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Na Terra, com suas diferentes e abundantes formas de vida e diversidade
agroecológica, habitam mais de seis bilhões de seres humanos.
Aproximadamente, um quinto dessa população enfrenta severa crise de água,
seja para o consumo ou para o desenvolvimento social. Estudos indicam que
essa crise tem forte relação com a falta de gestão dos recursos hídricos
(UNESCO, 2003) e pode se tornar mais grave em razão do crescente aumento
populacional, da poluição e do consumo excessivo, além da falta de políticas
voltadas para aumentar a eficiência do uso da água (BRASIL, 2004). A falta
de água pode influenciar na escassez de alimentos, visto que são necessárias,
em média, mil toneladas de água para produzir uma tonelada de grãos.
Portanto, a competição pela água influenciará na disponibilidade de alimentos
para a população (BROWN et al., 2000).

Embora dois terços da superfície terrestre sejam cobertos por água, 97,5 %
desse volume não apresentam qualidade adequada para a maioria das
atividades agrícolas e consumos humano e animal em virtude dos elevados
teores de sais. °Brasil está entre os países com maior reserva de água doce
do mundo. Porém, em razão de suas dimensões geográficas e da diversidade
climática algumas regiões enfrentam problemas graves por causa da escassez
de água, como o Semi-Árido. Do total de água existente no País, apenas 3 %
se encontra na Região Nordeste, dos quais 63 % estão na bacia hidrográfica
do Rio São Francisco, que, com o Rio Parnaíba, dispõem de 78 % da água
dessa região. As águas dos rios intermitentes concentram-se em 450 açudes
de grande porte, cuja capacidade é superior a um milhão de metros cúbicos,
entre os mais de 70 mil existentes, bem como em aqüíferos profundos, com
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cerca de 100 mil poços tubulares perfurados (ABDL, 2004). Todavia, esses
poços apresentam vazões inferiores a 3 m3fh e teores de sólidos dissolvidos
totais, em média, de 3 gIL, com predominância de cloretos (LEAL, 1999).

Associada à escassez de água, em conseqüência da irregularidade das chuvas,
, as altas taxas evapotranspirométricas contribuem para reduzir a

disponibilidade hídrica e favorecer o aumento da concentração de solutos
nas fontes hídricas superficiais, degradando a qualidade dessas águas.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a falta de água potável
e de saneamento no Brasil são responsáveis por 80 % das doenças e por 65 %
das internações hospitalares, implicando gastos de US$ 2,5 bilhões anuais
(BRASIL, 1999). Estima-se que para cada R$ 1,00 investido em saneamento,
haveria uma economia de R$ 5,00 em serviços de saúde.

Estimativas indicam que 70 % da água consumida no mundo é utilizada na
agricultura irrigada. Em muitos cenários de irrigação, até 75 % dessa água é
desperdiçada no percurso da fonte até a parcela irrigável e o restante destina-
se aos consumos humano e animal e ao setor industrial (CHRISTOFIDIS,
2001). Diante desse cenário, o maior desafio a ser enfrentado pela humanidade
talvez não seja a escassez de água, e sim o gerenciamento adequado dos
recursos hídricos no âmbito global e regional, de forma integrada, consciente
e participativa, envolvendo todos os atores do processo, iniciando-se com a
educação ambiental para todos.

,
Agua: solução para
o desenvolvimento
do Nordeste

A história do desenvolvimento dos recursos hídricos no Semi-Árido teve início
ainda no século 19, a partir de debates sobre a escassez de água em decorrência
das secas periódicas, culminando com a criação de instituições diversas, como,
por exemplo, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs),
cujo objetivo foi o de promover o desenvolvimento dos recursos hídricos,
incorporando as dimensões econômicas e sociais regionais. A partir daí foram
implantadas ações pontuais para minimizar os efeitos da estiagem, tais como:
escavações de poços e cacimbas e construção de barragens e açudes, como o
Açude Cedro, em Quixadá, no Estado do Ceará, construído no período de
1888 a 1906, considerado o marco da estocagem de água para consumo humano
em associação com o aproveitamento agrícola (REBOUÇAS, 2006). Nova fase
surge em 1959 com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do
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Nordeste (Sudene), quando se procurou relacionar o conhecimento do ambiente
natural com as estruturas socioeconômicas.

A ocorrência de uma grande seca em 1970 reforçou o ponto de vista
apresentado pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste
(GTDN), de que as causas mais profundas do subdesenvolvimento da região
eram mais de natureza estrutural e não apenas ecológica. Em 1971, a Sudene
lança uma versão preliminar do Plano Integrado para o Combate Preventivo
aos Efeitos das Secas do Nordeste, reconhecendo a fragilidade e enfatizando
a necessidade de reforçar a economia da região. A partir desse estudo, o
governo federal solicitou ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
a elaboração do Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do
Nordeste (Polonordeste), lançado em 1974, com o objetivo de promover o
desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias de áreas
prioritárias do Nordeste, com apoio financeiro do Grupo Banco Mundial (BNB,
1985). O Polonordeste teve sua concepção baseada no novo enfoque de
desenvolvimento rural integrado e se apoiou na compreensão da experiência
de que era necessário considerar os aspectos físicos, sociais, organizacionais
e políticos e a integração entre agricultura, indústria e serviços no ambiente
rural. Esse Programa produziu impactos diretos na geração de emprego,
aumento da produção e da produtividade, elevação e redistribuição da renda
e melhoria das condições de vida da população rural.

Nas diretrizes do Polonordeste não estava claramente definido seu público-
alvo o que, nos primeiros anos de atuação, beneficiou mais os grandes e médios
produtores do que os pequenos. Assim, em 1976, a Sudene, com apoio do
Ministério do Interior, idealizou o Programa Especial de Apoio ao Desen-
volvimento da Região Semi-Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo) (BNB, 1985).
Esse programa objetivou atender a todos os estratos de trabalhadores rurais,
como trabalhadores sem-terra e assalariados; pequenos proprietários, com
áreas até 100 ha; médios proprietários, com até 500 ha; e grandes
proprietários, com mais de 500 ha, tendo o crédito rural e a assistência técnica
como principais instrumentos de apoio.

Em 1980, a Sudene, a partir dos estudos hidrogeológicos e hidro-
meteorológicos realizados, elabora o primeiro diagnóstico da situação hídrica
da região, denominando-o de Plano de Aproveitamento Integrado dos
Recursos Hídricos do Nordeste (Plirhine) (SUDENE, 1980), cujo objetivo era
compreender o meio físico, enfocando suas potencialidades e disponibilidades,
de modo que fornecesse subsídios para as políticas de utilização dos recursos
hídricos no Nordeste. Esse plano fortaleceu os programas de perfuração de
poços e a construção de açudes e de barragens.
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o uso da água na agricultura teve início com a utilização das vazantes de
açudes, barragens e margens de rios, sendo esses mais expressivos para
cultivos de milho (Zea mays L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), batata-doce
[Ipomoea batatas Lam.] , mandioca (Manihot esculenta Crantz), entre outros.
Foi a partir da agricultura de vazante que surgiram as primeiras idéias
voltadas para a irrigação, que, inicialmente, foi de forma artesanal, com latas
e cuias, seguida pela utilização de roda d'água para elevação da água até a
parcela cultivada (POSSÍDIO, 1997).

Em 1948, foi criada a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), hoje
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), com atribuição de promover o desenvolvimento hidroagrícola do
Vale do São Francisco e do Parnaíba. No fim da década de 1950, a Sudene, em
convênio com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), realizou levantamento dos solos para fins de irrigação,
identificando áreas com potencialidades para agricultura irrigada entre os
municípios de Xique-Xique e Paulo Afonso, ambos na Bahia, mas
compreendendo, também, as situadas na margem esquerda do Rio São
Francisco, no Estado de Pernambuco. A partir desses estudos, a Codevasf
implantou os projetos de irrigação Bebedouro e Massangano em Pernambuco,
sendo este, hoje, Senador Nilo Coelho; Pontal, em Pernambuco, que ainda se
encontra em fase final de implantação; e Salitre, Tourão, Mandacaru, Maniçoba
e Curaçá, na Bahia. Em 1968, foi inaugurado o primeiro projeto-piloto de
irrigação da Caatinga, com apenas 130 ha, atualmente denominado Perímetro
de Irrigação Bebedouro, localizado em Petrolina, Estado de Pernambuco, cuja
área irrigada atual é de 2,5 mil hectares (POSSÍDIO, 1997). Em 1979, foi
lançado o projeto de irrigação Senador Nilo Coelho no eixo Petrolina
(Pernambuco) - Juazeiro (Bahia), que se destaca como dos mais importantes
projetos de irrigação da região. Outras áreas irrigadas, fora dos perímetros
públicos, têm sido implantadas pela iniciativa privada. A área total irrigada
atualmente nesse pólo é da ordem de 120 mil hectares, explorada com
hortifruticultura e cana-de-açúcar (Saccharum spp.), na qual se pode
encontrar colonos, pequenas, médias e grandes empresas.

