características morfológicas
Os solos considerados rasos não devem ser submetidos a operações de
sistematização. Mesmo pequenas alturas de corte nestes solos poderiam
expor horizontes improdutivos ou camadas compactadas, ou, mesmo, o
lençol freático. Nos casos de solos rasos a irrigação por superfície não é
aconselhável; quando nos casos de lençol freático elevado, a irrigação por
subsuperfície deve ser preferencial. O efetivo controle da quantidade de
água aplicada torna os sistemas por aspersão e localizada mais adequados à
condição de solos rasos.
3.2 Capacidade de retenção de água (CRA)
Uma elevada CRA mas sem, contudo, restringir a aeração do solo, é uma
característica desejável para qualquer sistema de irrigação. Havendo
possibilidade de redução da porosidade livre de água, a níveis que
poderiam prejudicar a aeração do ambiente radicular da cultura, os
sistemas de irrigação por aspersão e localizada tornam-se vantajosos
relativamente aos por superfície.
Solos com reduzida capacidade de retenção de água requerem irrigações
mais frequentes. Isto contempla os sistemas localizados e por aspersão.
3.3 Capacidade de infiltração
A razão de aplicação de água de sistemas de irrigação por aspersão
convencional e localizada pode ser dimensionada de maneira a não exceder
a capacidade de infiltração de água do solo e, praticamente, eliminar
eventuais riscos de erosão. Alguns sistemas mecanizados por aspersão,
como o pivô central e o autopropelido, não apresentam esta mesma
flexibilidade operacional e podem ser limitantes em solos com reduzida ou
moderada razão de infiltração.
Elevadas capacidades de infiltração, típicas de solos mais arenosos,
representam um grave inconveniente à implantação de sistemas de
irrigação por superfície.
Em solos que apresentam uma tendência à formação de uma crosta
superficial, devido à desagregação causada pelo impacto mecânico de gotas,
a irrigação por aspersão pode reduzir a capacidade de infiltração de água e
agravar os problemas de deflúvio e germinação de sementes.
3.4 Características químicas
Através da análise química, pode-se avaliar a extensão de problemas atuais
e potenciais de salinidade do solo. Exceto o sistema de irrigação por
subsuperfície, todos os demais podem ser operados e manejados para
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reduzir os problemas com salinidade. Os sistemas de irrigação localizada
reúnem as maiores vantagens em condições de solos salinos.
3.5 Variabilidade espacial
Os sistemas de irrigação por aspersão convencional, localizada e
subsuperficial constituem-se nas melhores alternativas para superar a
ocorrência de significativa variabilidade espacial de características físicas,
químicas e morfológicas dos solos na área irrigada.
4. Clima
Importam no aspecto climático os parâmetros chuva, vento, potencial
evaporativo do ar atmosférico e a ocorrência de geadas.
4.1 Chuva
A importância da irrigação para a produção agrícola depende da freqüência
e da característica das chuvas que ocorrem na área durante o período de
desenvolvimento das culturas. Por esta razão, a irrigação pode ser
obrigatório, total, ou suplementar.
4.2 Vento
A distribuição de água através de aspersores e microaspersores é
acentuadamente influenciada pelo vento. A uniformidade é mais
prejudicada nos sistemas cujos aspersores operam estacionados, como na
aspersão convencional e rolamento lateral, ou, então, operam em faixas de
dimensões relativamente grandes, como os aspersores autopropelidos. Os
sistemas localizados e por superfície e subsuperfície não são afetados pelo
vento.
4.3 Potencial evaporativo do ar atmosférico
Parte a quantidade de água lançada sob pressão no ar atmosférico, através
dos bocais de aspersores e microaspersores, evapora-se antes de atingir a
superfície. A grandeza dessas perdas depende, dentre outros fatores, do
potencial evaporativo do ar atmosférico, podendo variar de 3 a 10%. Os
maiores valores estão associados a um aumento da temperatura, velocidade
do vento, pressão de operação do aspersor e quebra do jato, e a uma
redução!ao da umidade relativa do ar e do diâmetro dos bocais.
Nos sistemas por superfície e localizada, as perdas de água por evaporação
durante o período de aplicação podem ser consideradas desprezíveis.
4.4 Geadas
Os sistemas de irrigação por aspersão têm sido tradicionalmente
recomendados para a proteção de culturas contra os prejuízos causados por
geadas, com temperaturas mínimas tão reduzidas quanto -4 a -6GC.
Nenhum outro sistema de irrigação apresenta eficiência semelhante.
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5. Culturas
Diversos aspectos da cultura podem influenciar a seleção do SI. Alguns deles
são o sistema e a densidade de plantio, a profundidade do sistema radicular, a
altura das plantas, as exigências agronômicas e o valore econômico.
5.1 Sistema e densidade de plantio
O sistema de irrigação por sulcos adapta-se melhor às culturas em linhas.
Em culturas densas, deve-se utilizar o sistema por faixas. Para a irrigação
de toda a superfície da área, os sistemas por aspersão são os mais indicados.
Para culturas com espaçamentos muito elevados, se indica os sistemas
localizados e por microaspersão. Regra geral, deve-se verificar cada situação
específica.
5.2 Profundidade do sistema radicular
A necessidade de aplicar lâminas de água variáveis em função da
profundidade das raízes das plantas, permite aos sistemas por aspersão e
localizada maior eficiência. O controle da profundidade do lençol freático é
feito pelo sistema por subsuperfície. As culturas com sistemas radiculares
profundos podem ser irrigadas por qualquer sistema.
5.3 Altura das plantas
Excluindo a aspersão, todos os demais sistemas de irrigação não
apresentam nenhuma dependência à altura das plantas.
Plantas de grande porte, como cana-de-açúcar, requerem equipamentos
adicionais e um maior consumo de energia nos sistemas por aspersão, para
proporcionar uma aplicação de água acima da planta.
5.4 Exigências agronômicas
São diversas. Os tratamentos fitossanitários sistemáticos em algumas
culturas desaconselha os sistemas por aspersão, pois reduziria o efeito por
lavagem. A rotação de culturas limita a utilização de sistemas por
superfície, da mesma forma que a redução da aeração do sistema radicular
em algumas culturas tais como o fumo e o algodão. O emprego de filmes
plásticos sobre os cultivos, como o morango, viabiliza apenas os sistemas
localizados. Os elevados níveis de produtividade da cultura do arroz
somente são possíveis pela interação entre água e nutrientes, viabilizados
por sistemas que mantêm esta lâmina permanentemente sobre o solo pelo
tempo que a cultura necessitar.
Há outras situações, tão importantes quanto estas.
5.5 Valor econômico das culturas
As culturas de maior valor econômico devem receber um suprimento
adequado de água em toda a área. A uniformidade de distribuição de água

