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RESUMO
SILVA, Samuel Ferreira da. Universidade Federal do Espírito Santo, Fevereiro de
2013. Qualidade química da água para irrigação no município de Alegre - ES.
Orientador: DSc. Giovanni de Oliveira Garcia. Co-orientadores: DSc. Edvaldo Fialho
dos Reis e DSc. Roberto Avelino Cecílio
A prática da irrigação em culturas promove o desenvolvimento em diversas regiões.
Logo o conhecimento da qualidade da água utilizada nesta técnica é fator
fundamental, que normalmente é negligenciado no momento da elaboração de
projetos. Como consequência, a água de irrigação, quando em qualidade inferior,
pode produzir efeitos negativos à cultura e ao solo ou mesmo servir como veículo
para disseminação de doenças à população, no momento que ocorre a ingestão dos
alimentos. Nesse sentido, objetivou-se, com a realização deste estudo, avaliar a
qualidade química da água de irrigação proveniente de cinco pontos de captação
que suprem diferentes projetos de irrigação (microaspersão, gotejamento, aspersão
fixa, aspersão móvel e canhão) no município de Alegre - ES. Foi realizado um
monitoramento químico da água, durante os meses de novembro de 2011, janeiro,
março, maio e julho de 2012, em que foram realizadas cinco amostragens de água
com três repetições em cada mês, nos pontos de captação da água de cada projeto
selecionado. Após coletadas, as amostras foram encaminhadas ao laboratório para
determinação da condutividade elétrica (CE) e do pH. Também foram quantificados
os teores de sódio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, boro e manganês. De
posse dos resultados de sódio, cálcio e magnésio determinou-se a razão de
adsorção de sódio (RAS). A classificação da qualidade química da água de cada
ponto de captação no período monitorado foi feita utilizando duas metodologias,
sendo, uma desenvolvida por Ayers e Westcot e outra proposta pelo Laboratório de
Salinidade dos Estados Unidos. Com os resultados obtidos verificou-se, segundo a
metodologia proposta por Ayers e Westcot, que as águas nos cinco pontos de
captação monitorados não apresentaram restrição ao uso quando relacionado à
salinidade, não acarretando, assim problemas quanto à absorção de água pelas
raízes devido à alteração do potencial do solo. A água nos pontos de captação que
abastecem os projetos de irrigação por microaspersão, gotejamento, aspersão fixa e
canhão são classificadas como, apresentando severo grau de restrição ao uso.
Sendo necessário, adotar um manejo adequado para que não ocorram danos à

estrutura do solo. Por outro lado, a água no ponto de captação que abastece o
projeto de irrigação por aspersão móvel apresenta moderado grau de restrição ao
uso. Esta pode ser usada em solos de boa drenagem, sem apresentar problemas de
infiltração da água no solo. Verificou-se que a concentração de sódio, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio, ferro, boro e manganês na água dos pontos de captação
estudados, não estão em concentrações que apresentem problemas de toxicidade
por íons específicos, ou seja, sem restrições para o uso das águas. Utilizando a
classificação proposta pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, verificouse que, com exceção da água no ponto de captação que abastece o projeto de
irrigação por aspersão móvel, todas as demais foram classificadas como sendo
C1S1, ou seja, baixo risco de salinização ou sodificação do solo. Por sua vez a água
no ponto de captação correspondente ao projeto de irrigação por aspersão móvel foi
classificada como, sendo C2S1, ou seja, médio perigo de salinização do solo. Em
uma avaliação temporal, pode-se dizer que a qualidade da água nos pontos de
captação estudados no município de Alegre - ES, variou, sendo classificadas em
uma avaliação geral como de boa qualidade para uso na irrigação.
Palavras-chave: Características químicas da água. Salinidade. Toxicidade por íons
específicos. Grau de restrição ao uso.

ABSTRACT
SILVA, Samuel Ferreira da. Federal University of Espírito Santo, February 2013.
Chemical quality of irrigation water in the municipality of Alegre - ES. Advisor:
DSc. Giovanni de Oliveira Garcia. Co-advisors: DSc. Edvaldo Fialho dos Reis and
DSc. Roberto Avelino Cecílio
The practice of irrigation cultures promotes development in various regions. Soon
knowing the quality of the water used in this technique is a fundamental factor, which
is usually neglected at the time of project design. As a result, irrigation water, when in
lower quality, can have negative effects to the cultivation and soil or even serve as a
vehicle for the spread of disease population, which occurs at the time of food intake.
Accordingly, the aim of, with this study, to evaluate the chemical quality of irrigation
water from five catchment points that supply different irrigation projects (micro, drip,
sprinkler fixed, mobile and spray gun) in the municipality of Alegre - ES. We
conducted a chemical monitoring of water during the months of November 2011,
January, March, May and July 2012, in which there were five samples of water with
three repetitions of each month, at the point of catchment water for each project
selected. Once collected, the samples were sent to the laboratory for determination
of electrical conductivity (CE) and pH. Levels were also quantified sodium,
phosphorous, potassium, calcium, magnesium, iron, boron and manganese. Based
on the results of sodium, calcium and magnesium was determined sodium adsorption
ratio (SAR). The classification of the chemical quality of water each pickup point in
the monitored period was done using two methods, one being, one developed by
Ayers and Westcot and another proposed by Salinity Laboratory of the United States.
With these results it was found, according to the methodology proposed by Ayers
and Westcot, that the waters in the five catchment points monitored showed no
restriction to use when related to salinity, not causing so much trouble to water
absorption by the roots due to changing the ground potential. Points of water
abstraction projects that supply micro sprinkler irrigation, drip, sprinkler and fixed
cannon are classified as having severe degree of restriction on use. Is necessary to
adopt appropriate management so that damage will not occur to soil structure.
Moreover, the point of capture water that supplies the design of sprinkler irrigation