Até a década de 1970, a paisagem do Semi-Árido do Nordeste era constituída
de agricultura de subsistência. A implantação da agricultura irrigada mudou
essa realidade, principalmente no Submédio São Francisco, em virtude das
condições naturais favoráveis de água, solo e clima, transformando um
ambiente hostil, caracterizado pela irregularidade das chuvas e secas
prolongadas, em pólo de produção de culturas de elevado valor comercial.
Nesse sentido, houve investimento do governo federal para a modernização
da agricultura, fornecendo a infra-estrutura básica e criando órgãos de
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pesquisa e desenvolvimento, como, por exemplo, o Projeto Bebedouro, que
consolidou a agricultura irrigada no Submédio São Francisco, inicialmente
com a exploração de culturas, como o tomate (Solanum lycopersicum L.) para
a indústria, a cebola (Allium cepa L.), a melancia [Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai varo lanatus], o melão (Cucumis melo L.), a videira (Vitis
spp.), o feijão e o milho, voltadas para os mercados local e nacional. Nas últimas
três décadas, a agricultura avançou progressivamente no setor da fruticultura,
predominando a produção de banana (Musa spp.), goiaba (Psidiumguajava L.),
coco(Cocos nucifera L.), manga (Mangifera indica L.) e uvas finas para mesa,
vinhos e sucos, para atender aos mercados interno e externo. Também, tem se
destacado a produção da cana-de-açúcar irrigada. Esse trabalho resultou em
mudança radical na base da economia dos municípios de Petrolina e Juazeiro,
que antes era fundamentada no comércio atacado e varejista, atualmente
suplantado pela comercialização de insumos e dos produtos da agricultura
irrigada. Esse fato pode ser comprovado pela evolução da arrecadação
tributária desses municípios.

Essas medidas induziram ao aumento da produção, atendendo, assim, ao
crescimento da demanda interna. Inegavelmente, a decisão de implantação
dos perímetros públicos irrigados produziu um novo desenho no Semi-Árido
nordestino. É evidente que o desenvolvimento ocorrido nos últimos 25 anos
no Vale do São Francisco se deve à expansão da agricultura irrigada com
base nos resultados de pesquisas desenvolvidas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e fortalecidos pelo apoio governamental e
pela iniciativa privada. Vale ressaltar que, a partir de 1975, a pesquisa
agropecuária, tanto irrigada como dependente de chuva, passou para a
competência da Embrapa, que assumiu, por meio de convênio com a Codevasf,
as áreas dos campos experimentais de Bebedouro, em Petrolina, e de
Mandacaru, em Juazeiro, assim como criou o campo experimental da Caatinga,
em Petrolina, onde passou a desenvolver suas atividades de pesquisa até os
dias atuais.

Entre tais pesquisas, vale ressaltar a importante contribuição para a irrigação
voltada para pequenas áreas, como potes de barro, cápsulas porosas,
mangueiras e xique-xique, e para grandes áreas, como a irrigação por sulcos,
inundação e aspersão. Essas contribuições também ocorreram na definição
de parâmetros e critérios necessários para otimização do manejo da água
nesses sistemas de irrigação, culminando com introdução da irrigação
localizada, como gotejamento e microaspersão.

Inicialmente, foram selecionados, por meio do Programa de Irrigação para o
Nordeste, os municípios de Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia e
circunvizinhos, escolhidos, principalmente, em razão das condições naturais
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favoráveis, como a proximidade do Rio São Francisco. Foram utilizados dois
modelos de estrutura para exploração da agricultura: projetos públicos, para
os pequenos produtores familiares, e projetos privados, para empresas
agrícolas. Nesse sentido, os estudos realizados contribuíram para o
fortalecimento da agricultura irrigada por meio da adaptação e da avaliação
de métodos de irrigação e do manejo da água de irrigação, bem como no
monitoramento do lençol freático e da salinidade, resultando na necessidade
de instalação de sistemas de drenagem subterrânea, tanto para recuperação
de solos salinos quanto para o escoamento do excesso de água proveniente da
irrigação e das chuvas. Assim, houve elevação do potencial produtivo das
culturas e da expansão das áreas cultivadas, o que possibilitou o
desenvolvimento regional, com estímulo na difusão de conhecimentos e de
técnicas de produção.

No contexto da agricultura de sequeiro, que depende da quantidade,
distribuição e intensidade das chuvas, instituições de pesquisa e
desenvolvimento regional, como a Embrapa, defendem, para viabilizar essa
modalidade de agricultura e a economia do Nordeste, a introdução e a difusão
de culturas adaptadas às condições edafoclimáticas do Semi-Árido, tais como
sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), milheto [Pennisetum glaucum (L.) R.
Brown], algodão (Gossypium hirsutum L.), gergelim (Sesamum indicum L.),
mamona (Ricinus communis L.), feijão e milho. Defendem também o uso de
tecnologias voltadas para captação, armazenamento e uso da água de chuva,
de forma que os riscos de produção agrícola sejam reduzidos, como cisternas,
poços, dessalinizadores, irrigação de salvação, captação in situ, barragens
subterrâneas, irrigação total ou complementar com água salina, barragens e
açudes, que também são alternativas viáveis por se tratarem de soluções locais
e de baixo custo, contribuindo para a fixação da população rural.

Inovações tecnológicas
para ampliação da oferta,
de água no Semi-Arido

Potencialidades
da água da chuva

A chuva representa a principal fonte de água renovável do Semi-Árido.
Todavia, a previsão da quantidade de água precipitada é problema complexo
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porque depende de fatores meteorológicos e variam, sensivelmente, tanto no
tempo como no espaço. Porém, se essa água é captada e armazenada, tem
potencial para atender às necessidades domésticas, de consumo animal e da
agricultura familiar.

Para viabilizar a captação e a utilização da água de chuva, diversas pesquisas
vêm sendo realizadas, especialmente a partir da criação da Embrapa, com o
objetivo de definir alternativas tecnológicas para aumentar a disponibilidade
de água no Semi-Árido, tanto para os consumos humano e animal como para
a produção de alimentos.

No contexto da água para consumo humano, foram realizados estudos com o
objetivo de avaliar diferentes materiais para a construção de cisternas e de
suas áreas de captação. No meio rural, a maioria dos telhados das residências
não era adequada para captar o volume de água necessário para atender,
durante o período sem chuvas, à demanda de água de beber das famílias.
Nesses estudos, foram definidos parâmetros essenciais ao dimensionamento
do volume de água necessário às famílias, bem como das áreas de captação,
considerando-se o número de pessoas por família, o consumo médio de água
por pessoa por dia, a precipitação pluviométrica da região e o período sem
chuvas, com base na média dos anos de menor precipitação de uma série de
anos. Se a área do telhado da residência não for suficiente em tamanho e/ou
qualidade, deve-se complementá-la ou substituí-Ia por uma área no solo
(SILVA et aI., 1984, 1988; SILVA, PORTO, 1982). Outras pesquisas foram
realizadas para definir o manejo adequado da água na cisterna. Desse modo,
recomenda-se a eliminação das primeiras águas das chuvas que lavam o
telhado das casas, a filtragem e o tratamento da água antes de consumi-Ia,
bem como evitar contato com a água armazenada para não contaminá-Ia. Sendo
assim, toda cisterna deve ter uma bomba manual (BRITO et al., 2005a).

Em julho de 2003, a Articulação do Semi-Árido (ASA) lançou o Programa de
Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um
Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), que vem desencadeando um movimento
de articulação e de convivência sustentável com o ecossistema do Semi-Árido
por meio do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização, do envolvimento
e da capacitação das famílias, com uma proposta de educação processual.
O objetivo do P1MC é beneficiar cerca de um milhão de famílias em toda a
Região do Semi-Árido, com água potável para beber e cozinhar, por meio das
cisternas de placas (ASA-BRASIL, 2007).

Atualmente, o P1MC utiliza o modelo calçadão, com a área de captação
construída totalmente no solo, e tem contemplado mais de 221 mil famílias
comcisternas, mudando a realidade do homem do campo (Fig. 1).

•
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Fig. 1. O P1MC muda a realidade do Semi-Árido,
com melhoria na qualidade de vida das famílias:
(a) antes; (b) após o P1 MC.

Em 2005, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
em parceria com a FAO, viabilizou estudos para avaliação do P1MC, para
verificar, quantitativa e qualitativamente, se as famílias beneficiadas pelo
programa estavam tendo acesso descentralizado à água potável proveniente
de cisternas, construídas em conformidade com os coeficientes técnicos e
custos de implantação, especificados. Essa avaliação foi realizada pela
Embrapa com apoio de instituições públicas e de organizações não-
governamentais.