I RRI GAÇ ÃO

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

171

A NE X O 3

assume maior importância, porque os prejuízos decorrentes da
desuniformidade tornam-se mais significativos.
De um modo geral, os sistemas por aspersão e localizada podem apresentar
maior eficiência de aplicação que os sistemas por superfície.
6. Aspectos econômicos
As análises econômicas envolvendo diferentes sistemas são, geralmente,
complexas. Há um grande número de variáveis envolvidas. Entretanto,
constituem o critério mais adequado à seleção de sistemas de irrigação para
uma determinada condição.
6.1 Custos iniciais
Variam acentuadamente com as condições existentes em cada local e com
as exigências intrínsecas a cada sistema. Arbitrariamente podem ser
classificados como:
A) Custos para o suprimento de água às áreas irrigadas, incluindo a
instalação de energia elétrica, obras civis e hidráulicas, e máquinas e
equipamentos necessários à captação, bombeamento e condução da
água desde o manancial até as áreas irrigadas;
B) Custos para a adequação das áreas aos sistemas de irrigação, incluindo
a instalação de energia elétrica, sistematização, drenagem, estruturas
hidráulicas para condução, distribuição e controle de água às áreas
irrigadas;
C) Custos para a construção ou aquisição e instalação do sistema de
irrigação, incluindo a confecção de sulcos ou faixas de infiltração, a
compra de equipamentos e sua instalação nas áreas a serem irrigadas.
6.2 Custos operacionais
A operação de sistemas de irrigação envolve custos com energia, emprego
de máquinas e, ou, equipamentos e com mão-de-obra.
Os sistemas por aspersão são considerados os maiores consumidores de
energia e os por superfície os menores. Havendo condições favoráveis, os
sistemas por subsuperfície não requerem energia para operação. Alguns
sistemas por aspersão requerem o emprego de tratores, carretas e mão-deobra nas mudanças de posição na área irrigada.
Um aspecto muito importante a ser considerado diz respeito ao tipo de
energia disponível para irrigação. O custo do óleo diesel supera em cerca de
seis vezes o da energia elétrica.
6.3 Custos de manutenção
Todo sistema de irrigação requer algum tipo de manutenção para assegurar
condições satisfatórias de operação. Estes custos estão relacionados ao
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reparo e limpeza das estruturas hidráulicas, ao restabelecimento da
sistematização, à reposição de peças e componentes, etc. A grandeza desses
custos depende muito da qualidade dos materiais, equipamentos e obras
realizadas e das condições de operação.
7. Fatores humanos
Apesar da dificuldade para serem devidamente justificados sob um ponto de
vista lógico, diversos fatores humanos influenciam a escolha de sistemas de
irrigação. Hábitos, preferências, tradições e preconceitos são alguns desses
fatores. Entretanto, eles são determinantes. Existe um grau de desconfiança
quanto à qualquer inovação tecnológica.
O nível educacional do agricultor-irrigante pode influir decisivamente no
sucesso do desenvolvimento de um determinado sistema de irrigação. A
irrigação por superfície tem sido utilizada com relativo sucesso por agricultores
mais primitivos, em diferentes regiões do mundo.
Em conseqüência, pode-se concluir que a seleção de sistemas de irrigação mais
adequados às condições existentes e aos objetivos pretendidos depende de uma
criteriosa análise das variáveis relevantes envolvidas nesse processo. Tal
procedimento pode evitar grande parte dos riscos do empreendimento, ao
mesmo tempo que possibilita a obtenção de um melhor desempenho dos
sistemas selecionados.
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ANEXO 4
ESTUDOS E PESQUISAS PARA DRENAGEM.
1. Objetivos de pesquisa
O Objetivo fundamental dos estudos e pesquisas de campo envolve a necessidade de
reconhecer o problema como única forma de se dispor de elementos de julgamento
suficientes para proceder ao diagnóstico do mesmo. Tais determinações realizam-se,
na maioria dos casos, para ensaiar tratamentos de recuperação dos solos já afetados
pelo alto lençol freático e/ou salinidade, numa área que pode abranger entre 20% a
80% do projeto, porém em outros casos podem ter como objetivo prognosticar a
situação futura.
Este segundo caso se apresenta freqüentemente nos novos projetos de irrigação em
climas áridos, onde a irrigação produz uma substancial modificação no balanço
hídrico em equilíbrio com o clima, provocando ascensão dos níveis como
conseqüência do aumento da recarga. É comum observar-se, em projetos novos, o
aparecimento de problemas de drenagem em espaços tão curtos como cinco a dez
anos depois de iniciada a irrigação.
Uma baixa capacidade natural da drenagem tende a criar problemas de excesso de
umidade num futuro próximo, pode reconhecer-se se dispõe de suficiente informação
geológica, edáfica, hidrológica e climática. Isto permite adotar medidas quanto à
diminuição da recarga e/ou aumento da capacidade de descarga, bem como a estudos
e pesquisas prévias no sentido de um melhor conhecimento da transmissibilidade dos
estratos.
Segundo os estândares do Bureau of Reclamation (1964), em qualquer pesquisa sobre
a drenagem, o que se busca são os dados necessários para responder as seguintes
questões:
• "Existe na atualidade ou há possibilidade de no futuro produzir-se um excesso de
água?
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• "Existe uma saída adequada para eliminar o excesso de água?
• "Qual é a fonte do excesso de água?
• "Os solos podem ser adequadamente drenados?
• "Que quantidade de água deve ser removida?
• "Que sistema de drenagem dará melhores resultados?
Ainda que os aspectos agrícolas, econômicos e sociais, legais e institucionais sejam
importantes para compreender e resolver os problemas de drenagem em seu
conjunto, orientaremos nossa análise aos estudos que tem relação principalmente
com fatores físicos. Com este objetivo, discutiremos especialmente:
• "Estudos topográficos
• "Estudos do solo
• "Estudos geológicos
• "Estudos da salinidade
• "Estudos dos níveis freáticos
• "Estudos da permeabilidade
• "Estudos dos níveis piezométricos
Os estudos e pesquisas podem, por sua vez, ter diferentes níveis segundo as
exigências do projeto; reconhecimento, plano diretor, viabilidade e projeto executivo.