Mobile presents moderate degree of restriction on use. This can be used in well
drained soils, without presenting problems of water infiltration into the soil. It was
found that the concentration of sodium, phosphorous, potassium, calcium,
magnesium, iron, boron and manganese in the water catchment points studied at
concentrations that are not present toxicity problems by specific ions, or without
restriction to use of water. Using the classification proposed by the Salinity
Laboratory of the United States, except for water abstraction point for the design of
mobile sprinkler irrigation, all the rest were classified as C1S1, or low risk of
salinization or sodification soil. In turn the water in the pickup point corresponding to
project mobile sprinkler irrigation was classified as C2S1, or average risk of soil
salinization. In a temporal assessment, it can be said that the quality of water at point
of catchment studied in the municipality of Alegre - ES, varied, being classified as a
general assessment of good quality for use in irrigation.
Keywords: Chemical characteristics of the water. Salinity. Specific ions toxicity.
Degree of restriction on use.
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1 INTRODUÇÃO
A irrigação é uma técnica que tem por objetivo fornecer água para suprir as
necessidades hídricas das culturas, possibilitando a produção de culturas, seja para
alimentos, madeiras ou ornamentação, em melhor qualidade e com altos
rendimentos, além de possibilitar o cultivo de alimentos em áreas que antes não era
possível a produção agrícola, sendo que em determinadas áreas possibilita o cultivo
de dois ou até mais ciclos de uma mesma cultura no ano (TESTEZLAF, 2001,
MANTOVANI et al., 2007).
Esta técnica é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da
agricultura no mundo. No Brasil, a irrigação é uma técnica produtiva que contribui
em grande parte para o aumento da produção agrícola (MANTOVANI et al., 2007).
São muitos os fatores que contribuem para um bom desenvolvimento da
agricultura irrigada, a qualidade da água é um desses fatores. A agricultura irrigada
depende tanto da quantidade como da qualidade da água, sendo que, devido aos
efeitos diretos das características químicas da água nos níveis de produção esta se
torna um dos fatores mais importantes e deve ser avaliada periodicamente e de
forma temporal (AYERS e WESTCOT, 1999; BARROSO et al., 2011).
De acordo com Bernardo et al., (2006), as águas apresentam parâmetros que
as caracterizam com relação à sua qualidade. Avaliar e monitorar essas
características da água é uma técnica que possibilita a obtenção de informações que
auxiliam na orientação das práticas de irrigação e na seleção de cultivos, bem como
possibilita a classificação da água para fins de irrigação (ALMEIDA, 2010).
Na busca pelo conhecimento da qualidade da água que é destinada à
irrigação, diversos autores vêm trabalhando com o monitoramento de suas
características (SILVA et al., 2011).
No Brasil, trabalhos avaliando a qualidade da água usada na irrigação
demonstram a importância dessa técnica que auxilia no manejo. Molozzi et al.,
(2006), estudando a qualidade da água para cultivos agrícolas em Itajaí - SC,
Resende e Cordeiro (2007) estudando a qualidade da água na região Semi-Árida do
Nordeste brasileiro, e Almeida Neto et al., (2009), avaliando a água de irrigação no
Estado de Minas Gerais são alguns exemplos de trabalhos realizados com o intuito
de avaliar a qualidade da água usada na irrigação.
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A avaliação da qualidade da água destinada à irrigação proporciona o
conhecimento de seus efeitos, sejam positivos ou negativos no solo e,
consequentemente, na cultura irrigada. Em trabalhos desenvolvidos por Meireles et
al., (2007), avaliando a qualidade das águas do açude Edson Queiroz - CE, Lobato
et al., (2008), estudando a qualidade da água do Distrito Irrigado Baixo Acaraú - CE
e Franco e Hernandez (2009), monitorando a qualidade da água na microbacia do
Coqueiro, Estado de São Paulo, tiveram como objetivos principais estudar e
monitorar a qualidade da água usada para irrigação, possibilitando a utilização
destas informações para o emprego de manejos adequados.
Palácio et al., (2009), estudando a dinâmica dos sais das águas superficiais
para fins de irrigação do rio Trussu - CE, observaram que as águas tinham qualidade
adequada para a agricultura irrigada, sem apresentar nenhum grau de restrição de
uso na agricultura.
Nunes et al., (2005), utilizando da metodologia proposta por Ayers e Westcot
(1999) para analisar a qualidade da água para irrigação na região de Janaúba - MG,
classificaram as águas do Rio Gorutuba como de baixo risco de salinidade e risco
severo de sodicidade e as águas dos poços foram consideradas de médio risco de
salinidade e baixo risco de sodicidade.
Barroso et al., (2011), utilizaram a metodologia do Laboratório de Salinidade
dos Estados Unidos e a metodologia proposta por Ayers e Westcot (1999) para
classificarem a água de irrigação no município de Jucás - CE, encontrando uma
restrição de uso considerada de moderado grau para ambas as classificações
aplicadas.
Franco e Hernandez (2009), avaliando a qualidade da água para irrigação na
região noroeste do Estado de São Paulo, utilizaram a metodologia de classificação
da água para irrigação com base na disponibilidade de água para as culturas,
infiltração da água no solo e toxicidade por íons específicos, e classificaram as
mesmas, como, não apresentando nenhum grau de restrição para uso na
agricultura.
Diante do apresentado, observa-se que existem diferenças quanto à
qualidade da água nos mananciais brasileiros e que se deve dar importância ao
monitoramento da qualidade da água destinada à irrigação, avaliando as suas
características químicas e o grau de restrição quanto ao uso desta água, o que levou
à elaboração do presente trabalho.
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2 OBJETIVOS
Objetivou-se, com a realização deste estudo, avaliar a qualidade da água em
cinco pontos de captação que abastecem diferentes projetos de irrigação no
município de Alegre - ES, por meio de avaliações das características químicas da
água. Para tanto, foram definidos, os seguintes objetivos específicos:
- Avaliar a variação temporal das características químicas da água usada na
irrigação no período estudado;
- Classificar e interpretar a qualidade da água para irrigação por dois
métodos.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
A qualidade da água para irrigação é avaliada de acordo com as suas
características, e também, pela composição individual dos íons presentes, podendo
variar segundo o tipo e a quantidade de sais dissolvidos, que são encontrados em
quantidades pequenas, porém muitas vezes significativas, tendo sua origem na
intemperização das rochas e dos solos, pela dissolução lenta do calcário e de outros
minerais, que são depositados no solo, acumulando à medida que a água evapora
ou é consumida pelas culturas (RHOADES et al., 1992).
A qualidade da água também pode ser alterada pela flutuação do clima como
chuva e seca ou pela ação do homem através do mau uso do solo, uso de
agrotóxicos, despejos de esgotos ou lixos próximos dos corpos de água (SILVA et
al., 2007).
A ocupação e uso do solo pelas atividades agropecuárias alteram
sensivelmente os processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais, e
essas alterações podem ser avaliadas através do monitoramento da qualidade das
águas (MERTEN e MINELLA, 2004).
Srinivasan e Reddy (2009) citam que a utilização de águas com qualidade
inferior na irrigação, ocasiona danos às tubulações e emissores dos projetos de
irrigação, à cultura irrigada e à estrutura do solo. Tais afirmações demonstram a
importância do monitoramento da água usada para irrigação e ressalta que a
utilização de água de qualidade inferior para a agricultura pode ocasionar perdas de
produtividade.
Lopes et al., (2011) salientam que é importante o monitoramento da qualidade
da água destinada à irrigação, pois o conhecimento dessas características possibilita
empregar técnicas de manejo adequadas de acordo com os aspectos de qualidade
de cada ponto de captação de água estudado.
3.2 PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
As águas utilizadas para irrigação normalmente são de origem superficial ou
subterrânea, estas águas apresentam características muito diversas, dependendo
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de sua procedência e do grau de contaminação alcançado antes do uso (ALMEIDA,
2010).
Costa et al., (2005) destacam que para evitar danos à qualidade da água
diversas medidas devem ser adotadas nas áreas que mais influenciam os
mananciais onde estão inseridos os pontos de captação de água, pois, esses
mananciais onde são captadas as águas para irrigação podem ter a sua qualidade
afetada dependendo da formação geológica, constituição vegetal em seu entorno,
uso e ocupação do solo, além de outros fatores ambientais.
Os rios são sistemas complexos caracterizados como escoadouros naturais.
A complexidade desses sistemas deve-se ao uso da terra, geologia, tamanho e
formas das bacias de drenagem, além das condições climáticas locais, portanto,
cada sistema possui características próprias, o que torna difícil estabelecer um único
parâmetro como um indicador padrão de qualidade para qualquer sistema hídrico
(CRUZ et al., 2007).
As águas de rios geralmente são de boa qualidade para irrigação,
destacando-se, os rios perenizados com águas de melhor qualidade, sendo que, as
características mais comuns dos rios são: alta susceptibilidade às influencias do
meio, possuindo variabilidade quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos
(SUASSUNA e AUDRY, 1992).
As características mais comuns dos lagos são: alta susceptibilidade às
influencias do meio, podendo ter origem natural ou artificial (construção de represas
e açudes); maior deposição de lodo no fundo, sendo sujeito à presença de
substâncias orgânicas e materiais inorgânicos, tendo influencias do meio e quando
não recebem despejos de efluentes industriais ou domésticos, possuem baixa
variabilidade quanto aos aspectos qualitativos da água (MORAIS et al., 2009).
Jorgensen e Vollenweider (2000) salientam que as represas podem ser
consideradas como um sistema intermediário entre lagos e rios, apresentando
mecanismos específicos de funcionamento e, portanto, complexo gerenciamento. As
represas de pequeno porte causam poucos impactos no sistema fluvial, mas podem
apresentar possíveis problemas de salinização.
De acordo com Almeida (2010) a construção de poços possibilita a extração
de águas subterrâneas, sendo que, a característica mais comum das águas
extraídas dos poços é a quase completa ausência de microrganismos, com baixa ou
total ausência de substâncias orgânicas (MORAIS et al., 2009).
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3.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO
Segundo Ayers e Westcot (1999), o conceito de qualidade da água refere-se
às suas características que podem afetar sua adaptabilidade para uso específico, ou
seja, estão vinculadas à finalidade com que se pretende utilizá-la, podendo usos
específicos ter diferentes requisitos de qualidade, logo, as características que
descrevem o estado qualitativo das águas para determinados fins terão uma maior
ou menor relevância.
De acordo com Bernardo et al., (2006), a concentração dos constituintes da
água de irrigação de maior relevância, como as características químicas, devem ser
determinadas para que se possa analisar uma água e avaliar se pode ser utilizada
para uma determinada finalidade.
Antas e Morais (2011) salientam que essas características químicas são
indicadores da qualidade da água e passam a constituir impurezas quando
alcançam valores superiores aos estabelecidos como aceitáveis para um
determinado uso.
As águas que se destinam à irrigação devem ser avaliadas principalmente
sob três aspectos, considerados importantes na determinação da qualidade
agronômica das mesmas, sendo eles: salinidade, sodicidade e toxicidade de íons
(AYERS e WESTCOT, 1999).
Esses mesmos autores destacam que o efeito da salinidade é de natureza
osmótica podendo afetar diretamente o rendimento das culturas e ocasionar
impactos negativos no ambiente. A sodicidade indicada pela razão de adsorção de
sódio da água se refere ao efeito do sódio contido na água de irrigação, que tende a
elevar a porcentagem de sódio trocável no solo, afetando a sua capacidade de
infiltração.
A toxicidade refere-se ao efeito de alguns íons sobre as plantas, por exemplo,
o sódio e o boro, que quando encontrados em concentrações elevadas podem
causar danos às culturas, reduzindo sua produção (MENDES et al., 2008).
Monitorar as características químicas da água de irrigação torna-se essencial
para o emprego de um manejo eficiente, possibilitando a avaliação de possíveis
impactos, de acordo com as características da água utilizada (ANDRADE et al.,
2005).
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3.3.1 Condutividade elétrica (CE)
De acordo com Farias (2006) a condutividade elétrica é diretamente
proporcional à quantidade de sais presentes em uma solução. Devido à facilidade e
rapidez de determinação da CE, esta se tornou uma característica padrão para
expressar a concentração total de sais para classificação de solos e das águas
destinadas à irrigação. Quanto maior for à quantidade de íons dissolvidos, maior
será a CE da água (BERNARDO et al., 2006).
O parâmetro CE não determina, especificamente, quais os íons que estão
presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir para possíveis
reconhecimentos de impactos ambientais, como a possibilidade do risco de
salinização do solo (APHA, 2005). Além disso, a CE fornece subsídio para se avaliar
a possibilidade de precipitação de sais e a indução da salinidade em função da
prática da irrigação (OLIVEIRA e MAIA, 1998).
Vale salientar que, altos níveis de CE na água de irrigação afeta o
metabolismo das plantas em vários aspectos e provocam mudanças na sua
morfologia, prejudicando a germinação, o tamanho dos frutos, ramos, folhas e de
outras partes (RHOADES et al., 1992; AYERS e WESTCOT, 1999).
De acordo com Rhoades et al., (1992), poucas águas de uso generalizado em
irrigação excedem cerca de 2 dS m-1 de CE, sendo que, uma água de irrigação de
boa qualidade deve apresentar uma CE inferior a 0,75 dS m-1.
3.3.2 Sódio
A concentração de sódio é uma importante característica de qualidade de
água que pode alterar a permeabilidade do solo. A concentração do sódio na água
empregada na irrigação tem grande variabilidade, dependendo do manancial em que
é coletada e da formação geológica onde o mesmo está inserido, além de outros
fatores