° estudo envolveu 3.517 famílias localizadas em 100 municípios do Semi-
Árido nordestino, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, com diferentes
situações agroecológicas. ° principal resultado dessa avaliação foi a
constatação de que mais de 97 % das famílias beneficiadas estão satisfeitas
com as cisternas construídas em suas residências. Com a implementação do
P1MC, 70 % das famílias que andavam diariamente longas distâncias para
buscar água para beber e para uso doméstico, utilizam esse tempo para maior
dedicação aos filhos e outras atividades domésticas. Entre as famílias
pesquisadas, aproximadamente 56 % consomem água potável proveniente da
chuva e armazenada nas cisternas. A não-potabilidade da água nas demais
cisternas é conseqüência de fatores motivados por gestão inadequada da
tecnologia em âmbito familiar, principalmente, o armazenamento de águas
oriundas de fontes não potáveis (SILVA et al., 2006).
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No Semi-Árido brasileiro, durante o período sem chuvas, os animais também
sofrem com a falta e com a má qualidade da água, causada, principalmente,
pelo aumento dos teores de sais. Do ponto de vista da salinidade, águas com
altos teores de sais representam riscos para os animais, podendo afetar a
qualidade da carne e do leite, a ponto de torná-los inadequados ao consumo
(AYERS; WESTCOT, 1991; COLACELLI, 1997). Segundo esses autores, o
magnésio é um elemento normalmente presente nas águas naturais e pode
causar distúrbios fisiológicos, até mesmo abortos.

Para melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade de água para os animais,
várias tecnologias são citadas na literatura. Porém, nem sempre essas alternativas
são apropriadas para o sistema de produção utilizado pela maioria dos pequenos
caprinovinocultores dessa região por apresentarem, principalmente, custos
elevados. Com o sucesso do uso da cisterna para o consumo humano no P1MC,
essa alternativa passou por adaptações pela Embrapa, tomando-se viável do
ponto de vista técnico e econômico para ser utilizada por pequenos produtores
de caprinos e ovinos em razão do baixo consumo por animal, que oscila em tomo
de cinco litros de água por dia (BRITO et al., 2005b).

No Semi-Árido, os caprinos e os ovinos utilizam, normalmente, a Caatinga,
complementada com ouso de forragens de baixa demanda hídrica, conservadas
na forma de feno ou silagem, como alternativa de alimentação. Com a garantia
da disponibilidade de água e de alimentos, esses animais são capazes de
produzir um ganho de peso de 35 kg/ano (GUIMARÃES; LOPES, 2001).

Para reduzir os riscos de perda na produção agrícola, em conseqüência da
irregularidade das chuvas, alternativas voltadas para o aumento da
disponibilidade de água no solo vêm sendo estudadas, como a barragem
subterrânea, captação in situ, microbacias e irrigação de salvação.

A barragem subterrânea é uma alternativa tecnológica para aproveitamento
das águas de chuva, reduzindo as perdas de água por escoamento superficial.
A água é armazenada no perfil do solo de forma que permita a formação ou a
elevação do lençol freático, possibilitando a exploração de uma agricultura
de vazante, prática comum nessa região. Os estudos realizados tiveram como
base os aspectos técnicos, econômicos e ambientais, voltados para a definição
de materiais alternativos para a construção da parede da barragem, do manejo
e das opções de cultivos. Quanto à escolha do local da barragem subterrânea,
devem ser levados em consideração o tipo, a profundidade, a declividade e a
salinidade do solo da área selecionada. A condição de solo ideal para a
construção da barragem subterrânea é que esteja localizada em solos de
aluvião, em leitos de rios e de riachos temporários, cuja vazão anual não
comprometa a estrutura da barragem. Como material alternativo para
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construção da parede da barragem, recomenda-se a lona plástica de polietileno,
de baixo custo e facilmente disponível no mercado local.

As culturas recomendadas com potencial de exploração nas barragens
subterrâneas são: milho, feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], gergelim,
arroz (Oryza sativa L.), batata-doce, mandioca, sorgo e espécies frutícolas,
como manga, goiaba, acerola (Malpighia emarginata D. C.) e limão [Citrus
limon (L.)Burm. f.], além de cana-de-açúcar e forrageiras (Fig. 2). Outra solução
que vem sendo utilizada pelos produtores é a captação de água in situo
Tradicionalmente, o sistema de preparo do solo utilizado pelos produtores
consiste de uma técnica aparentemente simples e pouco agressiva ao ambiente,
mas reduz a infiltração da água no solo, induzindo o escoamento superficial,
que contribui para o processo erosivo do solo. Como técnica conservacionista
de solo e água, recomenda-se a captação da água de chuva in situo

Fig. 2. Barragem subterrânea.
Água para produção de alimentos.

O sistema consiste na construção de sulcos e camalhões formados pelos cortes
em curvas de nível da área a ser cultivada. A primeira técnica de captação da
água de chuva in situ para as condições do Semi-Árido nordestino foi o Método
Guimarães Duque de Lavoura Seca, desenvolvido pelo Instituto Nordestino
para o Fomento do Algodão e Oleaginosas (Infaol) (SILVA; PORTO, 1982).
A partir disso, inúmeros outros métodos foram desenvolvidos. Estudos
realizados para avaliar diferentes métodos de captação de água de chuva in
situ, associados com a densidade de plantas e a precipitação pluviométrica,
obtiveram incrementos significativos na produtividade das culturas de caupi,
milho, sorgo e guandu [Cajanus cajan (L.) Millsp.]. Entre os métodos
avaliados, o sulco barrado é o que tem apresentado menores perdas de água
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de chuva por escoamento superficial, quando comparado com outros métodos
como o Guimarães Duque (Fig. 3). Esse método foi viabilizado a partir do
desenvolvimento, pela Embrapa, do implemento "barrador de sulco" para
confeccionar as pequenas barreiras, espaçadas entre si a cada dois a três
metros na linha de plantio, com a finalidade de impedir o escoamento da
água de chuva e promover maior infiltração (SILVA et al., 1989; ANJOS
et aI., 1997; BRITO et aI., 2007).

A partir dos estudos realizados, a captação de água de chuva in situ tem sido
utilizada por diferentes agricultores familiares e assentados da reforma
agrária no Semi-Árido, reduzindo, significativamente, a perda de safra em
períodos de irregularidade de chuvas. Como exemplo, nos anos de 2006 e
2007, o governo do Ceará implementou o plano de safra e atendeu 5.250
agricultores de base familiar com essa tecnologia (BRASIL, 2005).

No Semi-Árido brasileiro, após as primeiras chuvas, é comum ocorrerem
períodos de 20 a 30 dias de estiagem, o que pode afetar o desenvolvimento
das culturas e comprometer a produção agrícola. Para suprir as necessidades
hídricas das culturas, recomenda-se a irrigação de salvação quando as plantas

Fig. 3. Captação de água de chuva in situ:
(a) em sulcos barrados e (b) pelo método
Guimarães Duque.
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apresentarem sintomas de falta de água. A água deve ser aplicada quando a
água disponível no solo se situar entre 30 % e 40 %. Como na prática nem sempre
isso é possível, recomenda-se irrigar uma ou duas vezes por semana após verificar
se as plantas apresentam folhas enroladas no início do dia. Existem, portanto,
diversos reservatórios de pequeno e médio portes, que podem armazenar a água
da chuva para ser utilizada na irrigação de salvação e, assim, possibilitar a
colheita das culturas implantadas, estabilizando a produção agrícola e garantindo
a segurança alimentar das famílias em anos de chuvas irregulares.

Foram desenvolvidos também estudos voltados para induzir o escoamento
superficial de água de chuva com a finalidade de proporcionar maior
armazenamento da água em reservatórios para usos diversos. Com esse foco,foi
realizado um trabalho em oito pequenas bacias hidrográficas para avaliar
diferentes métodos de indução do escoamento superficial em condições de
Caatinga natural. Os métodos estudados incluíram a combinação de linhas de
drenagens com gramíneas, faixas desmatadas da Caatinga, terraceamento,
tratamento com sal (cloreto de sódio), Caatinga desmatada, cobertura com
gramíneas e suas combinações. De acordo com os resultados obtidos, o
desmatamento total da Caatinga contribuiu para maior escoamento superficial
de água e perdas de solo, seguido da parcela desmatada em faixas alternadas
com 50 % da retirada da vegetação, com drenagem intensa e aplicação de cloreto
de sódio nas faixas desmatadas, e da parcela desmatada em faixas alternadas de
vegetação natural, com terraços construídos na área desmatada. Na parcela em
que a vegetação natural foi mantida inalterada não houve escoamento superficial
significativo (SHARMA et al., 1984; LOPES et al., 1999).