ETAPAS

Reconhecimento
Plano diretor
Viabilidade do projeto
Projeto executivo

FINALIDADE
Definir preliminarmente as áreas de possível aproveitamento e
disponibilidade de recursos agrícolas e socioeconômicos.
Definir em ordem de prioridade os planos para a programação
dos estudos de viabilidade econômica.
Demonstrar a viabilidade econômica do projeto com o objetivo
de captação de recursos e obtenção de financiamento.
Detalhar todos os planos de trabalho para a execução das obras

Em Forma muito geral o esquema de trabalho seria como aquele apresentado no
Organograma I.
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A revisão dos dados disponíveis consiste em coletar e analisar toda informação de
fontes distintas: solo, geologia, hidrologia, clima, cultura, etc., direta ou
indiretamente relacionada com o problema de drenagem; pois constitui uma
informação valiosa para reconhecer de uma forma global o problema e decidir a
coleção de dados adicionais.

Figura

1.2
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Organograma I. Esquema de trabalho para projeto de um sistema de
drenagem.
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O reconhecimento de campo permite a observação visual do problema e ajuda a
planejar a seqüência de estudos e pesquisas. Os estândares do Bureau of Reclamation
(1964), enumeram os seguintes pontos a serem esclarecidos no reconhecimento de
campo:
• "Localização e capacidade dos drenos naturais
• "Localização e condições das saídas
• "Localização e características das fontes de água: canais, poços, mananciais, lagoas,
pântanos etc.
• "Práticas de irrigação empregadas, tais como, métodos de aplicação, eficiência de
irrigação, sistematização do terreno etc.
• "Estimativa no nível da água subterrânea e informação relacionada com a flutuação e
direção do movimento
• "Padrão das culturas no presente e tendência futura
• "Tipo, localização, espaçamento, profundidade e efetividade de drenos na área ou em
áreas vizinhas
• "Marcas da altura de enchentes que possam ser usadas para avaliar seu efeito
• "Acidentes topográficos que poderiam afetar a localização dos drenos
• "Discussão com o pessoal radicado no projeto, em especial nas áreas cultivadas sob
irrigação.
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ANEXO 5
DRENAGEM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS EM
NÍVEL DE PROJETO BÁSICO
1. DRENAGEM SUPERFICIAL
O sistema ou rede de drenagem é o conjunto de drenos, coletores e obras
complementares, que tem a finalidade de coletar e escoar as águas pluviais e
excedentes de irrigação para fora da área do projeto, evitando a erosão e alargamento
dos terrenos por períodos que prejudiquem significativamente o rendimento
econômico das culturas.
Considerou-se nas presentes especificações duas fases distintas, a fase de estudos e a
fase de preparo do projeto. Para cada uma delas são enumeradas as normas e as
etapas de trabalho ou estudos necessários.
Uma obra de drenagem para o aproveitamento de terras agrícolas implica em
investimentos de certo volume, razão pela qual os projetos devem ser
adequadamente dimensionados e otimizados para cumprir com os requerimentos de
drenagem da microbacia e de empreendimentos com outros fins, como controle de
enchentes, projetos de irrigação e de drenagem ou de lavado e controle do conteúdo
de sais no perfil do solo.
Neste capítulo são apresentadas as especificações gerais para a elaboração de um
projeto básico de drenagem superficial e subterrânea. Estas especificações estão
baseadas naquelas atualmente utilizadas pela CODEVASF para apresentação de
projetos pelas firmas consultoras. A inclusão das especificações neste livro visa
somente normatizar e padronizar seu uso no país.
1.1 Fases de Estudos
a) Investigações preliminares
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Para s estudos das necessidades de drenagem superficial de uma área, é
necessário um conhecimento mínimo das condições topográficas, de solos e
cobertura vegetal da área, bem como das condições climáticas no que se refere
às precipitações pluviais.
É importante que o técnico responsável pelos estudos faça uma visita a área
para coletar, localmente, informações sobre possíveis marcas deixadas pelas
águas de enchentes, estado dos talvegues principais, presença de locais
alagados, uso da terra, obras existentes, etc.
b) Solos
O conhecimento da profundidade dos solos, bem como da capacidade de
infiltração são de grande importância para estimar o coeficiente de escoamento
superficial. Profundidade, textura, estrutura e consistência dão uma idéia
bastante aproximada das capacidades de infiltração e armazenamento dos
solos. O conhecimento do substrato rochoso, se permeável ou não, é também
importante. Nesta fase dos estudos é imprescindível dispor de um
levantamento de solos a nível de detalhe (mapa de solos em escala aproximada)
que forneça o volume necessário de informações para a elaboração do projeto.
c) Topografia
Para o preparo preliminar do lay-out de um projeto de irrigação e drenagem,
podem ser utilizados mapas obtidos a partir de restituição aerofotogramétricas,
preferencialmente me escala 1:15.000 ou 1:25.000, com curvas de nível de 1 em
1 m u 5 em 5 m.
d) Cobertura Vegetal
O seu conhecimento é importante para a determinação dos coeficientes de
escoamento superficial.
Deve ser conhecido o tipo de cobertura vegetal das bacias de contribuição, bem
como, dos tipos de cultivo previsto e práticas agrícolas.
e) Dados de chuvas
Coletar os dados disponíveis de chuvas em instituições credenciadas ou
diretamente em postos que possam existir na área a ser estudada ou suas
proximidades, desde que os dados sejam representativos. Preparar tabelas ou
curvas de intensidade-duração-freqüência.
1.2 Fase de Preparação do Projeto
a) Investigações preliminares
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O lay-Out do sistema de drenagem deve ser elaborado em concomitância com
os sistemas de irrigação, drenagem sub-superficial, caso exista, rede de estradas
e limites de propriedades ou parcelas. Pode ser utilizado mapa topográfico
obtido a partir de restituição aerofotogramétrica em escala 1:25.000, 1:15.000
ou 1:1.000 com curvas de nível de 5 em 5 m ou em 1 em 1 m.
Esta definição do sistema deve considerar ao máximo a drenagem natural da
área, adequando-a um sistema eficiente e econômico e que atenda
independentemente a cada parcela, no caso de colonização, ou a cada
propriedade rural, tratando-se de empresa agrícola.
A apresentação do trabalho a nível de projeto básico deve ser feita em escala
1:5.000 ou 1:2.000 cm curvas de nível de 1 em 1 m, ou em outra escala, a juízo
da empresa solicitante (cliente).
b) Traçado dos Drenos
O projeto de um sistema de drenagem superficial deve ser feito levando em
conta as seguintes fases do trabalho:
-