ambientais

que afetam diretamente os

mananciais

superficiais

e,

indiretamente, os aquíferos subsuperficiais (AYERS e WESTCOT, 1999; ARRAES et
al., 2009).
De acordo com esses autores alguns cátions e ânions, quando em excesso,
podem trazer prejuízos ao solo pelo efeito direto na sodificação e às plantas
cultivadas pelo efeito tóxico. Água com alta proporção de sódio em relação ao cálcio
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e magnésio pode resultar em solo sódico, porque o sódio desloca o cálcio e o
magnésio adsorvidos causando a dispersão dos coloides.
Água com concentração de sódio acima dos limites recomendados para
irrigação pode influenciar na estabilidade dos agregados e na estrutura do solo, com
isso, as partículas finas de um solo, principalmente as argilas, assim dispersadas
obstruem o seu espaço poroso, reduzindo acentuadamente a infiltração da água no
solo (ALMEIDA NETO et al., 2009).
A dispersão das argilas e a destruição da estrutura dos solos ocorrem
unicamente quando o teor de sódio supera o do cálcio numa proporção acima de
3:1, afetando, dessa forma, a infiltração da água no solo e a disponibilidade deste
recurso às plantas (AYERS e WESTCOT, 1999).
3.3.3 Cálcio
A concentração de cálcio e magnésio, geralmente determina a dureza da
água. A origem natural desses dois elementos ocorre através da dissolução de
minerais, solos e rochas (FRANCO e HERNANDEZ, 2009).
O cálcio pode estar envolvido em uma série de reações químicas, incluindo
troca iônica, precipitação e fixação, mas sua função no metabolismo das plantas
ainda não está bem definida. Aparentemente, reduz o efeito tóxico de outros íons,
como o sódio e magnésio, quando absorvidos pelas raízes. Eles também interagem
com o magnésio e o potássio em altas concentrações, podendo ocasionar a
deficiência de ambos nas plantas, tornando-se importante conhecer a concentração
de cálcio na água em relação ao sódio para avaliar a qualidade da água para
irrigação (SOUSA et al., 2007).
A infiltração de água no solo, segundo Ayers e Westcot (1999), aumenta
quando se tem altas concentrações de cálcio na água, contribuindo para amenizar o
efeito dispersante do sódio, sendo que, águas com baixos valores de pH tendem a
lixiviar sais e minerais solúveis, incluindo os de cálcio, reduzindo sua influencia
sobre a estabilidade dos agregados e estrutura do solo.
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3.3.4 Magnésio
De acordo com Ayers e Westcot (1999), a produtividade das culturas parece
ser menor nos solos com altos teores de magnésio, ou quando são irrigados com
águas que contêm altos níveis deste elemento, mesmo quando a infiltração é
adequada, isso se deve possivelmente à deficiência de cálcio induzida por excesso
de magnésio trocável no solo.
Outro problema relacionado à presença de magnésio nas águas de irrigação
está vinculado a altas concentrações de sais, pois promovem a precipitação de
carbonatos de magnésio e cálcio causadores de incrustações em tubulações e
emissores (MANTOVANI et al., 2007).
A concentração de magnésio é utilizada juntamente com a concentração de
cálcio e sódio no cálculo da razão de adsorção do sódio (RAS), avaliando os
problemas causados pela taxa de infiltração de água no solo (AYERS e WESTCOT,
1999).
A concentração de magnésio, em geral, é sempre menor que a de cálcio nas
águas naturais. Junto com o cálcio, o magnésio contribui para o fenômeno da
dureza, bem como tem efeito similar ao cálcio no que diz respeito à água usada para
irrigação (LIMA, 2008).
3.3.5 Razão de adsorção de sódio (RAS)
A razão de adsorção de sódio (RAS) é um cálculo matemático que indica o
potencial de uma água em causar problemas de infiltração no solo, fazendo uma
relação entre os níveis de sódio, cálcio e magnésio. A sodicidade, determinada pela
RAS da água de irrigação, se refere ao efeito do sódio contido na água, que tende a
elevar a porcentagem de sódio trocável no solo, afetando assim, sua capacidade de
infiltração (COSTA, 2005).
Com isso, o sódio (Na), o cálcio (Ca) e o magnésio (Mg), íons carregados
positivamente (chamados cátions), são indispensáveis para o cálculo da RAS.
Utilizando, conjuntamente esses valores associados à condutividade elétrica, é
possível indicar os graus de restrição ao uso da água na agricultura (AYERS e
WESTCOT, 1999), sendo esta, uma característica que, juntamente com a salinidade
da água, influencia a taxa de infiltração da água no solo e a toxicidade por íons
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específicos, como sódio, que pode alterar a produtividade das culturas mais
sensíveis (ALMEIDA NETO et al., 2009).
Entretanto, a classificação da água de irrigação de acordo com o risco de
problemas de infiltração de água no solo deve estar baseada na RAS e na
condutividade elétrica da água de irrigação, levando-se em conta que, quanto maior
a salinidade da água menor será o efeito dispersante do sódio, uma vez que os sais
atuam no solo de maneira oposta ao sódio (AYERS e WESTCOT, 1999).
3.3.6 pH (potencial hidrogeniônico)
O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado para expressar a intensidade
da condição ácida ou básica de uma solução e é uma maneira de expressar a
concentração do íon hidrogênio, sendo, uma função da proporção entre íons de H+ e
os íons de OH- em solução, além de regular, numerosos processos fisiológicos que
envolvem animais e vegetais e reações físico-químicas do ambiente (MEDINA et al.,
2010; SILVA et al., 2011).
O pH em torno de 7,0 indica água neutra, menor que 6,0 ácida e maior que
8,0 básica. Em água destinada à irrigação de culturas, a faixa de pH adequada varia
de 6,5 a 8,4. Águas com pH acima de 8,4 podem provocar entupimentos nas
tubulações e emissores dos projetos de irrigação, devido à precipitação do
carbonato de cálcio (CaCO3). Por outro lado, águas com valores de pH baixos
podem corroer rapidamente componentes metálicos (SILVA et al., 2011).
Além disso, valores baixos de pH podem provocar a solubilização e a
liberação de metais dos sedimentos, alterar a concentração de fósforo e nitrogênio e
ainda dificultar a decomposição da matéria orgânica, enquanto, em condições de
solo sódico podem ocorrer deficiências de cálcio e de outros nutrientes, devido ao
pH elevado e aos altos teores de bicarbonatos, que limitam a solubilidade de muitos
minerais do solo, alterando, portanto, a concentração de nutrientes na solução e,
desse modo, sua disponibilidade para as plantas (CELERE et al., 2007).
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3.3.7 Fósforo
A concentração de fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas
diferentes: fosfato orgânico, ortofosfato e polifosfato. Os fosfatos orgânicos são a
forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como a de um detergente. Os
ortofosfatos, por outro lado, são representados pelos radicais, que se combinam
com cátions formando sais inorgânicos nas águas, já os polifosfatos são polímeros
de ortofosfatos (MARGUTI et al., 2008).
A contaminação por fósforo em águas naturais podem ter origem em despejos
domésticos e industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes.
Diferentes formas de poluição são responsáveis por 74% do fósforo que chegam aos
mananciais aquáticos, e as áreas agrícolas contribuem com a maior parte desse
poluente, em média 58% (PIONKE et al., 2000).
O fósforo está relacionado com a eutrofização dos corpos hídricos, que
aumenta a matéria orgânica e, consequentemente, aumenta o consumo de oxigênio.
O fósforo é importante também para o crescimento de algas e, quando presentes em
grandes quantidades, causam obstrução biológica das tubulações e emissores,
fazendo com que aumente a pressão nas tubulações e queda das vazões nos
emissores (FARIA, 2001).
3.3.8 Potássio
O potássio é normalmente encontrado em concentrações baixas nas águas
naturais já que as rochas potássicas são relativamente resistentes à ações do tempo
e a solubilização. Sua origem pode estar relacionada a sais de potássio usados na
indústria e em fertilizantes para agricultura, sendo este, um elemento químico
abundante na crosta terrestre e facilmente fixado pelas argilas (LIMA, 2008).
O potássio é um macronutriente importante no desenvolvimento das plantas
por agir na ativação de diversas enzimas. Ele também contribui na formação de
raízes e tubérculos entre outros efeitos benéficos às plantas (SIMONETE et al.,
2003).
Índices considerados adequados de potássio na água a ser destinada a
irrigação situam-se entre 0 e 2 mg L-1 (AYERS e WESTCOT, 1999).

23

3.3.9 Ferro
A concentração de ferro na água origina-se, naturalmente, do contato
constante entre a água e os solos, e seus materiais de origem, formados a base de
sesquióxidos de ferro, que por reações de redução (comum no processo de
intemperismo) transformam o ferro da forma Fe+3 (insolúvel) para a forma Fe+2,
tornando-se solúvel na água. O processo de oxidação ocorre pela ação de bactérias
e pelo contato com o ar ou oxidantes contidos na água, em ambientes aeróbico e
anaeróbico (LACERDA et al., 2001; HERNANDEZ et al., 2003).
Este elemento também se origina da dissolução de compostos do solo ou de
despejos industriais, provocando uma coloração avermelhada à água. Vale ressaltar
que as águas ferruginosas favorecem o desenvolvimento das ferrobactérias, que
causam maus odores e obstruem as canalizações e emissores, sendo este um
problema para projetos de irrigação (SILVA et al., 2011).
Segundo Ayers e Westcot (1999), os valores de ferro total permissíveis na
água de irrigação, seriam no máximo 0,5 mg L-1, sendo que, valores até 1,5 mg L-1
possuem influencia na qualidade da água em relação ao surgimento de problemas
de obstrução nas tubulações e emissores dos projetos de irrigação com grau de
restrição moderado.
3.3.10 Boro
O boro é um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas, sendo
requerido em quantidades pequenas, e se torna tóxico quando ultrapassa tais níveis.
Para algumas culturas, por exemplo, se o nível essencial de boro na água é de 0,2
mg L-1, as concentrações entre 1,0 e 2,0 mg L-1 são consideradas tóxicas (AYERS e
WESTCOT, 1999).
Esses mesmos autores dizem que os valores permissíveis para a
concentração de boro em água de irrigação sem apresentar restrições ao uso é de
até 0,7 mg L-1, sendo que, a curto prazo os limites recomendados de boro em águas
utilizadas na irrigação, podem ser de até 2,0 mg L-1, quando a cultura não é
considerada sensível a este elemento.
Vale salientar que a toxicidade refere-se ao efeito de alguns íons sobre as
plantas, sendo, um exemplo, o boro, que quando encontrados em concentrações
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elevadas podem causar danos às culturas, reduzindo sua produção. Os danos
podem reduzir significativamente os rendimentos e sua magnitude depende do
tempo, da concentração dos íons, da sensibilidade das plantas e do uso de águas
pelas culturas (COSTA et al., 2005; MENDES et al., 2008).
3.3.11 Manganês
A concentração do manganês raramente atinge 1,0 mg L-1 em águas
superficiais naturais. Em geral, está presente em quantidades de 0,2 mg L-1 ou
menos. Esse elemento, quando presente principalmente em solos ácidos, mesmo
quando em concentrações mínimas, são considerados um potencial causador de
entupimentos em canalizações e emissores, com severo grau de restrição de uso
quando em concentrações acima de 1,5 mg L-1 (AYERS e WESTCOT, 1999).
Este elemento origina-se da dissolução de compostos do solo ou de despejos
industriais, causando uma coloração marrom na água (SILVA et al., 2011).
3.4 MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
IRRIGAÇÃO
Torna-se difícil definir uma classificação para a água de irrigação que possa
ser utilizada em qualquer condição ou em qualquer localização geográfica. Os riscos
a serem considerados quando se avalia a adequabilidade de determinada água para
irrigação são principalmente os riscos de salinização, sodificação e alcalinização por
carbonatos para o solo, aspectos tóxicos em relação a cloretos e sódio para as
plantas e prejuízos aos projetos de irrigação pela alta concentração de sais de baixa
solubilidade (ANDRADE JÚNIOR et al., 2006).
São muitos os métodos para avaliação e interpretação da qualidade da água
destinada à irrigação. Entre esses métodos, dois se destacam, por serem mais
completos e abrangentes em relação às características avaliadas, os dois métodos
conceituados de avaliação e interpretação da qualidade da água de irrigação são
detalhados a seguir.
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3.4.1 Método 1 - Classificação proposta por Ayers e Westcot (1999)
As diretrizes utilizadas para avaliar a qualidade da água de irrigação,
sugeridas por Ayers e Westcot (1999), referem-se, sobretudo, aos efeitos ocorridos,
em longo prazo, na produtividade das culturas, nas condições de solo e no manejo
agrícola, decorrentes da aplicação de água de qualidade inferior. Os valores
estabelecidos que possibilitem interpretar e classificar o grau de restrição quanto ao
uso dessa água podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1 - Diretrizes para interpretação da qualidade da água para irrigação
Problemas e constituintes
relacionados com
SALINIDADE
Condutividade elétrica
Totais de sais dissolvidos
INFILTRAÇÃO
RAS = 0 a 3 e CE =
RAS = 3 a 6 e CE =
RAS = 6 a 12 e CE =
RAS = 12 a 20 e CE =
RAS = 20 a 40 e CE =
TOXICIDADE
Sódio (Na)
Irrigação por superfície
Irrigação por aspersão
Cloro (Cl)
Irrigação por superfície
Irrigação por aspersão
Boro (B)
MISCELÂNEA
Nitrogênio (NO3-N)
Carbonato (HCO3)
irrigação por aspersão
pH

Unidades

Grau de restrição para uso
Nenhum Moderado Severo

dS m-1
mg L-1

< 0,7
< 450

0,7 a 3,0
450 a 2000

> 3,0
> 2000

(mmolc L-1)1/2 / dS m-1
(mmolc L-1)1/2 / dS m-1
(mmolc L-1)1/2 / dS m-1
(mmolc L-1)1/2 / dS m-1
(mmolc L-1)1/2 / dS m-1

> 0,7
> 1,2
> 1,9
> 2,9
> 5,0

0,7 – 0,2
1,2 – 0,3
1,9 – 0,5
2,9 – 1,3
5,0 – 2,9

< 0,2
< 0,3
< 0,5
< 1,3
< 2,9

mmolc L-1
mmolc L-1

< 3,0
< 3,0

3,0 – 9,0
> 3,0

> 9,0
> 9,0

mmolc L-1
mmolc L-1
mg L-1

< 4,0
< 3,0
< 0,7

4,0 – 10,0
> 3,0
0,7 a 3,0

> 10,0

mg L-1

< 5,0

5,0 a 30,0

> 3,0

mg L-1

< 1,5

1,5 – 8,5

> 8,5

> 3,0

Amplitude normal de 6,5 a 8,4

Fonte: Ayers e Westcot (1999).