As tecnologias, os métodos e os processos de convivência com o Semi-Árido
mencionados têm sido incorporados aos sistemas de produção em uso por meio
de inúmeros programas sociais, à semelhança do P1MC e do Programa Fome
Zero, e podem ser encontrados em áreas de produtores no Ceará, no Rio Grande
do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe e na Bahia, construídos, em
sua maioria, com apoio governamental e de algumas organizações não-
governamentais. Atualmente, uma das experiências mais importantes de
desenvolvimento e de convivência com o Semi-Árido está no Alto Sertão do Piauí
e de Pernambuco, envolvendo ações de experimentação e de transferência de
tecnologias e de conhecimentos para agricultores familiares. Essas ações foram
implementadas pela Embrapa com apoio da FAO e do MDS e resultaram em
novo modelo de assistência técnica e de extensão rural, com base em princípios
estabelecidos por meio de consórcio intermunicipal. Ao longo de sua existência,
as tecnologias e os conhecimentos sobre captação de água de chuva gerados pela
Embrapa têm sido transferidos para países da América Latina e da África e,
nos últimos dois anos, também para o Haiti e Gana.
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Potencialidades dos
recursos hídricos
superficiais e subterrâneos

Diante da preocupação com a qualidade e a escassez de água no Semi-Árido,
diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de monitorar os
impactos das atividades antrópicas sobre a qualidade das águas. Estudos têm
sido realizados pela Embrapa na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e
na sub-bacia do Rio Salitre.

Na Bacia Hidrográfica do Submédio São Francisco foi desenvolvida uma
metodologia para monitoramento e gestão da qualidade da água, dada a
importância dos impactos ambientais provenientes do elevado complexo
agroindustriallocalizado na região. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo
a construção de um Índice de Sustentabilidade Ambiental do Uso da Água
(ISA), visando auxiliar a tomada de decisão para orientar políticas públicas
(SILVA et al., 2002). Esse projeto contou com suporte financeiro da
Organização dos Estados Americanos (OEA), do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma), do Global Environmental Foundation (GEF),
da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Embrapa, com a colaboração da
Codevasf e das Secretarias de Agricultura Municipais localizadas na área de
estudo (ANA, 2002).

A elaboração do ISA considerou aspectos voltados para as dimensões
econômica, social e ecológica e seus indicadores (Fig. 4), bem como para a
influência das atividades antrópicas e fatores naturais na qualidade da água
daquela bacia. Foram levantadas informações sobre fontes de poluição,
aspectos socioambientais, poços e fontes de água superficial, cadastro de
usuários, aspectos fitoecológicos, monitoramento da qualidade físico-química
e microbiológica das águas superficiais e subterrâneas.

A análise conjunta dos resultados obtidos a partir do ISA permitiu concluir
que 78 % dos 73 municípios avaliados exigem medidas ambientais específicas
e mitigadoras em curto prazo e 11 % exigem monitoramento ambiental e
medidas mitiga dor as em curto prazo, enquanto, para os demais municípios,
convém implantar um programa de educação ambiental. Concluiu-se também
que a metodologia desenvolvida permite que ações corretivas ou mitigadoras
de impactos ambientais negativos sejam mitigadas no momento em que forem
detectadas, além de ter ocorrido aumento significativo na demanda de água
superficial e alteração de sua qualidade em razão das atividades agroin-
dustriais e urbanas. Constatou-se que 56,16 % dos 73 municípios avaliados
apresentaram água de boa qualidade; 28,77 %, água de qualidade regular; e
15 %, água de má qualidade (ANA et al., 2002).

•



• Agricultura Tropical

Educação
Estatísticas derivada
Participação política
Pe oal ocupado a atartado
Re ultados do universo
Saúde
Vida e risco de vid
IDH

Empresas
Finanças públicas
Instituições financeiras
Lavoura permanente
Lavoura temporária
Pesquisa pecuária municipal
Produção da extração vegetal
Produto interno bruto
Salário e outra remunerações
Unidades locai

Ecológica
Aus4ncia de cobertura vegetal
8alanço hldrico
Escoamento fluvi<ll
Estradas viclnals
Fontes potenc;illls de polulçãQ
Proximidade a núcleos urbanos
Qualidade flslco-qulmlca das águas
QUíllldade microbiolõglca das águas
Sanllamento básico
SUscetibllldade à contaminação qulmlca

Fig. 4. Perfis e indicadores utilizados na construção do ISA no Submédio do Rio São Francisco.

Fonte: ANA (2002).

Na sub-bacia do Salitre, os resultados obtidos indicam que existe forte
influência da irrigação sobre a qualidade das águas nas fontes hídricas
próximas dessas áreas, ocorrendo aumentos significativos na salinidade das
águas e dos solos e nos níveis de metais pesados nos sedimentos. Por outra
parte, esses aumentos não foram observados nas demais fontes hídricas dessa
mesma sub-bacia (BRITO et al., 2005).

Outras pesquisas voltadas para avaliação da qualidade da água foram
realizadas por Ferracini et al. (2001), com o objetivo de caracterizar o potencial
de contaminação das águas subterrâneas e superficiais do Submédio do Rio
São Francisco por agroquímicos aplicados nas culturas irrigadas. Os critérios
utilizados levam em consideração as características físico-químicas dos
agroquímicos utilizados e das classes de solos cultivados, assim como a
variabilidade da temperatura ambiental. Os resultados obtidos reforçam a
importância de disponibilizar informações relativas às propriedades físico-
químicas dos agroquímicos, principalmente dos seus coeficientes de adsorção,
cujos valores permitem a previsão dos seus níveis de mobilidade no perfil do
solo, para as condições ambientais dessa região. Esse fator, integrado ao
conhecimento do tempo de degradação de cada tipo de agroquímico até a
metade de sua concentração inicial (meia-vida) no solo, fornece informações
sobre a sua influência no potencial de contaminação das águas superficiais e
subterrâneas, os quais devem ser priorizados no monitoramento ambiental.
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No Semi-Árido, os açudes representam garantia da disponibilidade de água
nos períodos secos tanto para consumo humano quanto animal, ou para
produção de alimentos (Fig. 5). Porém, não existem critérios para priorizar
os diferentes usos, e, muitas vezes, o homem concorre com os animais e com
outras atividades pela água com baixa qualidade. Assim, estudos foram
desenvolvidos para avaliar a qualidade físico-química e bacteriológica das
águas de 14 açudes localizados nos sertões pernambucano e baiano, durante
os períodos chuvoso e seco, visando recomendar ações para melhoria da
qualidade da água superficial. As variáveis físico-químicas analisadas
encontravam-se dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde
para consumo humano, enquanto as bacteriológicas apresentaram riscos de
contaminação. Com base nesses resultados, foram realizados cursos de
capacitação ambiental sobre os aspectos de manejo, visando à melhoria da
qualidade para consumos humano e animal.

Fig. 5. Armazenamento de água
de chuva para fins diversos.

A predominância de rochas cristalinas no subsolo em parte do Semi-Árido
brasileiro impõe características salobras e salinas às águas subterrâneas,
dificultando seu aproveitamento para consumo humano, mas podem ser
utilizadas para o consumo animal e outras atividades. Mesmo com essas
limitações, essas águas têm importância do ponto de vista social, podendo
atender às necessidades das famílias que não dispõem de outras fontes de
abastecimento de água. Assim, o governo federal implementou ações,
juntamente com o programa Fome Zero, visando aumentar a oferta e
democratizar o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano nas
áreas secas do Semi-Árido com o Programa Água Doce.

O Programa Água Doce tem por objetivo a recuperação e a instalação de
dessalinizadores para fornecer água potável às famílias, associando-os à
implantação de sistemas produtivos locais para aproveitamento do efluente
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resultante do processo de dessalinização, que contém elevados teores de sais.
Nesse sentido, a Embrapa vem desenvolvendo um sistema produtivo integrado
para aproveitamento dos efluentes do processo da dessalinização tanto na
piscicultura como na irrigação de plantas forrageiras.