"traçado de rede de drenagem;

-

"determinação das descargas do projeto (vazão de drenagem);

-

"dimensionamento hidráulico dos drenos e preparo dos perfis;

-

"dimensionamento das estruturas e obras tipo complementares;

-

"estimativas de custos.

O traçado da rede de drenagem consiste na elaboração de um mapa cm a
localização dos drenos. Neste traçado deve-se levar em conta os seguintes
critérios:
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-

"aproveitar ao máximo as drenagens naturais;

-

"os drenos devem ser capazes de coletar, para a recorrência e durações de
cálculos, toda a água da área envolvida;

-

"os drenos devem, sempre que possível, serem localizados nas partes mais
baixas dos setores;

-

"deve sempre que possível ser evitado o cruzamento como sistema de
irrigação e estradas para evitar oras de arte de custo elevado;

-

"as declividades devem ser adequadas para evitar erosão ou assoreamento;

-

"o traçado deve ser adequado ao parcelamento definitivo;
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-

"sempre que iniciar o estaqueamento por ocasião do nivelamento
geométrico do dreno fazê-lo de modo que a estaca inicial coincida como
ponto de deságüe do dreno, ou seja, a origem deste.
-

O estaqueamento deve ser reduzido em pequenos trechos onde seja
necessário a obtenção de maiores detalhes.

-

O espaçamento mesmo para áreas planas não deve, em geral, exceder a
60 m, a não ser em casos especiais, quando houver concordância da
empresa solicitante (cliente).

-

"Caso não haja marcos de referência do levantamento topográfico, instalálos quando se fizer o estaqueamento do eixo do dreno;

-

"indicar, no perfil do terreno natural, todos os pontos de cruzamento com
obstáculos notáveis como canais de irrigação, cerca, estradas, tubulações,
pontos de intercessão dos eixos de cruzamento;

-

"em casos que o dreno atravesse manchas não irrigáveis, deve-se analisar a
possibilidade de deságüe a montante destas manchas sem construção de
calha, utilizando o talvegue natural para, a seguir, captar novamente a água
a jusante e o início de outra mancha irrigada, sem risco de erosão.

-

"o material proveniente de possível escavação de drenos em manchas não
irrigáveis deverá ser simplesmente descartado ao lado do dreno. Isto não
deve, no entanto, criar problemas de manutenção;

-

"sempre que apropriado, o material escavado poderá ser empregado como
leito de estradas de serviço marginal ao dreno ou então, se de boas
condições físico-químicas, deve ser espalhado sobre a área marginal a ser
irrigada, em camadas de profundidade média não superior a 5 cm. Para o
segundo tipo de uso deve ser feita uma avaliação econômica entre o
descarte do material como bota fora ou a sua incorporação à área agrícola.

Para as curvas dos drenos é necessário fazer um estudo com vistas a
necessidade de proteção. São apresentados na Tabela 1.1., raios mínimos de
curvatura, recomendados para condições dos Estados Unidos.
Uma curva tipo, apresentando as características geométricas deverá ser
representada em todas as pranchas de perfis dos drenos, ou em uma prancha
tipo única.
Para todas essas obras, deve-se fazer uma descrição detalhada das concepções e
funcionamento hidráulico, de tal maneira que haja facilidade para a
implantação, operação e manutenção das mesmas.
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TIPO DE CANAL
Pequenos canais (largura do
espelho d'água 4,6 m).
Canais médios (largura do espelho
d'água entre 4,6 m a 10,7m).
Canais grandes (largura do espelho
d'água maior que 10,7m)
Tabela 1.1