As principais características avaliadas são: salinidade da água, tendo em
vista que ela afeta a disponibilidade de água para a cultura. A principal
consequência do aumento da concentração total de sais solúveis de um solo é a
redução do seu potencial osmótico, o que prejudica as plantas, em razão do
decréscimo da disponibilidade de água daquele solo (BERNARDO et al., 2006).
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Quando a redução da infiltração se deve à qualidade da água aplicada, o
problema ocorre nos primeiros centímetros do solo, ainda que, ocasionalmente,
poderá ocorrer em maiores profundidades. O efeito final é similar ao da salinidade,
isto é, redução no suprimento de água às culturas. Enquanto o problema de
infiltração reduz a quantidade de água que penetra na zona radicular, a salinidade
reduz a disponibilidade de água que já se encontra armazenada nela (SILVA et al.,
2011).
Outro efeito negativo da redução da infiltração da água no solo é a erosão
hídrica, pois a água não infiltra devido à baixa permeabilidade do solo, afetando a
sua estrutura e impactando o meio ambiente (ALVES SOBRINHO et al., 2003).
Em relação á toxicidade por íons específicos, estes problemas de toxicidade
aparecem quando certos íons do solo ou da água são absorvidos pelas plantas e
acumulados em seus tecidos em concentrações suficientemente altas a um ponto
que possa provocar danos à cultura e reduzir o seu rendimento. Os elementos
encontrados nas águas de irrigação não poluídas pelo homem que mais comumente
causam problemas de toxidez às plantas são íons de sódio e boro. Esses problemas
de toxidez frequentemente estão relacionados aos de salinização e ou sodificação
do solo (SILVA et al., 2011).
Ayers e Westcot (1999) e Mantovani et al., (2007) dizem que a magnitude
desses danos depende da quantidade de íons absorvidos e da sensibilidade das
plantas. Em geral, os danos nas culturas sensíveis ocorrem a concentrações iônicas
relativamente baixas e se manifestam como queimaduras nas bordas das folhas e
clorose na área internervural e, se a acumulação de íons chegar a ser
suficientemente elevada, produz-se redução significativa no rendimento.
De acordo com Fasciolo et al., (2002), torna-se importante avaliar a qualidade
da água em relação à obstrução das tubulações e emissores nos projetos de
irrigação, pois esses problemas afetam principalmente a uniformidade de aplicação
de água, acarretando perdas nos índices de produtividade. A Tabela 2 define o grau
de restrição de uso das águas em relação aos principais elementos causadores de
obstruções de emissores e tubulações nos projetos de irrigação.
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Tabela 2 - Diretrizes para interpretação da qualidade da água para irrigação em
relação à obstrução de emissores e tubulações
Característica

Unidade

Fe
Mn
Ca
P

mg L-1
mg L-1
mmolc L-1
mg L-1

Grau de restrição para uso
Nenhum
Moderado
Severo
< 0,1
0,1 – 1,5
> 1,5
< 0,1
0,1 – 1,5
> 1,5
Valores normais entre: 0 - 20
Valores normais entre: 0 - 2

Fonte: Ayers e Westcot (1999).

Com base nessa metodologia de classificação da água para irrigação
delimitam-se três graus de restrições para o seu uso: nenhum, moderado e severo
(AYERS e WESTCOT, 1999).
3.4.2 Método 2 - Classificação proposta pelo Laboratório de Salinidade dos
Estados Unidos (RICHARDS, 1954)
Segundo Richards (1954), ao se classificar uma água para irrigação, se supõe
que ela será usada sob condições médias com respeito à textura do solo, velocidade
de infiltração, drenagem, quantidade de água usada, clima e finalmente à tolerância
dos cultivos aos sais. Desvios consideráveis do valor médio de qualquer uma destas
características pode tornar inseguro o uso de uma água que sob condições médias
seria de boa qualidade. Esses aspectos devem ser considerados quando se trata de
classificação de água para irrigação.
Em relação à qualidade da água, esta metodologia utiliza como base de
classificação os valores de condutividade elétrica (CE) e da razão de adsorção de
sódio (RAS). Mediante a combinação de letras e números, se estabelece as classes
dos riscos de salinização e sodificação, que crescem ao aumentar o subíndice
(ALMEIDA, 2010).
As classes são definidas em C1 a C4, em relação à CE, isto é, em função de
sua concentração total de sais solúveis, e em S1 a S4, segundo sua sodicidade,
baseada principalmente no efeito que tem o sódio trocável sobre a condição física
do solo. A combinação destes dois índices, CE e RAS, permitem estabelecer
diferentes tipos de águas, ficando identificada cada uma delas pela inicial de cada
um dos índices e subíndices numéricos. À medida que aumentam o valor dos
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subíndices, diminui a qualidade da água de irrigação, sendo que, cada classe possui
uma interpretação própria (RICHARDS, 1954).
C1 (0 - 0,25 dS m-1 a 25 0C) - significa uma água de baixa salinidade,
podendo ser usada para irrigação de culturas, em quase todos os tipos de solos,
com muito pouca probabilidade de que se desenvolvam problemas de salinidade. Se
necessária alguma lixiviação de sais, esta é conseguida em condições normais de
irrigação, exceto em solos de muito baixa permeabilidade.
C2 (0,25 - 0,75 dS m-1 a 25 0C) - significa uma água de média salinidade,
podendo ser usada sempre e quando houver uma lixiviação moderada de sais, em
quase todos os casos se adequa ao cultivo de plantas moderadamente tolerante aos
sais, sem necessidade de práticas especiais de controle de salinidade.
C3 (0,75 - 2,25 dS m-1 a 25 0C) - significa uma água de alta salinidade,
mesmo em um solo com drenagem adequada pode ser necessário práticas
especiais de controle da salinidade, devendo, ser utilizada na irrigação de espécies
vegetais de alta tolerância aos sais. Os riscos apresentados por esta classe de água
podem ser amenizados quanto ao emprego do método de irrigação localizada
mantendo o solo continuamente úmido.
C4 (> 2,25 dS m-1 a 25 0C) - significa uma água de muito alta salinidade,
sendo assim, não é apropriada para irrigação em condições normais, porém pode
ser usada ocasionalmente em circunstâncias especiais. Os solos devem ser
permeáveis, com drenagem adequada, devendo ser aplicada água em excesso a fim
de obter uma boa lixiviação dos sais e, mesmo assim devem ser explorados com
culturas altamente tolerantes aos sais.
S1 (RAS < 18,87 – 4,44log CE) - é uma água com baixa concentração de
sódio e baixa sodicidade, podendo ser usada para irrigação em solos com pouca
probabilidade de se atingir níveis perigosos de sódio trocável.
S2 (18,87 – 4,44log CE < RAS < 31,31 -6,66log CE) - é uma água com média
concentração de sódio e média sodicidade. Em solos de textura fina (argiloso), o
sódio dessa classe de água apresenta um perigo considerável de dispersão com
redução de permeabilidade. Por outro lado, essas águas podem ser usadas em
solos de textura grossa (arenosos) ou em solos orgânicos de boa permeabilidade.
S3 (31,31 - 6,66log CE < RAS < 43,75 – 8,87log CE) - é uma água com alta
concentração de sódio e alta sodicidade. Pode produzir níveis tóxicos de sódio
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trocável nos solos, necessitando de práticas especiais de manejo: boa drenagem,
alta lixiviação e adição de condicionadores químicos ou orgânicos.
S4 (RAS > 43,75 – 8,87log CE) - é uma água de concentração muito alta de
sódio e muito alta sodicidade. É uma classe inadequada para irrigação, exceto
quando sua salinidade é baixa ou média e quando a dissolução do cálcio do solo e
aplicação de condicionadores não se torna antieconômica.
Sendo assim, para classificar uma água por meio dessas classes, torna-se
necessário conhecer a condutividade elétrica e as concentrações de sódio, cálcio e
magnésio, necessários para a determinação da razão de adsorção de sódio da
água.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 ÁREA DE ESTUDO
O trabalho foi desenvolvido no município de Alegre - ES, o qual possui
superfície de 773 km² e está localizado na Microrregião do Caparaó Região Sul do
Estado do Espírito Santo. A sede do município possui coordenadas geográficas
20°47’09” S e 41°31’28” W (IBGE, 2012).
Em relação ao solo, encontram-se minerais pouco profundos, bem drenados,
pouco erodíveis, ácidos, bastante poroso e de fertilidade natural baixa, ocorrendo
associados aos pouco profundos, moderadamente drenados, susceptíveis à erosão,
de pouca capacidade de retenção de água e com baixa reserva mineral (Latossolo
Vermelho Amarelo e Cambissolo). Há, ainda, terra roxa estruturada e solos
Podzólico Vermelho Amarelo e Litólicos (ALEGRE, 2013).
4.1.1 Dados agrometeorológicos
Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima do município de
Alegre é do tipo Cwa, isto é, tropical quente úmido, com inverno frio e seco,
temperatura anual média de 23,1 °C e precipitação total anual média de 1341 mm
(LIMA et al., 2008).
A precipitação acumulada no município de Alegre - ES durante o período de
estudo pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 - Precipitação acumulada no município de Alegre - ES durante o período de
estudo.
Fonte: Incaper (2012).

31

4.1.2 Seleção dos pontos de captação de água
Foram selecionadas cinco propriedades que já possuíam projetos de irrigação
implantados no município de Alegre e, para realização do levantamento desses
projetos, foi realizado uma consulta ao escritório local do Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER.
Os pontos de captação de água selecionados abastecem diferentes projetos
de irrigação, denominados da seguinte forma: microaspersão, gotejamento,
aspersão fixa, canhão e aspersão móvel, sendo localizados respectivamente nos
distritos de Rive, Celina, Café, Anutiba e na Sede (Figura 2).

Figura 2 - Localização dos pontos de captação selecionados para coleta das
amostras de água no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Os pontos de captação de água dos projetos irrigados possuem diferentes
origens, sendo a água que abastece o projeto de irrigação por microaspersão
localizado em rio, os projetos de irrigação por gotejamento e canhão são
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abastecidos por águas oriundas de pequenas represas construídas com o intuito de
armazenar água para irrigação, e os projetos aspersão fixa e aspersão móvel são
abastecidos por córregos. Os detalhes de cada ponto de captação estudado podem
ser observados na Tabela 3.
Tabela 3 - Detalhamento dos pontos de captação de água estudados no município
de Alegre - ES
Localização dos
pontos de captação
Rio
Represa
Córrego
Córrego
Represa

Projetos de
irrigação
Microaspersão
Gotejamento
Aspersão Fixa
Aspersão Móvel
Canhão

Cultura irrigada
Café e Laranja
Café
Café
Milho
Milho

Área irrigada
Distrito
(ha)
6,5
Rive
1,2
Celina
1,1
Café
8,0
Sede
5,6
Anutiba

4.1.3 Ocupação do solo ao entorno dos pontos de captação estudados
O projeto de irrigação por microaspersão possui como ponto de captação o
Rio Itapemirim, no distrito de Rive. Este projeto irriga uma lavoura cafeeira e outra
de laranja, totalizando uma área de 6,5 ha.
A principal ocupação do solo no entorno deste ponto de captação, é a
predominância de pastagens para criação extensiva de gados, sendo, observado,
nestes locais, solo exposto. Logo acima das lavouras irrigadas se localiza um
fragmento florestal (Figura 3).