Esse sistema integrado está sendo instalado em comunidades rurais de nove
estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e noroeste do Espírito Santo,
como 22 Unidades de Demonstração, contemplando um dessalinizador e um
sistema produtivo integrado. Cada dessalinizador tem capacidade para tratar
a t é
10 mil litros de água por hora, dependendo da vazão do poço, garantindo,
assim, água potável a centenas de famílias. Além de assegurar a saúde da
população, os sistemas integrados ajudam a aumentar a renda. Após separar
a água potável, o efluente com alto teor de sal é despejado em tanques para
criação de tilápia-rosa (Oriochromis sp.), que se desenvolve em águas salobras.
O passo seguinte é aproveitar a água enriquecida com matéria orgânica para
irrigar plantas resistentes à salinidade, como, por exemplo, a erva-sal
(Atriplex nummularia Lindl.), utilizada na produção de feno para alimentação
de ovinos e caprinos, principalmente durante o período de estiagem,
fechando-se o sistema (Fig. 6) (PORTO et al., 2004). A parceria entre Ministério
do Meio Ambiente, Embrapa, Universidade Federal de Campina Grande,
Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) prevê não somente a instalação das unidades demonstrativas, mas
também a manutenção do sistema integrado. O uso produtivo desse efluente
evita o seu despejo no solo sem qualquer tratamento, o que é benéfico para a
preservação do ambiente.

As limitações de água no Semi-Árido brasileiro levam a considerar, na
produção de alimentos, águas com altos teores de sais. Embora esse tipo de
água só deva ser usado ocasionalmente, a sua utilização contínua poderá
contribuir para salinização do solo. Nessas condições, deve-se questionar o
que causa maior impacto na produção: se os efeitos do estresse hídrico na
cultura ou se o efeito da salinidade da água utilizada na irrigação suplementar.
Com o objetivo de auxiliar na definição dessas questões, a Embrapa
desenvolveu estudos para identificar o potencial do uso de águas com altos
teores de sais e seus efeitos no solo e no desenvolvimento das culturas de
caupi e sorgo. Os resultados desse estudo indicam que o solo é afetado pela
salinidade da água, que pode ser lixiviada para camadas profundas pelas
chuvas que ocorrem no ano seguinte. O desenvolvimento e a produtividade
da cultura do feijão-caupi podem ser reduzidos a partir de salinidade do solo
de 3 dS/m. O sorgo, dada sua maior tolerância à salinidade, apresentou bons
resultados até a níveis de salinidade da água de 10 dS/m (CORDEIRO et al.,
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Fig. 6. Sistema de produção
integrado usando efluente da
dessalinização.
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1983). Também foram avaliados os efeitos da água salina nas culturas da
beterraba (Beta vulgaris L.) e da cenoura (Daucus carota L.), nas quais se
observou que o uso da água salina afetou a produtividade das duas culturas
em, aproximadamente, 60 %, quando comparada com a obtida com água doce
(RESENDE; CORDEIRO, 2007).

Contribuições da agricultura
irrigada para o desenvolvimento,
do Semi-Arido

Pequena irrigação
A pequena irrigação tem por objetivo o aproveitamento racional e eficiente da
água. Seu uso é recomendado para unidades agrícolas com recursos hídricos
limitados. Nesse sentido, para os sistemas voltados para a pequena produção,
dispõe-seda irrigação por mangueira, pote de barro, cápsulas porosas, entre outros.

As primeiras experiências utilizando potes de barro como unidade de
irrigação tiveram início no Alto Volta e Senegal e no Irã, em 1977. Esses
estudos demonstraram que potes de barro com capacidade de 15 L poderiam
ser utilizados para irrigação de hortas domésticas. Com base nesses
resultados, foram realizadas pesquisas pela Embrapa, que consistiram na
introdução de potes de barro interligados com eletrotubos para irrigação de
culturas, como melão, melancia e feijão-caupi. A instalação, operação e
manutenção desse sistema foi idealizada de forma que pudesse empregar a
mão-de-obra familiar. Nesses estudos foi constatado que a irrigação por potes
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de barro para o cultivo de hortaliças proporciona alta eficiência de uso da
água, cuja economia é de até 25 vezes, quando comparada com o método de
irrigação por sulcos (SILVA et al., 1980; 1981a; SILVA, PORTO, 1982).

Outro método alternativo para a pequena irrigação é a cápsula porosa, que
deve ser enterrada na camada superficial do solo de forma que a liberação de
água para o solo ocorra de acordo com o consumo de água pela planta.
Os primeiros estudos referentes ao desenvolvimento desse método foram
realizados no México, em 1975, com ênfase na eficiência no uso da água pelas
culturas de morango (Fraga ria x Ananassa Duch), tomate, feijão e trigo
[Triticum aestivum (L.) em. Thell.] Em 1981, a Embrapa iniciou estudos com
cápsulas porosas como alternativa para a pequena irrigação. O trabalho
consistiu em caracterizar o método de irrigação sob diferentes condições de
pressão hidrostática, em escala operacional com a cultura do milho.

De acordo com os resultados obtidos, a irrigação por cápsulas porosas
apresenta-se como uma técnica viável para áreas agrícolas que dispõem de
recursos hídricos limitados. Em média, o consumo de água estimado para
abastecer 2,5 mil cápsulas é da ordem de 1.000 m", para um período de
90 dias, correspondente ao ciclo produtivo do milho. Esse baixo requerimento
de água pode ser recomendado para pequenas explorações agrícolas no Semi-
Árido, possibilitando cultivos sucessivos ao longo do ano. Foi constatado,
também, que a irrigação por cápsula porosa, quando comparada com a irrigação
por sulco convencional, apresentou eficiência de uso de água 50 % superior
(SILVA et al., 1981a; 1981b; SILVA, PORTO, 1982). Outros estudos foram
realizados para otimizar o uso da água de irrigação com as cápsulas porosas
e definir as proporções de materiais argilosos em sua confecção, bem como o
manejo da água de irrigação (SILVA et al., 1981b; PIRES, 1982).

Ainda no contexto da pequena irrigação, a Embrapa realizou estudos voltados
para o uso de mangueiras como alternativas para irrigação. Esse sistema é
caracterizado pela condução de água por meio de tubulações e de mangueiras
de policloreto de vinila (PVC) flexível. As pesquisas realizadas tiveram por
objetivos avaliar a eficiência da irrigação por mangueiras e diferentes formas
de aplicação da água em diversas culturas. Conforme resultados, a aplicação
de água por sulcos curtos, fechados e nivelados, bem como por microbacias,
foi viável para culturas anuais e perenes em pequenas áreas de produção
(SOARES; SANTOS, 1986).

Irrigação convencional
A água é um dos principais componentes da constituição de uma planta que,
dependendo da espécie, pode representar até 99 % de sua composição.
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Geralmente, nas regiões tropicais e subtropicais, a necessidade de água das
culturas é suprida pela precipitação pluvial, porém, quando a chuva é
insuficiente para atender a essa demanda, faz-se uso da irrigação. Para
utilizar a técnica da irrigação deve-se considerar que a água é um elemento
natural precioso que precisa ser preservado. Assim, deve ser utilizada pela
agricultura de modo que não venha a causar impactos ambientais.

Avanços significativos têm sido observados na agricultura irrigada do Semi-
Árido nas últimas décadas, principalmente nos pólos de irrigação, ocorrendo
mudanças tanto nos sistemas de irrigação quanto no manejo da água. Para
melhor eficiência do uso da água da irrigação, devem ser considerados
aspectos de "quando", "como" e "quanto" de água deve ser aplicada a
determinada cultura. Dessa forma, a Embrapa, desde sua criação, tem
desenvolvido estudos diversos com foco no manejo da água de irrigação,
considerando as inter-relações entre os fatores do solo, clima, cultura e água
e os princípios da sustentabilidade da agricultura irrigada.

Na década de 1980, os estudos sobre irrigação estavam mais voltados para
avaliação e adaptação de métodos de irrigação para identificar os sistemas
que apresentavam os melhores desempenhos quanto à eficiência de aplicação
de água. Assim, os métodos avaliados compreenderam irrigação por sulcos,
por aspersão e irrigação localizada por microaspersão e por gotejamento
(SOARES, 1986; GUERRA, SOARES, 1988; SOARES, 1988; SOARES et aI.,
1985). No que se refere à irrigação por sulcos, foi desenvolvido um vertedor
triangular, utilizando chapa de ferro galvanizada, de modo que, ao ser instalado
ao longo ou no final do sulco, transforma o sulco convencional (aberto no final)
em sulco parcialmente fechado. Isso proporciona aumento significativo na
eficiência de aplicação e de distribuição de água na irrigação por sulcos
(SOARES, 1988). Foram feitos, também, testes envolvendo tubos janelados
para derivação de água tanto para sulcos curtos, fechados e nivelados, quanto
para sulcos convencionais. O sistema de irrigação por sulcos curtos, nivelados
e fechados, utilizando tubos janelados, pode ser usado em pequenas áreas,
mesmo em terrenos bastante acidentados.