DESNÍVEL RAIO DE CURVATURA
POR 100 M
MÍNIMO
(m/1000m)
(m)
< 0,57
0,57 - 1,14
< 0,57
0,57 - 1,14
< 0,57
0,57 - 1,14

90
120
150
180
180
240

GRAU DE
CURVA APROX.
(graus)
19
14
11
10
10
7

Raios de curvas sugeridos para drenos de superfície em dolos estáveis
sem proteção do talude sendo Drainage of agricultural Lands (USSCS).
No Brasil, dificilmente o constante da Tabela 1.1 pode ser seguido, sendo
prática comum projetar-se curvas de drenos com raios inferiores aos sugeridos.
Isto acontece devido a necessidade de ajustar-se às condições naturais do
talvegue. Nestes casos é necessário justificar quanto à necessidade ou não de
proteção das curvas e indicar em projeto o tipo de proteção, quando necessário.
Na proteção de taludes considerar sempre o tipo de argila, sendo que argilas do
tipo Montmorilonita resultam em taludes altamente instáveis.

c) Determinação das descargas do projeto
O método racional mais confiável pode ser considerado como sendo confiável
para áreas inferiores a 200 ha. Para bacias maiores, podem ser empregadas
outras fórmulas ou métodos como a fórmula de McMath, fórmula CypressCreek, (Método das Curvas N.o) com determinação do coeficiente de
escoamento obtido através do método das curvas número ou diretamente no
campo.Estas fórmulas fornecem resultados mais adequados por possuírem
fator de correção da área, que resulta na obtenção de vazões inferiores àquelas
obtidas pela fórmula racional. Para áreas de grandes dimensões é recomendável
o emprego do hidrograma unitário.
Para dimensionamento de drenos com bacias de contribuições superiores a 200
ha, tomar valor igual ao obtido pela fórmula racional para bacias de até 200 ha
ou então valores obtidos por outra das fórmulas ou métodos sugeridos, desde
que superiores.
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Um outro método julgado mais apropriado tanto para áreas inferiores a 200 ha
como superiores poderá ser empregado desde que seja demonstrado ser mais
eficiente.
Os coeficientes de escoamento superficial são geralmente obtidos de tabelas
partir dos conhecimentos de soles, cobertura vegetal e topografia da área. O
ideal será a obtenção deste tipo de dados a partir de medidas de campo.
A duração da chuva de projeto pode ser estimada em função do tempo de
concentração do tempo em que a cultura pode resiste ao alagamento (várzeas),
sem que sejam causados danos economicamente apreciáveis à cultura.
Para a determinação das vazões, a recorrência mais indicada é de 1/10 anos,
podendo esta, no entanto, ser modificada por conveniência de projeto, o que
deverá ser feito mediante entendimento entre a contratante e a solicitante do
serviço.
d) Dimensionamento do sistema de drenagem
O dimensionamento deverá ser feito levando em conta a declividade local e as
velocidades médias de escoamento da água, que devem obedecer aos limites
Maximo de erosão e mínimos de assoreamento para os solos considerados.
Dentre as várias seções, a mais usada e recomendada é a trapezoidal. A seção
trapezoidal deverá ter uma largura mínima de base igual a 0,30 m para facilitar
o processo construtivo.
Para dimensionar as seções transversais, bem como os perfis longitudinais dos
drenos superficiais, deve ser utilizado o processo de cálculo iterativo baseado
nas relações:
Q = VA e
1
V = --- R2/3 S1/2 (fórmula de Manning)
n
Onde:
Q - vazão (m3/seg)
A - área da seção transversal (m2)
V - velocidade de fluxo (m/s)
n - coeficiente de rugosidade (adimensional)
R - raio hidráulico da seção molhada (m)
S - declividade longitudinal média do dreno (m/m)
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As determinações das velocidades podem ser efetuadas por tentativas, tendo em
vista as relações anteriores.
O coeficiente da rugosidade da fórmula de Manning depende principalmente
das características de material (rugosidade) e das condições previstas de
conservação do trecho considerado.
As relações do talude do dreno (V:H), dependem essencialmente das condições
naturais de estabilidade do solo. Esta estabilidade é afetada principalmente pela
textura, estrutura, tipo de argila e composição química do solo (solidificação).
e) Obras especiais e tipo
Algumas obras complementares são incorporadas a rede de drenagem para
assegurar a continuidade de funcionamento do sistema. Essas obras deverão ser
indicadas nos perfis dos drenos, citando as estacas correspondentes.
As obras especiais compreendem: as pontes, pontilhões, transições de chegada e
saída de estruturas etc.
As obras tipo compreendem: as quedas em drenos, curvas, junções, transição
de seções, seção tipo do sistema drenagem, projeto tipo de bueiro sob canal,
projeto tipo de arremate de drenos, etc.
Para todas essas obras, especiais e tipo, deve-se fazer uma descrição detalhada
das concepções e funcionamento hidráulico de tal maneira que haja facilidade
para a implantação, operação e manutenção do sistema.
f) Topografia de seções transversais para perfis dos drenos