Figura 3 - Imagem de satélite do ponto de captação de água e a área irrigada do
projeto de irrigação por microaspersão, no distrito de Rive.
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O projeto de irrigação por gotejamento possui como ponto de captação uma
pequena represa construída para armazenar água. A água que abastece este
reservatório é oriunda de uma nascente, em uma propriedade no distrito de Celina.
Este ponto de captação fornece água para irrigação de uma lavoura cafeeira com
uma área de 1,2 ha. A principal ocupação do solo no entorno deste ponto de
captação, é a criação extensiva de gado em pastagem (Figura 4).

Figura 4 - Imagem de satélite do ponto de captação de água e a área irrigada do
projeto de irrigação por gotejamento, no distrito de Celina.
O projeto de irrigação por aspersão fixa possui como ponto de captação um
córrego, denominado de Córrego do Moinho, no distrito do Café. Este ponto de
captação fornece água para irrigação de uma lavoura cafeeira com uma área de 1,1
ha. A principal ocupação do solo no entorno deste ponto de captação é a agricultura,
com predominância da cafeicultura (Figura 5).

Figura 5 - Imagem de satélite do ponto de captação de água e a área irrigada do
projeto de irrigação por aspersão fixa, no distrito do Café.
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O projeto de irrigação por aspersão móvel possui como ponto de captação de
água um córrego, denominado de Córrego da Biquinha, inserido na sede de Alegre.
Este projeto irriga uma lavoura de milho com área total de 8,0 ha.
A principal ocupação do solo no entorno deste ponto de captação, é a criação
de gado em pastagem. Existe um fragmento florestal nesta área. Não foi observado
assoreamento

deste

córrego;

as

margens

possuem

vegetação,

composta

principalmente por capim e capineira (Figura 6).

Figura 6 - Imagem de satélite do ponto de captação de água e a área irrigada do
projeto de irrigação por aspersão móvel, na sede de Alegre.
O projeto de irrigação por canhão possui como ponto de captação de água
uma pequena represa. A água que abastece este reservatório é oriunda do Córrego
do Travessão, no distrito de Anutiba. Este projeto irriga uma lavoura de milho com
uma área de 5,6 ha. O entorno deste ponto de captação é composto basicamente
por pastagens, com pequenos fragmentos florestais (Figura 7).

Figura 7 - Imagem de satélite do ponto de captação e a área irrigada do projeto de
irrigação por canhão, no distrito de Anutiba.
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4.2 MONITORAMENTO, COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO
O monitoramento da qualidade química da água utilizada para irrigação nos
cinco pontos de captação estudados ocorreu nos meses de novembro de 2011,
janeiro, março, maio e julho de 2012.
A coleta das amostras de água seguiu a metodologia descrita por Almeida
(2010), sendo, feito em recipientes de plástico de 600 mL devidamente esterilizados.
No momento da coleta, os recipientes foram lavados três vezes com a mesma água
que foi amostrada, evitando assim, interferências externas nas amostras. Cada um
dos cinco pontos de captação de água estudados foi amostrado separadamente.
Foram coletadas simultaneamente três amostras de água em cada ponto de
captação e, após a coleta, as amostras foram condicionadas em caixas de isopor
contendo gelo e transportadas ao laboratório, este procedimento foi realizado
durante os meses de monitoramento.
No laboratório foram determinados, em cada amostra, o pH e a condutividade
elétrica (CE) com auxílio de um peagâmetro e condutivímetro, respectivamente,
devidamente calibrados. Também foram quantificados os teores de cálcio e
magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, sódio e potássio por
fotometria de chama de acordo com recomendações de Richards (1954).
A determinação dos teores de fósforo, boro, ferro e manganês foram feitas
por espectrofotometria de absorção molecular, seguindo a metodologia proposta por
“Standard Methods for The Examination of Water and Wasterwater” (APHA, 2005).
De posse dos resultados de sódio, cálcio e magnésio calculou-se a razão de
adsorção de sódio (RAS) por meio da Equação 1.

RAS =

Na
Ca + Mg
2

em que,
RAS = razão de adsorção de sódio (mmolc L-1)1/2;
Na = sódio (mmolc L-1);
Ca = cálcio (mmolc L-1);
Mg = magnésio (mmolc L-1).

(1)
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4.3 CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
A classificação da água dos cinco pontos de captação estudados foi realizada
por meio de duas metodologias utilizadas para avaliação da qualidade da água para
irrigação, sendo:
•

Método 1: diretrizes propostas por Ayers e Westcot (1999), sendo, um

dos objetivos desta metodologia auxiliar na interpretação da qualidade da água
destinada à irrigação, em relação aos parâmetros aferidos, com base na
disponibilidade de água para as culturas, em relação à infiltração da água no solo,
com base na toxicidade por íons específicos e outros problemas.
Os resultados obtidos em relação às características químicas da água foram
classificados de acordo com o seu o grau de restrição quanto ao uso, apresentando
três classes de restrição: nenhum, moderado e severo.
•

Método 2: esta classificação foi proposta pelo Laboratório de

Salinidade dos Estados Unidos (RICHARDS, 1954). Para sua utilização foi avaliada
a concentração da condutividade elétrica (CE) e da razão de adsorção do sódio
(RAS).
A água nos pontos de captação estudados foi classificada em quatro classes
de acordo com a concentração da CE na água, recebendo denominações
sucessivas de C1, C2, C3 e C4, sendo que, as águas de qualidade inferior são
classificadas com os índices mais elevados.
Com base nos resultados obtidos para a concentração da RAS, a água nos
pontos de captação estudados foi classificada em quatro classes, com relação ao
seu potencial de sodificação do solo, sendo denominados de S1, S2, S3 e S4.
Na Tabela 4 são apresentados os valores que definem os limites referentes a
cada uma dessas classes.
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Tabela 4 - Valores para interpretação da qualidade da água para irrigação por meio
das recomendações do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos
Condutividade
elétrica - Classes
C1
C2
C3
C4
Razão de adsorção
de sódio - Classes
S1
S2
S3
S4

Concentrações
(dS m-1)
CE ≤ 0,25
0,25 < CE ≤ 0,75
0,75 < CE ≤ 2,25
CE > 2,25
Concentrações
(mmolc L-1)1/2
RAS < 18,87 – 4,44logCE
18,87 – 4,44logCE < RAS < 31,31 -6,66logCE
31,31 - 6,66logCE < RAS < 43,75 – 8,87logCE
RAS > 43,75 – 8,87logCE

Perigo de
salinização
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
Perigo de
sodificação
Baixo
Médio
Alto
Muito alto

Fonte: Richards (1954).

Essa classificação baseia-se basicamente no risco de salinização e
sodificação do solo devido ao uso de água para irrigação de qualidade inferior.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA PROPOSTA POR (AYERS e WESTCOT, 1999)
5.1.1 Infiltração da água no solo
Na Tabela 5 estão apresentados os resultados referentes à restrição de uso
da água para irrigação em relação à infiltração da água no solo, a Tabela 1, foi
utilizada como referencia, para a realização desta classificação.
Tabela 5 - Classificação da água em relação à infiltração da água no solo nos pontos
de captação estudados no município de Alegre - ES
Pontos de captação /
Projetos
Rio / Microaspersão
Represa / Gotejamento
Córrego / Aspersão Fixa
Córrego / Aspersão Móvel
Represa / Canhão

1

Valor (Média +
Desvio Padrão)
CE
0,07±0,01
0,05±0,01
0,05±0,01
0,40±0,11
0,07±0,01

Valor (Média +
Desvio Padrão)
RAS
0,52±0,09
0,55±0,11
0,48±0,13
1,08±0,08
0,87±0,11

Grau de restrição1
Severo
Severo
Severo
Moderado
Severo

Grau de restrição para uso da água de irrigação, por meio da metodologia proposta por
Ayers e Westcot (1999).
CE = Condutividade elétrica (dS m-1).
RAS = Razão de adsorção do sódio (mmolc L-1)1/2.

Por meio das diretrizes de classificação da água para irrigação proposta por
Ayers e Westcot (1999), em relação à capacidade de infiltração da água no solo, as
águas nos pontos de captação que abastecem os projetos de irrigação por
microaspersão, gotejamento, aspersão fixa e canhão são classificadas como
apresentando severo grau de restrição, logo, torna-se necessário adotar um manejo
adequado para não afetar a estrutura do solo.
A água no ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por
aspersão móvel apresentou grau moderado de restrição quanto ao uso. De acordo
com Silva et al., (2011) torna-se imprescindível avaliar a infiltração da água no solo,
pois os efeitos são imediatos sobre os vegetais, acarretando seca fisiológica,
proveniente da diminuição do potencial osmótico, desbalanceamento nutricional
devido à elevada concentração iônica, especialmente o sódio, inibindo a absorção
de outros nutrientes.
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Barroso et al., (2011), avaliando a qualidade química da água para irrigação
na região Centro Sul no Estado do Ceará, evidenciaram que, com relação à
infiltração da água no solo, os pontos de captação de água estudados apresentaram
restrição quanto ao uso de moderado grau. Nessa classe, é necessário ter cuidado
com a seleção da cultura e as alternativas de manejo para alcançar o potencial
máximo de rendimento.
Esses mesmos autores classificaram a água destinada à irrigação no
município de Jucás - CE, como não apresentando nenhum grau de restrição, sendo
essa, classificação oposta às obtidas no presente trabalho para a água nos pontos
de captação estudados.
Resultados próximos aos obtidos no presente trabalho foram encontrados por
Fernandes et al., (2009), avaliando as características químicas das águas utilizadas
para irrigação em Serra Talhada - PE, e por Franco e Hernandez (2009), avaliando a
qualidade química da água para fins de irrigação no perímetro irrigado do Córrego
do Coqueiro localizado na região noroeste do Estado de São Paulo.
Barroso et al., (2011), com base nesta metodologia, classificaram á água de
irrigação do município de Quixelô - CE, como severo grau de restrição. Uma vez
usada para irrigação de culturas essa água afetará o rendimento das mesmas
ocasionando problemas de infiltração da água no solo.
Oliveira e Maia (1998) recomendam avaliar a infiltração da água no solo de
forma temporal, pois problemas de infiltração diminuem potencialmente o
rendimento das culturas.
Na Figura 8 estão apresentados os resultados da variação temporal da
condutividade elétrica (CE) da água nos cinco pontos de captação estudados no
município de Alegre - ES.
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Figura 8 - Concentração da condutividade elétrica (CE) na água em função do
período de monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Nota-se que a CE da água nos pontos de captação dos projetos de irrigação
por microaspersão, gotejamento, aspersão fixa e canhão aumentou nos últimos
meses de monitoramento. Este resultado pode ser atribuído à diminuição do índice
pluviométrico caraterizado pelo período de estiagem nas últimas três coletas de
água.
A água do ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por
aspersão móvel possui valores para a CE acima dos resultados obtidos para a água
nos demais pontos de captação estudados. Esse comportamento pode ser atribuído
ao fato do córrego onde está inserido esse ponto de captação, receber efluentes de
uma bovinocultura sem tratamento, uma vez que lançamentos de efluentes em
corpos hídricos interferem diretamente nas características químicas da água
(MONTENEGRO et al., 2003).
No último mês do monitoramento, a concentração da CE na água do ponto de
captação do projeto de irrigação por aspersão móvel diminuiu. Este resultado pode
ser atribuído ao fato dessa coleta ter sido realizada no período de estiagem, sendo
que, a disponibilidade de alimentos para os gados criados em confinamento diminui,
com isso, os produtores vendem parte do rebanho, logo, os lançamentos de
efluentes diminuem, sendo assim, as características químicas da água tendem a