A irrigação por sulcos caracteriza-se pela aplicação de água às plantas por
meio de pequenos canais abertos ao longo da superfície do solo. O desvio ou a
derivação de água nesse sistema de irrigação pode ser feito por sifões ou por
tubos janelados. Estudos com o objetivo de avaliar o manejo da água em
Argissolo, com sistema de irrigação por sulcos, durante o ciclo fisiológico da
cultura do feijão, constataram que existe grande influência das dimensões
dos sulcos e das lâminas de água aplicadas, contribuindo tanto para perdas
de solos como de água. A utilização do sistema de irrigação por sulcos exige
sistematização de solo, a qual depende, principalmente, da classe de solo e
da topografia do terreno (GUERRA; SOARES, 1988).
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Em estudos conduzidos em solos argilosos com a cultura da cana-de-açúcar
irrigada por sulcos foi possível obter produtividade da ordem de 200 t/ha por
causa da excelente adaptação da cultura às condições edafoclimáticas do
Submédio São Francisco (ARAGÃO;PEREIRA, 1977). A irrigação por sulcos,
para as culturas da cebola (Allium cepa L.) e do tomate em solos argilosos,
também foi testada para determinar as lâminas de água, bem como a redução
das perdas de água nesse sistema (SOARES et al., 1985; EMBRAPA, 1993).
Na época da realização desses estudos, foi recomendado que, em pesquisas
futuras, fosse realizado o controle da umidade do solo, considerando a
profundidade efetiva do sistema radicular das culturas.

A irrigação por sulcos utilizando sifões foi recomendada para terrenos com
declividade inferior a 0,5 %, enquanto o sistema de irrigação por sulcos,
utilizando tubosjanelados, pode ser usado em terrenos bastante acidentados,
uma vez que a condução de água é feita por meio de tubulações (SOARES;
COSTA, 2004). A área molhada pela irrigação por sulcos depende da classe
de solo, da vazão aplicada, da declividade do sulco e do tempo de irrigação.
Para culturas perenes, como videira e mangueira, a área molhada necessária
por planta pode ser atendida com apenas um sulco por fileira durante o
primeiro ano e, após esse período, deve ser construído mais um sulco, no
outro lado da fileira (SOARES; COSTA, 2004).

Estudos envolvendo a redução de vazão na irrigação por sulcos e o reuso da
água de escoamento superficial resultante da irrigação por sulcos também
foram enfocados para aumentar a eficiência da água bombeada dos mananciais,
principalmente daqueles superficiais (SOARES et al., 1981).

Outro método de irrigação avaliado foi o de aspersão, que se caracteriza pela
condução da água da fonte até o local de utilização por meio de tubulações
sob pressão, sendo distribuída na área por meio de aspersores, que fracionam
ojato de água que cai no solo sob a forma de chuva. Os estudos realizados com
essa técnica têm sido conduzidos em área experimental e em lotes de
produtores nos perímetros irrigados para determinar o coeficiente de
uniformidade e a eficiência de aplicação. Entre os resultados obtidos, foi
verificado que a pressão de serviço, o espaçamento entre aspersores, o modelo
testado e a velocidade do vento têm grande influência nos valores de
uniformidade e na eficiência de aplicação (SOARES et al., 1979).

Em pesquisas com a cultura da cebola, vários sistemas de irrigação foram
testados, como inundação em quadras simples e com sulcos e camalhões, sulcos
e aspersão em leirões. Entre os principais resultados, observou-se que o
método de irrigação por inundação em quadras com sulcos se destacou com
maior produtividade de bulbos em relação ao da irrigação tradicional, sendo,
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portanto, recomendado para terrenos não sistematizados. Para terrenos
sistematizados ou não foram recomendadas as irrigações por sulcos e por
aspersão (SOARES; WANDERLEY, 1985).

Uma prática bastante utilizada foi a irrigação por inundação em terrenos
com declividade inferior a 1 % e em pequenas manchas de solos situadas às
margens dos rios, com topografias irregulares, na exploração da rizicultura e
outros cereais, fruticultura e pastagens. Porém, estudos mostraram que o
sucesso da irrigação por inundação depende do dimensionamento correto e
do manejo eficiente do sistema projetado, levando em consideração os aspectos
relacionados às características de solo, suprimento de água, cultura explorada
e clima, proporcionando melhor dimensionamento técnico e econômico
(SOARES, 1988).

A irrigação localizada é caracterizada pela aplicação da água numa fração do
volume do solo explorado pelas raízes da planta, de forma pontual ou em
faixa contínua, geralmente com distribuição pressurizada por meio de
pequenas vazões e curtos intervalos de rega, mantendo níveis de umidade
ideais para as culturas (BERNARDO, 1982). Esse sistema de irrigação vem
sendo estudado pela Embrapa com o intuito de identificar os fatores benéficos
à sua operacionalização, bem como o manejo de água e de nutrientes. Vários
modelos de gotejadores e de microaspersores têm sido testados.

A irrigação por gotejamento é um, sistema de irrigação localizado em que a
água é aplicada diretamente no solo, próximo ao sistema radicular
(BERNARDO, 1982). ° volume de solo umedecido por um gotejador é
denominado bulbo molhado, cuja forma e dimensões dependem da vazão do
emissor, do volume de água aplicado por irrigação e da textura do solo ao
longo do seu perfil. Nesse sentido, estudos diversos foram conduzidos para
dimensionar o formato do bulbo molhado, considerado como aspecto
fundamental, uma vez que tem influência direta no dimensionamento do
sistema e no manejo de água (SOARES; NASCIMENTO, 2006). Em razão da
grande variação pedológica dos solos do Semi-Árido brasileiro, especialmente
os do Submédio São Francisco, recomenda-se a determinação do bulbo
molhado em condições de campo para cada mancha de solo. Para auxiliar na
sua determinação, foi confeccionado um aparelho denominado bulbo
infiltrômetro, desenvolvido por Nascimento e Soares (1989). Entre as
vantagens apresentadas por esse método de irrigação, destaca-se o uso mais
eficiente da água, razão principal de sua utilização e desenvolvimento em
regiões cujo recurso hídrico seja escasso ou não. Essa eficiência está ligada,
principalmente, à baixa quantidade de água evaporada pela superfície do
solo, bem como perdida por percolação profunda, desde que o manejo de água

-
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leve em consideração a capacidade de armazenamento de água na
profundidade efetiva da raiz.

Outro método de irrigação abordado pela pesquisa, a irrigação por
microaspersão, consiste na aplicação da água numa fração do volume de solo
explorado pelas raízes das plantas de forma circular ou em faixa contínua
(BERNARDO, 1982). Nesse sistema de irrigação, as dimensões do bulbo
molhado dependem quase que exclusivamente do alcance e da intensidade
de aplicação ao longo do raio do emissor e do volume de água aplicado por
irrigação. Também foram realizados estudos com os sistemas de irrigação
por gotejamento, por microaspersão e por xique-xique, com o objetivo de
identificar a metodologia mais adequada para determinação do coeficiente
de uniformização de distribuição da água (PINTO et al., 1991).

A irrigação localizada por microaspersão, quando dimensionada e manejada
adequadamente, considerando as classes de solos e as necessidades hídricas
das culturas, tem proporcionado a obtenção de resultados expressivos em
frutícolas. Para o público-alvo potencial dos resultados das pesquisas, a maior
porcentagem de área molhada por planta em relação a sua área de domínio
tem proporcionado maior expansão do sistema radicular, associado à redução
da temperatura e à elevação da umidade do ambiente. Como conseqüência,
tem condicionado a obtenção de frutas de excelente qualidade, como a uva,
quando comparado com outros sistemas de irrigação (SOARES; COSTA, 2004).
Entre os parâmetros a serem considerados para a escolha do sistema de
irrigação por microaspersão, destacam-se: vazão do emissor, raio de alcance,
intensidade de aplicação ao longo do raio, consumo de energia e manutenção
do emissor, parâmetros esses que também têm sido estudados.

Com base nesses trabalhos, atualmente, os sistemas de irrigação recomendados
para culturas perenes, como videira, mangueira, coqueiro, goiabeira, dentre
outras, é a irrigação localizada, como a microaspersão, utilizando micro-
aspersores tipo bailarina ou difusor, e o gotejamento, dada a sua alta eficiência
na aplicação de água e de nutrientes, com conseqüente redução dos impactos
ambientais (Fig. 7). Para a cana-de-açúcar, considerada semiperene, pode ser
utilizado o sistema de irrigação por sulcos ou por aspersão tipo pivô. Mas
estudos em andamento vêm mostrando a supremacia da irrigação por
gotejamento subsuperficiaI. A irrigação por sulcos ainda é expressiva no pólo
Petrolina (Pernambuco) - Juazeiro (Bahia), tanto em culturas de ciclo curto
quanto perenes, em razão da falta de energia elétrica em grande parte dos
perímetros públicos irrigados, do alto custo de investimento para instalação
de sistemas de irrigação localizada, dos juros exorbitantes e da
descapitalização dos pequenos produtores (colonos).
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Fig. 7. Vista aérea do projeto de
irrigação Senador Nilo Coelho, em
Petrolina, Pernambuco.