A origem de um dreno é considerada seu ponto mais baixo. O levantamento de
seu eixo deve-se iniciar a partir deste ponto de deságüe.
Deverão ser feitas, quando necessária, (grandes coletores, talvegues profundos,
terrenos irregulares, talvegues cobertos de água, etc.), seções transversais de 20
em 20 m, ou em espaçamentos mais apropriados para cada caso. Para pontos
notáveis levantar seções intermediárias. Estas seções transversais podem ser
ajustadas de acordo com o porte do dreno e a forma do talvegue.
g) Perfis dos drenos
Deverão ser preparados, preferencialmente, perfis em escala horizontal 1:2000
e vertical 1:200, ou se necessário, usar as escalas 1:1000 e 1:100,
respectivamente.
h) Seções transversais das obras tipo
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Deverá ser usada a escala vertical de 1:50 e horizontal 1:50 ou outro escala que
se ajuste melhor a um detalhamento requerido.
i) Topografia para as obras especiais e de arte
Quando necessário, deve ser feito levantamento de campo em escala 1:500.
j) Mapas topográficos
Para locação dos eixos dos drenos, obras complementares, especiais e drenagem
parcelar, deverão ser usados mapas de escalas 1:5000 ou 1:2000 com curvas de
nível de 1 em 1 m ou 0,5 em 0,5 m.
k) Nomenclatura de dreno
Devido à grande diversidade de formas que o traçado de um sistema de
drenagem superficial pode apresentar, recomenda-se adotar o seguinte
procedimento para denominar os drenos:
Definir os coletores finais:
Entende-se como coletores finais os drenos naturais (rio, riacho, lago,
lagoa, grota, talvegue etc.), que coletam ou coletarão águas superficiais
oriundas da área do projeto. Em geral os coletores finais já possuem uma
denominação oficial ou usual, a qual deve ser mantida.
Codificar os drenos:
A codificação utiliza dez espaços, preenchidos conforme descrição a seguir
1° espaço = letra D (maiscúla);
2º espaço= letras P, S, T ou Q, identificando, respectivamente, o dreno
principal (P), secundário (S), terciário (T) ou quaternário (Q);
3º e 4º espaços= números correspondentes ao dreno principal, ou zero,
caso não haja mais de um dreno considerado como principal. Quando da
existência de um, a numeração deve estar em ordem crescente, no sentido
horário a partir do dreno de maior vazão;
5º e 6º espaços= número - a partir de 01 - corresponde ao dreno
secundário;
7º e 8º espaços= número - a partir de 01 - corresponde ao dreno terciário;
9º e 10º espaços= número - a partir de 01 - corresponde ao dreno
quaternário.
O comprimento de cada dreno será definido, a partir do seu ponto de deságüe,
pelo traçado contínuo de maior extensão dentro da área do projeto.
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Para drenos secundários, terciários e quaternários, o número correspondente
do dreno deve estar em ordem crescente, de jusante para montante, e da
esquerda para a direita, relativamente ao ponto te deságüe do dreno que o
coleta.
l) Normatização das plantas
(i) Perfis
Os perfis do terreno natural e do fundo do dreno devem ser desenhados de
acordo com as escalas indicadas no item 3.7, sendo que as cotas do terreno
natural devem ser plotadas de 20 em 20 m ou a distâncias maiores
conforme o constante do sub-item 7, do item 3.2. As cotas do fundo do
dreno devem ser indicadas em pontos onde haja obras complementares
(quedas, bueiros, junções, mudanças de declividade etc.), ou máximo de
100 m quando não houver essas obras.
Para facilidade de implantação dos drenos e obras complementares, indicar
nos perfis todos os elementos que compõem a elaboração destes.
Acima do perfil deve-se representar o eixo do dreno em planta, indicando
os ângulos e estacas correspondentes e todas as obras significativas que
cruzam esse eixo, como cercar, estradas, tubulações etc.
Deve representar também, a indicação do norte verdadeiro relativo a
posição do eixo do dreno.
Todas a plantas dos perfis deverão conter o carimbo com a legenda
indicativa.
Recomenda-se que a consultora faça alguns perfis preliminares em papel
milimetrado, com todas as indicações sugeridas acima e apresentar à
empresa solicitante (cliente), para fins de análise e posterior discussão com
o projetista da firma. Para essa apreciação é necessário também o lay-out
geral do sistema de irrigação e drenagem na escala recomendada.
(ii) Obras tipo:
Devem ser apresentadas em pranchas que melhor ajuste ao tamanho da
obra e com as dimensões do carimbo iguais àquelas dos perfis. Apresentar
cortes que dêem, uma visão nítida da seção sugerida para tal.
A escala usual é de 1:50 ou a se decidir, de acordo com a conveniência de
cada obra.
m) Estimativa de custos de implantação
Deverão ser apresentados os valores globais dos volumes de escavação,
concreto, enrocamento, aterro e demais serviços para implantação do projeto,
com os preços unitários compostos para cada atividade. Deve ser apresentado o
valor em cruzados, data de referência e o valor correspondente em OTN.