41

melhorar, pois segundo Thebaldi et al., (2011), a frequência e as taxas de
lançamentos interferem diretamente na qualidade da água.
Silva et al., (2011) destacam a importância de monitorar as características
químicas da água de irrigação, pois a utilização de água com qualidade inferior na
irrigação pode afetar os níveis de produtividade, acarretando prejuízos à estrutura do
solo e a cultura irrigada, além de danificar as tubulações e os emissores dos projetos
de irrigação.
Nunes et al., (2005) avaliando a variação temporal das características
químicas da água para irrigação na região de Janaúba - MG, encontraram variações
ao longo do período de monitoramento, atribuindo esse comportamento as
oscilações nos índices pluviométricos.
Franco e Hernandez (2009), avaliando a qualidade química da água para
irrigação na região noroeste do Estado de São Paulo, observaram variações nas
características estudadas ao longo do período de monitoramento. Em geral, a CE
apresentou variações próximas às obtidas em outros estudos para á água de
irrigação no município de Alegre - ES.
Na Figura 9 estão apresentados os resultados obtidos para a variação
temporal da RAS da água nos cinco pontos de captação estudados no município de
Alegre - ES.

Figura 9 - Concentração da razão de adsorção de sódio (RAS) na água em função
do período de monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
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Durante o período de monitoramento ouve variação na concentração da RAS
na água dos cinco pontos de captação dos projetos de irrigação estudados, sendo
as curvas de variação diferentes entre os pontos de captação de água estudados,
portanto, é possível inferir que o local onde está inserido o ponto de captação de
água e o uso e ocupação do solo ao seu entorno, influenciam diretamente nas
características químicas da água (MONTENEGRO et al., 2003).
Em um trabalho desenvolvido por Fernandes et al., (2009), foi observada
relação direta das influencias ambientais nas características químicas das águas
utilizadas para irrigação, por meio, de avaliações temporais ao longo do ano nos
pontos de captação de água para irrigação no perímetro irrigado de Serra Talhada PE. Esses resultados correspondem aos obtidos no presente trabalho.
Devido à importância dessa característica, trabalhos desenvolvidos por Antas
e Morais (2011), com o objetivo de monitorar a variação temporal da qualidade
química da água para fins de irrigação no Rio Açú - RN, e por Barroso et al., (2011),
estudando a qualidade química da água para irrigação no município de Jucás - CE,
tiveram como objetivo monitorar a concentração da RAS nos pontos de captação
que abastecem diferentes projetos de irrigação.
5.1.2 Toxicidade por íons específicos
A deficiência de algum nutriente à planta ocasiona perdas de produção,
porém o excesso também ocasiona prejuízos, com perdas progressivas do
crescimento e da produção, principalmente em relação ao sódio e boro, que são
considerados íons tóxicos e quando absorvidos em excesso, ocasionam diminuição
do rendimento das culturas (SILVA et al., 2008).
Na Tabela 6 estão apresentados os resultados referentes à restrição de uso
da água para irrigação em relação à toxicidade por íons específicos.
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Tabela 6 - Classificação da água em relação à toxicidade por íons específicos nos
pontos de captação estudados no município de Alegre - ES
Característica

Na
(mmolc L-1)

B
(mg L-1)

1

Pontos de captação /
Projetos
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão

Valor (Média +
Desvio Padrão)
0,17±0,02

Coeficiente de
variação (%)
17,33

Grau de
restrição1
Nenhum

0,15±0,05

33,42

Nenhum

0,13±0,04

32,92

Nenhum

1,16±0,28

24,64

Nenhum

0,25±0,02
0,12±0,01

8,45
14,08

Nenhum
Nenhum

0,05±0,02

39,23

Nenhum

0,08±0,02

27,50

Nenhum

0,07±0,01

19,78

Nenhum

0,19±0,08

42,76

Nenhum

Grau de restrição para uso da água de irrigação, por meio, da metodologia proposta por
Ayers e Westcot (1999).

Por meio das diretrizes de classificação da água para irrigação proposta por
Ayers e Westcot (1999), em relação à concentração de sódio e boro, a água nos
cinco pontos de captação estudados é classificada como não apresentando nenhum
grau de restrição para uso na irrigação. Essas águas podem ser disponibilizadas
para uso em atividades agrícolas sem apresentarem riscos de toxicidade à cultura
irrigada.
Esses mesmos autores destacam a importância de monitorar a concentração
do sódio na água, pois os problemas de toxicidade provocados por esse íon podem
acarretar danos à cultura e reduzir o seu rendimento, logo, a magnitude desses
danos depende da quantidade de íons absorvidos e da sensibilidade da cultura.
Vale salientar que as águas consideradas como severo grau de restrição,
quanto a esta característica, levam para o solo grandes quantidades de sais via
irrigação. Esses sais se acumulam na zona radicular das plantas e os seus teores
aumentam com a sequência de aplicação de cada rega, sendo lixiviados através das
drenagens para camadas cada vez mais profundas. A drenagem é necessária para
evitar a ascensão do lençol freático e, consequentemente, o acúmulo de sais na
superfície do solo (DANTAS NETO et al., 2009).
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Costa et al., (2005), avaliando as características químicas da água de
irrigação no município de Brejo Santo - CE, em relação à toxicidade por íons
específicos em culturas irrigadas, encontraram valores para sódio em uma
concentração média de 0,04 mmolc L-1, estando dentro da normalidade em água
para irrigação, assim como, os valores encontrados no presente trabalho.
Na Figura 10 estão apresentados os resultados da variação temporal da
concentração de sódio da água nos cinco pontos de captação estudados no
município de Alegre - ES.

Figura 10 - Concentração do sódio na água em função do período de monitoramento
no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Com exceção da água no ponto de captação que abastece o projeto de
irrigação por aspersão móvel, a água nos demais pontos de captação estudados não
tiveram variações em relação à concentração do sódio.
O ponto de captação de água que abastece o projeto de irrigação por
aspersão móvel teve variações ao longo do período de monitoramento em relação à
concentração de sódio, assim como ocorreu para a concentração da CE. Segundo
Morales (2006), o efluente bovino normalmente é rico em sódio.
Franco e Hernandez (2009), analisando as variações químicas da água para
fins de irrigação no Córrego do Coqueiro - SP, concluíram que a concentração de
sódio variou ao longo do período de monitoramento. Esse comportamento
corresponde ao obtido para o ponto de captação de água do projeto de irrigação por
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aspersão móvel, logo, fica evidente que, o local onde esta inserido o ponto de
captação de água e o uso e ocupação do solo em seu entorno influenciam
diretamente em sua qualidade.
Outro fator importante a ser levado em consideração é a disponibilidade de
água para as culturas. De acordo com Ayers e Westcot (1999), a dispersão das
argilas e a destruição de sua estrutura ocorrem unicamente quando o teor de sódio
supera o do cálcio numa proporção acima de 3:1, afetando, dessa forma, a
infiltração da água no solo e a disponibilidade de água para as culturas. No presente
trabalho, em uma média geral, essa proporção não acarreta problemas de infiltração
da água no solo ou em relação à disponibilidade de água para as culturas.
Em relação à disponibilidade de água para as culturas, por meio da
metodologia de classificação da água para irrigação proposta por Ayers e Westcot
(1999), todos os pontos de captação de água estudados não apresentaram restrição
quanto ao uso.
Em relação ao boro, este é um elemento essencial para as plantas, porém
pode-se tornar tóxico mesmo em quantidades pequenas, logo, torna-se essencial à
quantificação desse elemento na água de irrigação, sendo que o recomendado é a
utilização de águas que tenham concentrações de boro de até 0,70 mg L-1 (AYERS e
WESTCOT, 1999).
Brito et al., (2005), estudando a qualidade química das águas da bacia
hidrográfica do Rio Salitre - BA, não observaram variações significativas nas
concentrações de boro nas águas no período de estudo, ou seja, assim como no
presente trabalho, essa característica não teve oscilações suficientes para ser
classificada em mais de uma classe durante o período de monitoramento.
Os resultados obtidos para a variação temporal da concentração de boro da
água nos cinco pontos de captação estudados no município de Alegre - ES estão
apresentados na Figura 11.
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Figura 11 - Concentração do boro na água em função do período de monitoramento
no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Os maiores índices para a concentração de boro na água foi encontrado no
ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por canhão. Esse
comportamento pode ser atribuído ao fato dessa água estar localizada no Córrego
do Travessão, que passa pelo distrito de Anutiba, recebendo descargas de efluentes
domésticos; comportamento normal quando os pontos de captação de água
possuem interferências de atividades antrópicas (SALVADOR et al., 2003).
De acordo com Delazare et al., (2010), a descarga de efluentes domésticos
afeta diretamente a qualidade da água, alterando a concentração das características
químicas da água. Mesmo com essa interferência, a água em todos os pontos de
captação estudados foi classificada como não apresentando nenhum grau de
restrição para uso na irrigação. Esses resultados demonstram que interferências
antrópicas nos mananciais que abastecem os pontos de captação de água podem
alterar as suas características químicas, assim como, ocorreu no presente trabalho.
Brito et al., (2005), estudando a qualidade química das águas da bacia
hidrográfica do Rio Salitre - BA, não observaram variações significativas nas
concentrações de boro nas águas no período de estudo, ou seja, com exceção do
ponto de captação de água que abastece o projeto de irrigação por canhão, esses
resultados correspondem aos obtidos no presente trabalho para os demais pontos
estudados.
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5.1.3 Influencia da qualidade da água no surgimento de problemas de
obstrução dos emissores nos projetos de irrigação
Na Tabela 7 estão apresentados os resultados referentes à restrição de uso
da água para irrigação em relação aos problemas de obstrução dos projetos de
irrigação.
Tabela 7 - Classificação da água em relação aos problemas de obstrução dos
emissores nos projetos de irrigação nos pontos de captação estudados no município
de Alegre - ES
Característica

Fe
(mg L-1)

Mn
(mg L-1)

Ca
(mmolc L-1)

P
(mg L-1)