Otimização do manejo
da água de irrigação

o manejo adequado da irrigação constitui técnica fundamental do ponto de
vista econômico e ambiental, podendo proporcionar economia no uso da água
e da energia, aumento da produtividade e melhoria na qualidade do produto.
A deficiência de água disponível no solo para a cultura pode reduzir a
produtividade e/ou a qualidade do produto, enquanto o excesso, além das
perdas de água e de energia, pode contribuir para a elevação do lençol freático
e conseqüente salinização do solo, lixiviação dos agroquímicos e,
conseqüentemente, contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

A Fig. 8 apresenta, de forma esquemática, o balanço hídrico de uma cultura,
contemplando os principais componentes do sistema solo-água-planta-
atmosfera, característicos de cultura sob irrigação. Normalmente, a aplicação
de uma lâmina de água, que supera a capacidade de armazenamento do solo na
profundidade efetiva da raiz, pode resultar na perda de água por percolação.
Além disso, quando a perda de água é significativa, pode provocar elevação do
lençol freático, que, dependendo da sua profundidade, pode condicionar asfixia
do sistema radicular da planta, bem como a salinização do solo.

A otimização do manejo da água na irrigação depende do conhecimento de
alguns fatores, tais como capacidade de armazenamento de água no solo,
distribuição do sistema radicular e demanda hídrica da cultura. Essa se
relaciona com os processos de evaporação e de precipitação, dependentes
das condições climáticas, e da transpiração, decorrente do clima e do estádio

•
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Evaporação

Percolação
profunda

Fig. 8. Desenho esquemático do
balanço hídrico correspondente a
uma cultura irrigada.
Fonte: Soares e Nascimento (2006).
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fenológico da planta. A associação dos processos de transpiração e de
evaporação resulta na evapotranspiração da cultura (ETc), a qual é função da
evapotranspiração de referência (ETo), apresentada de forma descritiva,
no item Clima do Semi-Árido, e do coeficiente de cultura (Kc), além da
eficiência do método de irrigação concebido. Para o entendimento desses
diferentes processos, estudos diversos visando à sustentabilidade da
agricultura irrigada vêm sendo desenvolvidos há pelo menos três décadas
(SOARES; NASCIMENTO, 2006). Esses estudos estão relacionados,
principalmente, com a capacidade de armazenamento de água no solo,
demanda hídrica da cultura e distribuição do sistema radicular da cultura.

Capacidade de armazenamento
de água no perfil do solo

° conhecimento da capacidade que um solo tem de armazenar ou de reter
água é importante variável no manejo da água de irrigação e está diretamente
relacionada com suas propriedades físico-hídricas, comocapacidade de campo,
ponto de murcha permanente, densidade global, mas estão relacionados com
a textura, estrutura, teor de matéria orgânica, profundidade do solo, dentre
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outras, apresentadas no item Solos do Semi-Árido. Também tem relação direta
com a profundidade efetiva da raiz, conteúdo de água no solo no momento da
irrigação, formato e dimensões do volume de solo explorado pelo sistema
radicular e volume de água aplicado em cada irrigação.

De modo geral, sob irrigação por gotejamento, são estimadas maiores perdas
de água por percolação profunda e menores perdas por evaporação, enquanto
sob irrigação por microaspersão ou mesmo por aspersão, pode ocorrer o
inverso. Elevadas perdas de água por percolação profunda podem condicionar
a elevação do lençol freático e aumentar a ascensão capilar, o que pode
comprometer o desenvolvimento da cultura e, conseqüentemente, reduzir a
produtividade e afetar a qualidade do produto. Com o uso da irrigação por
microaspersão, com freqüência de irrigação diária, como normalmente ocorre,
a perda de água por evaporação pode se tornar significativa, principalmente
para a cultura da videira, em que a porcentagem de área molhada por planta
tende a variar entre 80 % e 100 %. Desse modo, quando o volume de água
aplicado pela irrigação é superior à capacidade de retenção de água pelo
solo, a perda de água por percolação profunda pode também se tornar
excessiva (SOARES; NASCIMENTO, 2006).

Demanda hídrica da cultura
A demanda hídrica de uma cultura é definida pela água que a planta absorve
do solo e transfere para a atmosfera por meio dos processos de transpiração
e evaporação. As necessidades hídricas das culturas dependem, dentre outros
fatores, da demanda atmosférica, representada pela ETo, cujo valor diário
pode ser calculado com base em dados obtidos em estações agrome-
teorológicas, situadas nas proximidades da área cultivada.

Na literatura, existem diversas metodologias para se calcular a ETo. Para o
pólode irrigação Petrolina (Pernambuco) - Juazeiro (Bahia), a Embrapa Semi-
Árido disponibiliza diariamente, em seu portal \ elementos meteorológicos
obtidos em cada uma das sete estações agrometeorológicas automáticas
instaladas em diversos locais desse pólo. Como nessa região não existem
microclimas característicos, como serras e montanhas, e há predominância
de extensa área plana, com características de cobertura semelhantes, pode-
se admitir que as informações medidas em cada estação meteorológica cobrem
um raio de até 40 km, exceto para dados de chuva. Para maiores distâncias
da estação agrometeorológica, sugere-se fazer interpolação de dados
envolvendo, pelo menos, três estações circunvizinhas à área em consideração.

1 Disponível em: <http://www.cpatsa.embrapa.br>.
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Para regiões em que não há disponibilização desse parâmetro (ETo), pode-se
determiná-lo por meio de fórmulas e de tabelas disponíveis na literatura,
como apresentado por Allen et al. (1998), citados por Soares e Nascimento
(2006). O valor da ETo pode ser calculado com base na evaporação da água do
tanque classe A, instalado em estação agrometeorológica convencional ou na
própria área do lote ou fazenda (SOARES; NASCIMENTO, 2006).

A necessidade de água das culturas pode variar com a espécie, cultivar, fase
de desenvolvimento, dentre outros fatores. A demanda máxima de água é
representada pela evapotranspiração da cultura, determinada pelo produto
do somatório da ETo, ocorrida no intervalo entre irrigações, e do coeficiente
da cultura. A Embrapa vem desenvolvendo várias pesquisas para determinar
Kc para as culturas mais representativas do ponto de vista econômico no
pólo de irrigação Petrolina (Pernambuco) -Juazeiro (Bahia), regiões da Bahia,
do Piauí, da Paraíba, de Sergipe, dentre outras. Tratam-se de informações
essenciais para o correto manejo de irrigação, disponibilizadas para as culturas
da manga (SOARES et al., 1998, citado por SOARES; NASCIMENTO, 2006),
da goiaba (BASSOI et al., 2001a ;MOURA et al., 2001), da banana (BASSOI
et al., 2001a; TElXEIRA et al., 2002; OLIVEIRA et al., 1993), do coqueiro
(SOARES; NASCIMENTO, 2006), da videira vinífera (TEIXEIRA et aI., 2003),
da videira Festival (SOARES, 2003), da videira Itália (SOARES et al., 2000),
do feijão-caupi (BASTOS et al., 2006) e da alface (Lactuca sativa L.) (BASTOS
et al., 1996). Além desses trabalhos, foram obtidos coeficientes de cultivo para
diversas culturas anuais representativas do Semi-Árido (ALBUQUERQUE
et al., 2002) e, especificamente, para melão (ANDRADE JÚNIOR et al., 2002a)
e melancia (ANDRADE JÚNIOR et al., 2002b).

Na maioria dos pólos de irrigação do Semi-Árido brasileiro há predominância
de fruteiras que não ocupam toda a área disponível do pomar e são irrigadas de
forma localizada, com microaspersores e gotejadores. Nesses pomares, visando
à maior eficiência de uso da água, deve-se aplicar a quantidade mínima necessária
de água à planta, que, teoricamente, corresponde à sua transpiraçã.o.
Acompanhando essa tendência, estudos avançados e específicos vêm sendo
conduzidos, nos quais são introduzidos sensores eletrônicos no caule das plantas
a fim de determinar o fluxo de seiva e a transpiração da planta. Nesse sentido,
destacam-se pesquisas realizadas com lima-ácida (Citrus latifolia Tanaka), por
Rojas et al. (2007) e Coelho Filho et al. (2004, 2005); com mangueira, por Coelho
Filho et al. (2005) e com goiabeira, por Silva et al. (2002).

Determinada a demanda hídrica da cultura, parte-se para calcular a lâmina
bruta de irrigação (Lb), que deve ser aplicada a cada cultura. Nesse cálculo,
deve-se considerar a contribuição da água da chuva e a eficiência do sistema
de irrigação. Normalmente, os valores aceitáveis da eficiência do sistema de
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irrigação são: aspersão - 70 %, microaspersão - 85 % e gotejamento - 90 %
(SOARES, NASCIMENTO, 2006). O ideal é que esse parâmetro seja
determinado pelo menos uma vez por ano, com base nas condições
operacionais de cada sistema de irrigação.