I RRI GAÇ ÃO

E D REN AG EM D E TERRAS AG RÍC OL AS

187

A NE X O 5

n) Apresentação dos relatórios e plantas
Toda a parte descritiva dos relatórios incluindo os preliminares deverá ser
datilografada, podendo as tabelas numéricas serem apresentadas em
manuscrito com letra bem legível. As plantas deverão seguir as dimensões
usuais.
o) Relação dos drenos
Deverá ser apresentado um quadro relacionando todos os drenos e suas
dimensões, inclusive distâncias e características hidráulicas.
p) Equipamento para manutenção
A consultora deverá indicar quais os tipos de equipamentos julgados
adequados para a manutenção da rede de drenagem superficial.
2. DRENAGEM SUBSUPERFICIAL
Consiste na remoção do excesso de água do perfil do solo com a finalidade de
propiciar às raízes das plantas cultivadas condições satisfatórias de umidade, aeração
e balanço de sais, bem como facilitar os trabalhos agrícolas, principalmente aqueles
realizados com máquinas.
As especificações aqui apresentadas têm como finalidade obter um volume de
informações suficientes para identificar área com problemas de drenagem
subsuperficial, prever o surgimento do problema e ao mesmo tempo apresentar
soluções do ponto de vista técnico e econômico. É possível que existam, na área,
manchas de solo onde o surgimento do problema de drenagem superficial poderá ser
imediato, caso seja projetado sistema de irrigação não apropriado.
Poderão ocorrer manchas de solo cujas condições de drenabilidade do perfil seja
suficientes para conduzir a água proveniente dos excedentes de precipitações pluviais
adicionadas das recargas de irrigação, mesmo que o sistema escolhido seja o de
irrigação por gravidade, sem que o lençol freático se eleve a níveis que prejudiquem
significativamente o desenvolvimento das plantas cultivadas.
Caso ocorram manchas de solo cujas características indiquem a necessidade de
implantação de sistema de drenagem subsuperficial, mesmo após a seleção de
sistema de irrigação considerado adequado, devem ser feitos estudos de campo com a
finalidade de preparar projeto a nível de implantação.
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Deve sempre ser levado em consideração que o surgimento de problemas de
drenagem, principalmente de subsuperfície, podem ser evitados, ou mesmo
reduzidos, quando o sistema de irrigação escolhido é adequado e bem dimensionado
par ao tipo de solo da área. Operação e Manutenção apropriadas são também muito
importantes no controle de problemas de drenagem.
Em solos de classificação textural do tipo arenoso franco e franco arenoso com
impermeável próximo da superfície, a prática de irrigação por gravidade geralmente
cria problemas sérios de drenagem subsuperficial. Isto resulta em baixa eficiência de
aplicação com uma conseqüente perda muito grande de água, redundando na
necessidade de implantação de drenagem de subsuperfície, o que em muito encarece
o projeto, além de propiciar uma lixiviação muito intensa dos solos.
Ressalta-se que os estudos de campo de drenagem a nível de projeto executivo devem
sempre que possível ser feitos após estudos pedológicos e de classificação de terras a
nível de detalhe.
Em casos do emprego do sistema de irrigação por gravidade, é de fundamental
importância que o comprimento do sulco seja criteriosamente determinado, o que
influi diretamente nas perdas por percolação profunda, podendo gerar problemas de
ascensão do lençol freático caso a drenabilidade do perfil não seja adequada e o
comprimento do sulco não seja apropriado.
2.1 Fases de Estudo
a) Investigações Preliminares
De início deverá ser feita uma revisão de todos os dados existentes e que
possam, direta ou indiretamente, auxiliar nos estudos.
Devem ser utilizadas todas as informações porventura existentes como estudos
de solo, geologia, topografia, fotografias aéreas, estudos de lençol freático,
qualidade da água do lençol e de irrigação, presença de barreira etc. Devem
também ser consideradas as condições naturais de drenagem, existentes, o
sistema de irrigação previsto, as condições climáticas e o plano de culturas do
projeto.
Sendo detectadas áreas onde existam em condições naturais problemas de
drenagem de subsuperfície, ou que possuam indícios de virem a apresentar esse
tipo de problema após a prática de irrigação, devem ser feitas, nestas áreas,
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investigações de campo, tendo em vista a obtenção de informações necessárias
para a solução do problema.
b) Estudos de campo
Estudar todas as áreas suspeitas de apresentarem problemas de drenagem ou
toda a área do projeto. O segundo caso ocorre quando o volume de informações
existentes não fornece subsídios suficientes para separar-se, em termos de
drenabilidade de perfil, as áreas boas daquelas deficientes. É possível que no
projeto motivo dos estudos, venham a existir somente pequenas manchas com
problemas. Existindo manchas de baixa drenabilidade de perfil, deve ser
também estudada a possibilidade de contornar o problema empregando
sistema de irrigação e cultivo apropriados (Ex.: arroz inundado, aspersão, etc.).
(i) Estudos topográficos
Usar nos estudos da área, fotografias aéreas ou mapas topográficos
existentes nas escalas 1:25.000, 1:15.000 ou 1:5.000 com curvas de nível de
5 em 5 m ou de 1 em 1 m.
(ii) Mapa do lençol freático
Preparar mapas issoprofundidade que é a profundidade do lençol freático
em relação à superfície do solo. Isto não sendo possível, a simples existência
de lençol freático e sua profundidade é uma informação bastante útil. No
caso de ser encontrado lençol freático, devem ser preparados mapas ara
profundidades de 0-50 cm, 50 a 100 cm, 100 a 150 cm, a 50 cm a 200 cm e
profundidades maiores de 200 cm.
Tendo sido encontrado o lençol freático na época dos estudos pedológicos,
e sua profundidade anotada após a estabilização, que pode dar-se de 5
minutos a período superiora 12 horas, estes dados serão de grande valia nos
estudos sobre o assunto.
(iii) Descrição do aqüífero superficial
Nas áreas que apresentem lençol freático ou condições favoráveis ao seu
surgimento, fazer tradagem complementares, se necessário, na proporção
de um furo para cada 25 a 100 ha.
Todas as tradagens deverão ser feitas até a barreira ou a uma profundidade
máxima de 6 m ou até uma profundidade onde seja impossível a
penetração do trado, neste caso indicar o motivo.
Devem ser computadas as tradagens feitas nos estudos pedológicos, ou
qualquer outro tipo de tradagem ou sondagem acompanhada de descrição
do perfil.
Deve ser feita análise de condutividade elétrica e determinado o pH da
água do aqüífero superficial.
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(iv) Mapas de salinidade
No caso de existirem solos salinos dentro da área do projeto, fazer análises
de solos para determinação do pH, Relação de adsorção de sódio (RAS) ou
percentagem de sódio trocável (PST) e a condutividade elétrica (CE em
mmhos/cm) para posterior classificação do tipo e grau de salinidade.
Deverão ser analisadas para este fim amostras de 0-30, 30-60 e 60-90 cm de
profundidade.
Deverão então ser preparados mapas de salinidade em escala de 1:15.000
ou 1:5.000.
(v) Mapas de profundidade da barreira
Devem ser preparados nas escalas 1:25.000 a 1:5.000, dependendo da
intensidade das investigações e das dimensões da área estudada. Devem
mostrar a profundidade da barreira, extensão e tipo de material encontrado.
(vi) Determinação da condutividade hidráulica
Condutividade hidráulica em ausência de lençol: teste de permeâmetro de
anel; teste de furo de trado em ausência de lençol freático; condutividade
hidráulica em presença de lençol; teste de furo de trado em presença de
lençol freático.
Os testes de furo de trado para efeito de cálculo de espaçamento entre
drenos só devem ser conduzidos para as camadas de solo situadas abaixo de
1 m de profundidade. Em camadas de menos de 1 m de profundidade, se
necessário, conduzir teste de permeâmetro de anel. Para lençol freático
próximo da superfície, conduzir teste de furo de trado em presença de
lençol freático. Devem ser conduzidos de dois a três testes por camada se
solo ou tipo de solo, cujas dimensões justifiquem o cálculo do espaçamento
entre drenos. Para camadas de baixa condutividade hidráulica e situadas
em profundidades inferior a 1 m, os testes têm como finalidade definir
melhor quanto ao tipo de cultura a ser usada, como por exemplo um solo
que tenha vocação para o cultivo do arroz. Devem ser conduzidos se
necessário, dois a três testes para cada 25 a 100 ha.
c) Determinação da descarga normativa
Com base no balanço, incluindo eficiência de irrigação prevista e
necessidade de lixiviação, determinar a descarga normativa ou lâmina
diária a ser drenada subsuperficialmente.
2.2 Projeto de Drenagem Superficial
Projetar detalhadamente em escala 1:2.000, ou 1:5.000 os sistemas de drenagem
subterrâneos que forem necessários instalar juntamente com a implantação do
projeto de irrigação, considerando os seguintes itens:
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-