1

0,92±0,20
0,24±0,21

Coeficiente
de variação
(%)
22,57
89,20

Moderado
Moderado

0,98±0,26

26,61

Moderado

0,16±0,07

45,09

Moderado

1,33±0,69
0,02±0,00
0,06±0,04

51,93
42,40
88,00

Moderado
Nenhum
Nenhum

0,05±0,04

97,56

Nenhum

0,07±0,02

31,04

Nenhum

0,03±0,01
0,14±0,02
0,11±0,03

44,70
19,60
25,23

Nenhum
Nenhum
Nenhum

0,12±0,01

14,42

Nenhum

1,48±0,66

45,12

Nenhum

0,15±0,03
0,17±0,05
0,13±0,05

22,81
32,50
39,92

Nenhum
Nenhum
Nenhum

0,16±0,05

36,40

Nenhum

0,41±0,14

35,16

Nenhum

0,26±0,05

21,33

Nenhum

Pontos de captação /
Projetos

Valor (Média +
Desvio Padrão)

Rio / Microaspersão
Represa / Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa / Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa / Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa / Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão

Grau de
restrição1

Grau de restrição para uso da água de irrigação, por meio da metodologia proposta por
Ayers e Westcot (1999).
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Os projetos de irrigação implantados devem aplicar água de forma uniforme e
em quantidades adequadas. Quando ocorrem problemas de obstrução nas
tubulações e emissores, a uniformidade de aplicação de água é afetada,
acarretando perdas nos índices de produtividade, assim torna-se importante avaliar
a qualidade da água em relação ao seu potencial de obstrução dos projetos de
irrigação (FASCIOLO et al., 2002).
Com base nas diretrizes de classificação da água para irrigação proposta por
Ayers e Westcot (1999) em relação aos problemas de obstrução ocasionados pela
presença de ferro, todos os pontos de captação de água estudados apresentaram
restrição moderada de uso. Essa restrição de uso ocasiona prejuízos, reduzindo ou
aumentando a vazão de água, com a consequente diminuição na uniformidade de
distribuição, afetando o desenvolvimento das culturas, além de danificar as
tubulações e emissores (VIEIRA et al., 2004; SOUZA et al., 2006).
Os resultados obtidos para a variação temporal da concentração de ferro da
água nos cinco pontos de captação estudados no município de Alegre - ES estão
apresentados na Figura 12.

Figura 12 - Concentração do ferro na água em função do período de monitoramento
no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
A concentração de ferro na água dos pontos de captação estudados teve
variações ao longo do período de monitoramento, em especial para a água no ponto
de captação que abastece o projeto de irrigação por canhão.
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O ferro pode originar-se da dissolução de compostos do solo, dissolução de
rochas minerais ou de despejos industriais, logo, altas variações nas concentrações
de ferro na água de mananciais onde são captadas águas para irrigação é frequente
(SILVA et al., 2011).
Moura et al., (2007), estudando a variação temporal da qualidade química da
água para fins de irrigação em Marinópolis - SP, observaram ao longo do Córrego
Três Barras, variações nas concentrações das características químicas monitoradas,
em especial para o ferro.
Resultados próximos aos obtidos no presente trabalho foram encontrados por
Vieira et al., (2004) e Souza et al., (2006) estudando a qualidade química da água
para irrigação em relação à concentração de ferro.
Em relação à concentração de manganês, a água nos cinco pontos de
captação estudados é classificada como não apresentando nenhum grau de
restrição ao uso, quanto a problemas relacionados à obstrução das tubulações e
emissores dos projetos de irrigação.
A Figura 13 apresenta os resultados obtidos para a variação temporal da
concentração de manganês da água nos cinco pontos de captação estudados no
município de Alegre - ES.

Figura 13 - Concentração do manganês na água em função do período de
monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
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É possível observar que a concentração de manganês na água dos pontos de
captação estudados, apesar de ser classificada sempre na mesma classe de
qualidade, oscilou ao longo do período de monitoramento. Esse comportamento
pode ser atribuído a influencia das atividades antrópicas e por variações
climatológicas. Portanto, existe a necessidade da realização de um monitoramento
ao longo do tempo para verificar as variações nas características químicas da água,
possibilitando utiliza-la de acordo com a sua qualidade.
Em relação à concentração de cálcio, a água nos cinco pontos de captação
estudados é classificada como não apresentando nenhum grau de restrição ao uso,
assim essas águas não apresentam riscos de obstrução das tubulações e emissores
dos projetos de irrigação, sendo estes, valores normais para água de irrigação
segundo a classificação proposta por Ayers e Westcot (1999).
Na Figura 14 estão apresentados os resultados obtidos para a variação
temporal da concentração de cálcio da água nos cinco pontos de captação
estudados no município de Alegre - ES.

Figura 14 - Concentração do cálcio na água em função do período de
monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Com exceção do ponto de captação de água que abastece o projeto de
irrigação por aspersão móvel, a água nos demais pontos estudados não tiveram
variações ao longo do período de monitoramento em relação à concentração do
cálcio. O ponto de captação de água do projeto de irrigação por aspersão móvel está
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inserido em um córrego que recebe efluentes de uma bovinocultura, logo esses
lançamentos de efluentes alteram as características químicas da água de forma
significativa.
No último mês de monitoramento ouve redução na concentração do cálcio na
água desse ponto de captação. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de ser
esse um período de estiagem, onde os produtores vendem parte do rebanho e,
consequentemente, o lançamento de efluentes é reduzido, logo, a qualidade da
água tende a melhorar (MONTENEGRO et al., 2003).
Mesmo com essa interferência antrópica, a água em todos os pontos de
captação estudados estão em concentrações consideradas normais para água de
irrigação, que se situa entre 0 e 20 mmolc L-1.
Andrade Júnior et al., (2006), estudando a qualidade química da água para
irrigação em parte da região do Estado do Piauí, verificaram altas variações para a
concentração de cálcio na água ao longo do período de monitoramento, portanto,
cada ponto de captação deve ser monitorado de forma independente, pois o local
onde está inserido o ponto de captação e o uso ao seu entorno pode influenciar nas
características químicas da água.
Em relação à concentração de fósforo, a água nos cinco pontos de captação
estudados é classificada como não apresentando nenhum grau de restrição ao uso,
quanto aos problemas relacionados à obstrução dos projetos de irrigação.
Fasciolo et al., (2002) destacam a importância do monitoramento da variação
temporal da concentração de fósforo na água, pois o excesso deste elemento pode
promover o desenvolvimento excessivo de algas, o que acarreta obstruções
biológicas nas tubulações e emissores dos projetos de irrigação.
Na Figura 15 estão apresentados os resultados obtidos para a variação
temporal da concentração de fósforo da água nos cinco pontos de captação
estudados no município de Alegre - ES.
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Figura 15 - Concentração do fósforo na água em função do período de
monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
De acordo com os resultados obtidos durante o período de monitoramento é
possível observar que ouve variação na concentração do fósforo na água dos pontos
de captação estudados. Apesar dessa variação, todos os pontos de captação
estudados estão em concentrações consideradas normais para água de irrigação,
que se situa entre 0 e 2 mg L-1.
O local onde está inserido o ponto de captação e o uso e ocupação do solo
em seu entorno podem influenciar diretamente na variação da concentração das
características químicas da água, portanto, monitorar essas variações torna-se
essencial para a adoção de manejos adequados em relação à qualidade da água
disponível ao uso (SILVA et al., 2011).
5.1.4 Avaliação da qualidade da água em relação a outros problemas
Na Tabela 8 estão apresentados os resultados referentes à restrição de uso
da água para irrigação nos cinco pontos de captação estudados no município de
Alegre - ES, em relação a outros problemas, de acordo com a metodologia proposta
por Ayers e Westcot (1999).
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Tabela 8 - Classificação da água em relação a outros problemas nos pontos de
captação estudados no município de Alegre - ES
Característica

Mg
(mmolc L-1)

K
(mg L-1)

pH

Pontos de captação /
Projetos
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão

Valor (Média + Coeficiente de
Desvio Padrão) variação (%)
0,08±0,02
31,59

Grau de
restrição1
Nenhum

0,04±0,02

58,56

Nenhum

0,04±0,02

45,49

Nenhum

1,21±0,50

41,70

Nenhum

0,01±0,00
1,91±0,22

52,28
11,53

Nenhum
Moderado

0,68±0,40

59,20

Nenhum

0,89±0,19

22,27

Nenhum

4,20±1,22

29,17

Severo

1,99±0,41
6,75±0,19

21,00
2,84

Moderado
Nenhum

6,62±0,37

5,62

Nenhum

6,57±0,22

3,42

Nenhum

7,27±0,38

5,28

Nenhum

6,79±0,36

5,40

Nenhum

1 Grau de restrição para uso da água de irrigação, por meio da metodologia proposta por
Ayers e Westcot (1999).

De acordo com as diretrizes de classificação da água para irrigação proposta
por Ayers e Westcot (1999) com base na concentração de magnésio, todos os
pontos de captação estudados são classificados como não apresentando nenhum
grau de restrição quanto ao uso na irrigação, ou seja, essa água não compromete a
qualidade da cultura irrigada ou o solo.
Segundo esses mesmos autores o magnésio é uma característica importante
a ser avaliada quando o assunto é qualidade da água na irrigação. A avaliação
desse cátion é utilizada para realização do cálculo da razão de adsorção de sódio,
característica esta, que possibilita informações sobre a capacidade de infiltração da
água no solo. Na Figura 16 estão apresentados os resultados obtidos para a
variação temporal da concentração do magnésio da água nos cinco pontos de
captação estudados no município de Alegre - ES.
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Figura 16 - Concentração do magnésio na água em função do período de
monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
Os pontos de captação de água estudados, com exceção do ponto que
abastece o projeto de irrigação por aspersão móvel, não tiveram variações em
relação à concentração de magnésio durante o período de monitoramento.
O córrego onde está inserido o ponto de captação de água que abastece o
projeto de irrigação por aspersão móvel recebe efluentes de uma bovinocultura sem
tratamento. De acordo com Thebaldi et al., (2011), as taxas de lançamentos, a
frequência e as características químicas desses efluentes interferem diretamente na
qualidade da água. Isso explica as altas variações na concentração dos elementos
químicos da água nesse ponto de captação durante o período de monitoramento.
Ribeiro et al., (2010), classificando a água de irrigação no norte do Estado de
Minas Gerais, encontraram valores médios para magnésio em torno de 2,40 mmolc
L-1, sendo estes, valores acima dos encontrados no presente trabalho, contudo,
esses valores são classificados como normais para água de irrigação, uma vez que
essas concentrações podem ser de até 5 mmolc L-1.
Amorim et al., (2010), estudando a qualidade química da água para irrigação
na bacia hidrográfica do Rio Piauí em Sergipe, verificaram oscilações para a
característica magnésio às próximas as variações obtidas no presente trabalho.
Esses autores destacam a importância da realização de um monitoramento das
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variações das características químicas da água, possibilitando a adoção de manejos
de acordo com a qualidade da água disponível.
Em relação à concentração de potássio, durante o período de monitoramento,
as águas nos pontos de captação dos projetos de irrigação por gotejamento e
aspersão fixa mantiveram-se em níveis normais, não apresentando nenhum grau de
restrição para uso na irrigação.
As águas nos pontos de captação que abastecem os projetos de irrigação por
microaspersão e canhão estão com valores para potássio próximos aos valores
máximos estabelecidos como aceitáveis para água de irrigação, e a água que
abastece o projeto de irrigação por aspersão móvel com valores bem acima dos
considerados aceitáveis, com severo grau de restrição ao uso.
Para Lucas et al., (2010), a qualidade da água deve apresentar um nível
aceitável que não implique em prejuízo à atividade para a qual é destinada durante
todo o período de uso, portanto, o monitoramento da variação temporal da
concentração das características químicas da água torna-se necessário.
Os resultados obtidos para a variação temporal da concentração de potássio
da água nos cinco pontos de captação estudados no município de Alegre - ES estão
apresentados na Figura 17.