No manejo da água de irrigação, é muito importante fazer a seguinte
comparação: se o valor de Lb calculado for maior do que o valor da lâmina de
água que o solo pode armazenar na profundidade efetiva da raiz (Lif), deve-
se adotar o princípio da intermitência de irrigação - quando se trata de
irrigação por gotejamento ou ajustar a freqüência de irrigação - quando se
trata de irrigação por microaspersão ou, também, adotar a intermitência de
irrigação. A lâmina de água infiltrada no solo pode ser calculada conforme
metodologia recomendada por Soares e Nascimento (2006).

O procedimento mais correto é a utilização dos valores de umidade do solo,
determinados para as camadas de 0,20 m até a profundidade de 1,00 m, antes da
realização da irrigação, utilizando sensores para determinação, tais como,
tensímetro e sondas FDR (Frequency Domain Reflectometry) ou TDR (Time
Domain Reflectometry). Caso essa condição seja atendida, recomenda-se adotar
a lâmina de água armazenável na profundidade efetiva da raiz no momento da
irrigação e, assim, tomar a decisão de adotar, ou não, a técnica da intermitência
do tempo de irrigação para sistemas de irrigação localizada ou da freqüência de
irrigação para outros métodos (SOARES; NASCIMENTO, 2006).

Distribuição do sistema
radicular da cultura

o conhecimento da distribuição do sistema radicular de uma cultura,
especialmente de fruteiras, nas diversas classes de solo, é de fundamental
importância para o manejo adequado de água de irrigação e de nutrientes
aplicados via água de irrigação (fertirrigação), bem como para a concepção do
sistema de irrigação localizada. Existem várias metodologias empregadas
para sua determinação, como as citadas por Soares e Nascimento (2006), que
vêm sendo utilizadas em pesquisas para determinar a distribuição do sistema
radicular de culturas de maior expressão econômica, como videira (SOARES;
NASCIMENTO, 1998;BASSOI, 1998; SOARES et al., 2005), goiabeira (BASSOI
et al., 2002), bananeira (BASSOI et aI., 2001c), mangueira (CHOUDHURY;
SOARES, 1992; aspargo (Asparagus officinalis L.) (BASSOI et al., 2001d),
mamoeiro (COELHO et al., 2005) e gravioleira (Annona muricata L.) (ELOI
et al., 2004). É importante observar que tanto o sistema de irrigação como a
classe de solo têm influência marcante na distribuição horizontal e vertical
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das raízes no perfil do solo, que também depende da cultivar de porta-enxerto
utilizado.

Além desses fatores, o manejo da água de irrigação das culturas, com base
nas determinações da ETo e da ETc e nos procedimentos citados, necessita
de outras técnicas de monitoramento nas áreas agrícolas, como o da umidade
no solo e o do potencial hídrico da folha e taxa de fotossíntese, bem como de
aspectos visuais da parte aérea da planta.

O conteúdo de água no solo pode ser determinado por meio de métodos diretos
e indiretos, ambos utilizados em pesquisas na Embrapa. Os métodos de medição
direta compreendem, basicamente, a gravimetria (padrão), utilizada,
principalmente, na calibração de outros instrumentos; o FDR e a sonda de
nêutrons. Os métodos de medições indiretas compreendem ouso da tensiometria
e da resistência elétrica do solo. As técnicas de FDR e de TDR destacam-se por
permitirem o monitoramento da dinâmica da água no solo de maneira contínua
e automatizada em curtos intervalos de tempo, durante 24 horas por dia.
O monitoramento do manejo de água em área irrigada pode ser feito também
com base na variação do lençol freático ao longo do ano, utilizando-se poços de
observação instalados em pontos eqüidistantes na área cultivada.

O estado hídrico da planta é um dos principais fatores que afetam a qualidade
do fruto, quer pelo efeito sobre o crescimento vegetativo e metabolismo
fotossintético, quer pelo efeito direto sobre o crescimento e maturação deles.
Dentre os métodos de avaliação do estado hídrico, a câmara de pressão
(SCHOLANDER et al., 1965) tem sido considerada bastante confiáveI. Essa
metodologia tem sido utilizada nos estudos realizados pela Embrapa para se
ajustar o manejo de água de irrigação na cultura da videira, quer seja para
consumo ao natural, quer seja para elaboração de vinhos finos.

As mudanças fisiológicas e morfológicas visuais das plantas podem ser utilizadas
como ferramenta para identificar problemas causados pela escassez ou pelo
excesso de água no solo. Ou seja, a sintomatologia de excesso ou de deficiência
hídrica é característica de cada espécie e depende da fase de desenvolvimento
da planta. O excesso de água no solo, na ausência de drenagem, pode condicionar
a elevação do lençol freático e, conseqüentemente, resultar na morte das raízes
finas e das radicelas por deficiência de oxigênio. Esses aspectos podem ser
utilizados também para definir o momento exato para indução floral, como, por
exemplo, na cultura da mangueira.

Os avanços ocorridos na agricultura do Semi-Árido brasileiro nas últimas
décadas são resultado de investimentos governamentais na disponibilização
de infra-estrutura e na capacidade técnica institucional, contribuindo de forma
significativa para o fortalecimento da agricultura irrigada e para o
desenvolvimento da região. No contexto da agricultura irrigada, esse avanço
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é resultante de pesquisas e de conhecimentos gerados, os quais vêm sendo
extensivamente utilizados por seu público-alvo, principalmente nos pólos de
irrigação. Como exemplo, a utilização direta desses resultados pela Associação
dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São
Francisco (Valexport), pela Biofábrica Moscamed Brasil e por vinícolas para
atendimento dos padrões de excelência exigidos pelas normas nacionais -
Produção Integrada de Frutas (PIF) e internacionais - Eurepgap: Boas Práticas
na Agricultura (Good Agricultural Practice, GAP) do Euro Retailer Group
(Eurep) e Usagap: Boas Práticas Agrícolas para o Mercado Norte-Americano.

Visão de futuro
Segundo o Relatório sobre Mudanças Climáticas do Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), o Semi-Árido brasileiro será uma das áreas mais
afetadas pelas mudanças climáticas globais. Esses estudos revelam que, nesse
processo, as precipitações pluviométricas serão reduzidas e as secas serão
mais intensas. Conseqüentemente, ocorrerá redução nos níveis de água dos
reservatórios superficiais e subterrâneos (IPCC, 2007). Diante desse cenário,
devem ser disponibilizados mais investimentos para aprofundamento de
pesquisas voltadas para o incremento da produtividade da água, como
estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que visa à
sustentabilidade ambiental e estabelece mecanismos de convivência com a
vulnerabilidade regional, como:

a) Gestão integrada dos recursos hídricos.

b) Otimização do uso da água (incremento da produtividade da água).

c) Reuso da água visando ao aumento da sua disponibilidade.

d) Manejo adequado do solo para reduzir a erosão e seus impactos sobre os
recursos hídricos.

e) Controle da salinização dos mananciais.

f) Proteção das nascentes e dos aqüíferos.

g) Educação ambiental.

h) Disponibilidade de água com qualidade para todos, o que pode ser obtido
com a continuidade dos programas PIMC e Água Doce e implementação
do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o
Semi-Árido Brasileiro: Uma Terra e Duas Águas (Pl+2), que incentiva
ações alternativas de acesso e manejo produtivo e sustentável da terra e
dos recursos hídricos.
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i) Agricultura de precisão, com ênfase na eficiência do uso da água em
diferentes escalas de produção.

j) Uso de sensoriamento remoto para determinação de parâmetros utilizados
para obtenção da eficiência do uso da água, como, por exemplo, ETc e
índices de estresse hídrico das culturas, entre outros.

k) Utilização de espécies vegetais de menor consumo de água.

1) Monitoramento da lixiviação de agroquímicos relacionados com a
contaminação dos aqüíferos superficiais e subterrâneos.

m) Redução dos impactos ambientais relacionados à atividade agrícola.

n) Sustentabilidade ambiental, principalmente no âmbito da agricultura
irrigada.

A fase atual se caracteriza pela necessidade da criação de uma plataforma
tecnológica que consagra a informação e a disponibilização como insumo básico
dos processos de gestão e de monitoramento dos recursos hídricos.
As exigências atuais para certificação dos produtos agrícolas a serem
comercializados, em conformidade com as normas preestabelecidas pela PIF,
Eurepgap e Usagap, impõem que todas as atividades e processos tenham
registros, de modo que permitam a sua rastreabilidade. Nesse sentido, a
irrigação, como uma das práticas de produção, também precisa ser registrada.
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