espaçamento entre drenos;

-

diâmetro dos drenos;

-

material de dreno (tubo);

-

tipo de envelope a ser usado; no caso do emprego de cascalho colocar
camada de 10 cm ao redor do dreno. O diâmetro das partículas deverá estar
entre 2 cm e 5 mm;

-

proteção nas descargas dos tubos coletores;

-

larguras e profundidade das valas escavadas;

-

detalhamento das caixas de inspeção ou de dissipação de energia;

-

reaterro das valas escavadas.

Em áreas suspeitas de virem a apresentar no futuro, problemas de drenagem
subsuperficial, mesmo tendo sido selecionado sistema de irrigação considerado
mais adequado para as condições reinantes, indicar esta possibilidade e
apresentar as possíveis alternativas para evitar ou solucionar o problema
Para o cálculo do espaçamento entre drenos pode ser emprega a fórmula do
HOOGHOUDT com correção para a profundidade efetiva da barreira, ou
então uma outra fórmula que seja julgada como mais apropriada para o caso
específico.
Deve ser feito levantamento topográfico dos eixos dos drenos entubados, tipo
caminhamento, com estacas de 20 m 20 m, ou a espaços superiores
dependendo das declividades e uniformidade do terreno.
Para o preparo dos perfis dos coletores fechados, as escalas 1:2.000 (vertical) e
1:2.000 (horizontal) ou 1:1.000 (vertical) e 1:1.000 (horizontal) são
recomendados.
Para o preparo das seções transversais dos coletores fechados utilizar a escala
horizontal 1:50 e a escala vertical 1:50 ou segundo o tamanho da obra.
Os drenos podem ser de argila, concreto, tubo plástico liso ou corrugado, sendo
que devem possuir área efetiva de fluxo por metro linear suficiente par que haja
uma fácil penetração de água no tubo.
Devem ser instalados seguindo ao máximo a declividade calculada para evitar a
formação de depressões, causas de desalinhamento e conseqüente decantação
de material.
Em casos específicos a ser discutido coma empresa solicitante (cliente), poderá
ser empregado envelope sintético, desde que o uso deste mostre ser eficiente,
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levando-se também em conta as condições de solo e o tipo de dreno (tubo)
proposto.
A largura das valas deve ser apropriada ao tipo de tubo a ser empregada, no que
se refere a diâmetro e resistência a deformação, tendo em vista que máquinas
operam na área nos trabalhos de cultivo, colheita etc.
Para escavação manual em solos estáveis, a largura da vala pode ser de 60 cm
até atingir profundidade inferior a 30 cm da profundidade total desejada. Daí
para baixo, e até atingir a profundidade de projeto (30 cm restantes) a vala
poderá ter em torno de 30 cm de largura.
Para escavações mecânicas, o tipo de máquina a ser utilizado determinará a
largura das valas.
A profundidade das valas para instalação dos drenos dependerá da elevação do
ponto de descarga dos drenos, da topografia da área e da profundidade
projetada para o lençol freático.
Devem ser feitas comparações de ordem econômica, considerando o preço da
escavação e o aumento do espaçamento de drenos em função da profundidade.
A profundidade das valas pode estar em geral em torno de 1,50 cm de
profundidade.
Instalar caixas de inspeção e limpeza (manhole).a cada 200 m ou de acordo
com as dimensões do aparelho a ser utilizado para limpeza dos drenos. A
topografia para as obras de arte deverá ser feita no campo em escala 1:500.
Fornecer recomendações de operação e manutenção do sistema contendo
instruções de manutenção.
a) Bombeamento de água de drenagem
Nos casos de bombeamento, considerar as vazões mínimas, mas freqüentes e
máximas; os níveis mínimos, mais freqüentes e máximos no final do sistema
gravitacional de drenagem.
Preparar o lay-out do sistema de drenagem subsuperficial nas seguintes escalas:
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2.3 Estimativa de Custo
Fazer estimativa de custo em detalhe do sistema a ser implantado fornecendo a
data, os valores em cruzados e os valores correspondentes em OTN. Indicar os
custos médios por metro de dreno e por hectare para as deferentes áreas.
2.4 Apresentação dos Resultados
Deverá ser apresentada para apreciação pela contratante, minuta do relatório
final contendo as partes descritivas datilografadas, podendo as tabelas ser
manuscritas com letras de forma.
2.5 Experiência Profissional
Os currículos dos técnicos responsáveis pelos estudos e projeto de drenagem
superficial a subsuperficial deverão ser aprovados pela empresa contratante,
podendo ser Senior, Junior ou ambos, dependendo do volume de trabaho e sua
complexidade.
É conveniente que o técnico responsável pelas investigações de campo reúna
conhecimentos razoáveis de solos e de salinidade além dos conhecimentos de
drenagem necessários.
A aprovação de Curriculum de técnicos fica a cargo da empresa solicitante dos
serviços.
A firma que realiza os serviços deverá apresentar, também, memória de
Cálculo, podendo a parte numérica ser manuscrita, desde que legível.
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