Figura 17 - Concentração do potássio na água em função do período de
monitoramento no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
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A água nos pontos de captação estudados variou em relação à concentração
do potássio durante o período de monitoramento, em especial para o ponto de
captação de água que abastece o projeto de irrigação por aspersão móvel.
A água no ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por
aspersão móvel está localizada em um córrego, que recebe efluente de uma
bovinocultura. Segundo Véras et al., (2000), a ração destinada aos bovinos contém
potássio e parte deste nutriente é eliminada nos dejetos. Esse efluente quando não
tratado, se descartado de forma irregular nos corpos hídricos, pode alterar a
qualidade química da água, é o caso, no córrego onde está inserido o ponto de
captação de água que abastece o projeto de irrigação por aspersão móvel.
Ayers e Westcot (1999) salientam que águas de irrigação com concentrações
para potássio acima dos limites aceitáveis durante um longo período podem
ocasionar problemas em relação aos distúrbios nutricionais na cultura irrigada.
Lobato et al., (2008), estudando a qualidade química da água para irrigação
na barragem Santa Rosa - CE, encontraram baixas variações para a concentração
de potássio durante o período de monitoramento; esses resultados não
correspondem aos obtidos no presente trabalho.
Esses mesmos autores destacam que, geralmente, as águas da região
semiárida do Nordeste brasileiro apresentam baixas variações na concentração de
potássio ao longo do tempo. Cenário este, diferente do município de Alegre - ES
onde foram encontradas altas variações para o potássio na água de irrigação em
três dos cinco pontos de captação estudados.
O pH é uma característica que indica o grau de acidez, neutralidade ou
alcalinidade de uma substância, determinado pela concentração de íons de
Hidrogênio. Para águas de irrigação, o pH normal deve estar entre 6,5 e 8,4, sendo
que, as águas com pH anormal podem indicar a presença de íons tóxicos e, no solo,
provocar desequilíbrios de nutrição nas plantas (AYERS e WESTCOT, 1999).
Segundo as diretrizes de classificação da água para irrigação proposta por
Ayers e Westcot (1999), as águas nos cinco pontos de captação que abastecem os
projetos de irrigação estudados são consideradas neutras, ou seja, não apresentam
nenhum grau de restrição para uso na irrigação.
Sendo que, o pH em torno de 7,0, valor próximo das médias obtidas para a
água nos pontos de captação estudados, resultam em uma maior solubilidade de
fósforo (ANTAS e MORAIS, 2011).
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Os resultados obtidos para a variação temporal da concentração do pH
(potencial hidrogeniônico) da água nos cinco pontos de captação estudados no
município de Alegre - ES estão apresentados na Figura 18.

Figura 18 - Concentração do pH na água em função do período de monitoramento
no município de Alegre - ES.
A = Microaspersão (Rio), B = Gotejamento (Represa), C = Aspersão Fixa (Córrego),
D = Aspersão Móvel (Córrego) e E = Canhão (Represa).
A concentração do pH da água nos cinco pontos de captação estudados
praticamente não variou ao longo do período de monitoramento, ou seja, estes
valores encontrados não afetam a qualidade da água, pois se mantêm na faixa
considerada adequada para água destinada à irrigação, que situa-se entre 6,5 a 8,4
(SILVA et al., 2011).
Antas e Morais (2011), monitorando a qualidade química da água para fins de
irrigação no Rio Açú - RN, encontraram valores médios para pH em torno de 8,3,
sendo estes, valores próximos aos limites estabelecidos como máximo permissível
para água na irrigação, logo, deve-se ter cuidado no uso dessa água para irrigação,
pois esses valores podem ocasionar danos às estruturas dos projetos de irrigação.
Dantas Neto et al., (2009), estudando a qualidade química das águas para
fins de irrigação na sub-bacia do Rio Taperoá - PB, encontraram valores médios
para pH variando entre 6,0 e 8,3. Esses resultados estão próximos aos obtidos para
a água nos pontos de captação estudados no município de Alegre - ES.
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Os mesmos autores destacam a importância de monitorar a variação temporal
das características químicas da água, pois as mudanças provocadas por pH anormal
da água de irrigação no solo ocorrem ao longo do tempo.
5.2 CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA PROPOSTA PELO LABORATÓRIO DE
SALINIDADE DOS ESTADOS UNIDOS (RICHARDS, 1954)
5.2.1 Avaliação da qualidade da água em relação à salinização e sodificação
A classificação da qualidade da água para irrigação proposta pelo Laboratório
de Salinidade dos Estados Unidos, de acordo com Richards (1954), utiliza os níveis
de salinidade e de sodificação na água de irrigação por meio dos valores de
condutividade elétrica (CE) e da razão de adsorção do sódio (RAS).
Na Tabela 9 é apresentada a classificação da qualidade química da água por
meio da metodologia do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos.
Tabela 9 - Classificação da água em relação aos problemas de salinização e
sodificação do solo nos pontos de captação estudados no município de Alegre - ES
Característica

CE

RAS

1

Pontos de captação
/ Projetos
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão
Rio / Microaspersão
Represa /
Gotejamento
Córrego / Aspersão
Fixa
Córrego / Aspersão
Móvel
Represa / Canhão

Valor (Média +
Desvio Padrão)
0,07±0,01

Coeficiente de
variação (%)
27,46

Grau de
restrição1
C1 (Baixo)

0,05±0,01

26,41

C1 (Baixo)

0,05±0,01

23,81

C1 (Baixo)

0,40±0,11

29,11

C2 (Médio)

0,07±0,01
0,52±0,09

24,76
18,61

C1(Baixo)
S1 (Baixo)

0,55±0,11

20,74

S1 (Baixo)

0,48±0,13

28,42

S1 (Baixo)

1,08±0,08

8,10

S1 (Baixo)

0,87±0,11

13,62

S1 (Baixo)

Grau de restrição para uso da água de irrigação por meio da metodologia do Laboratório
de Salinidade dos Estados Unidos (RICHARDS, 1954).
CE = Condutividade elétrica (dS m-1).
RAS = Razão de adsorção do sódio (mmolc L-1)1/2.
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Com base na concentração da CE e RAS, a água nos pontos de captação
que abastecem os projetos de irrigação por microaspersão, gotejamento, aspersão
fixa e canhão é classificada como C1S1, assim apresentam baixo perigo de
salinização e sodificação do solo. Essa agua pode ser destinada à irrigação sem
apresentar riscos à cultura mesmo as mais sensíveis.
Antas e Morais (2011), monitorando a qualidade química da água para fins de
irrigação no Rio Açú - RN, classificaram as mesmas durante o período de
monitoramento como C1S1, ou seja, essa água pode ser destinada à irrigação sem
comprometer os índices de produtividade, assim, como no presente trabalho,
garantindo em relação ao aspecto qualidade da água níveis de produção
adequados.
Palácio et al., (2009), estudando a dinâmica dos sais das águas superficiais
para irrigação do Rio Trussu em Iguatu - CE, classificaram as mesmas como C1S1,
ou seja, essas águas são de qualidade adequada, não apresentando riscos para a
agricultura irrigada. Já Andrade et. al., (2006), estudando a qualidade das águas na
bacia do Acaraú - CE, classificaram as mesmas como C1S3, ou seja, baixo risco de
salinização e alto de sodificação. Essa água, portanto, possui um alto potencial de
risco em relação a ocasionar problemas de infiltração provocados pela sodicidade
das águas.
A água no ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por
aspersão móvel é classificada como C2S1, ou seja, apresenta médio perigo de
salinização do solo e baixo perigo de sodificação. É necessário adotar um manejo
adequado para que não ocorra escassez hídrica à cultura por problemas
relacionados ao potencial osmótico.
Nunes et al., (2005), avaliando a qualidade química da água para irrigação do
Rio Gorutuba na região de Janaúba - MG, classificaram as mesmas, por meio da
metodologia do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos em relação a
concentração da CE e RAS como C2S1, ou seja, médio risco de salinidade e baixo
risco de sodificação do solo, sendo estes, valores muito próximos aos encontrados
no presente trabalho.
Utilizando-se da metodologia de Richards (1954), Barroso et al., (2011)
classificaram a água de irrigação no município de Jucás - CE como, C2S1, portanto,
esta água apresenta médio perigo de salinização do solo e baixo risco de
sodicidade.
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Esses mesmos autores classificaram as fontes hídricas subterrâneas nos
municípios de Jucás e Quixelô no Ceará como C3S2, ou seja, alto perigo de
salinização e médio perigo de sodificação do solo, portanto, devem-se adotar
manejos especiais para a utilização desta água como fonte de irrigação, para não
afetar a estrutura do solo, ou ocasionar escassez hídrica à cultura por problemas
relacionados ao potencial osmótico.
Vale salientar que a infiltração, em geral, aumenta com a salinidade e diminui
com a redução desta ou com o aumento no teor de sódio em relação ao cálcio e
magnésio (RAS). Assim, para avaliar o efeito final da qualidade química da água em
relação à salinização e sodificação do solo, deve-se considerar esses dois fatores
conjuntamente.
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6 CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos é possível concluir que:

•

A água nos pontos de captação estudados no município de Alegre - ES têm
variações temporais em relação às características químicas estudadas, sendo,
classificadas como de boa qualidade para uso na irrigação.

•

Segundo a metodologia proposta por Ayers e Westcot, as águas nos pontos de
captação estudados não apresentam restrição ao uso quando relacionado à
salinidade. Não acarretando, problemas de disponibilidade de água para as culturas.

•

As águas nos pontos de captação que abastecem os projetos de irrigação por
microaspersão, gotejamento, aspersão fixa e canhão foram classificadas como,
apresentando severo grau de restrição ao uso, sendo necessário adotar um manejo
adequado para que não ocorram danos à estrutura do solo.

•

A água no ponto de captação que abastece o projeto de irrigação por aspersão
móvel apresenta moderado grau de restrição ao uso e pode ser usada em solos de
boa drenagem, sem apresentar problemas de infiltração da água no solo.

•

A concentração de sódio, cálcio, magnésio, ferro, boro e manganês na água dos
pontos de captação estudados não apresentam riscos de toxicidade por íons
específicos ou outros problemas.

•

As águas nos pontos de captação que abastecem os projetos de irrigação por
microaspersão, gotejamento, aspersão fixa e canhão foram classificadas como
sendo C1S1, ou seja, baixo risco de salinização ou sodificação do solo.

•

A água que abastece o projeto de irrigação por aspersão móvel foi classificada como
sendo C2S1, ou seja, médio perigo de salinização do solo.

•

Pode-se dizer que o uso das metodologias conduziu a resultados diferentes,
portanto, torna-se necessário a utilização de outros critérios para destinar com
segurança água à irrigação.
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