
o agricultor irrigante necessita realizar analises
peri6dicas da agua, ou pelo menos duas vezes
ao ano, sendo uma na epoca seca e outra na
epoca chuvosa, pois a qualidade da agua pode
variar bastante ao longo do ano. Assim, e
posslvel realizar ajustes no manejo da irrigac;ao
e na aplicac;ao de produtos qUlmicos de acordo
com a qualidade da agua num dado momento.
A regiao do Semi-Arido do Estado do Piau I e
rica em agua subterranea, porem, a qualidade
da agua nem sempre permite que seja utilizada
apenas para repor as necessidades hldricas
das plantas. Um grande numero de poc;os
apresenta agua com salinidade moderada e 0

usa dessas aguas para irrigac;ao e posslvel
desde que 0 manejo da irrigac;ao seja feito
adequadamente, aplicando-se uma frac;ao de
lixiviayao capaz de manter a salinidade do solo
em um nlvel satisfat6rio.
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A avaliac;ao da qualidade da agua para fins de
irrigac;ao e realizada levando-se em
considerac;ao os efeitos potenciais sobre 0
rendimento das culturas e as mudanc;as nas
caracteristicas do solo. Os criterios principais
para avaliar a qualidade da agua de irrigac;ao e
os riscos potenciais sobre a produc;ao sac a
salinidade, a sodicidade e os efeitos t6xicos de
ions soluveis, principalmente 0 cloreto e 0 boro.
Devem-se, ainda, avaliar cuidadosamente as
concentrac;oes de ferro e manganes na agua,
pois esses elementos podem ocasionar serios
problemas de entupimento de emissores em
sistemas de irrigac;ao localizada. As
caracteristicas frequentemente utilizadas na
avaliac;ao da qualidade da agua de irrigac;ao,
bem como as suas unidades, estao indicadas
na Tabela 1.

Tabela 1. Caracteristicas de qualidade da agua
com os respectivos simbolos e unidades.
Caracteristica Simbolo Unidade

Condutividade eletrica a 25°C CE dS/m

Relac;:aode adsorc;:aode sadie RAS (mmoIJL) 1/2

Bicarbonatos HC03 mmolc!L

Carbonatos C03 mmoVL

Cloretos CI mmolc/L

Sulfatos S04 mmolc/L

Calcio Ca mmoVL

Magnesio Mg mmolc/L

Sadio Na mmolc/L

Potassio K mmolc/L

Ferro Fe mg/L

Manganes Mn mg/L

Bora B mg/L

A condutividade eletrica (CE), ou salinidade, da
agua deve servir de parametro para estabelecer
o manejo da irrigac;ao. Assim, quanta maior for
a CE e quanta mais sensivel for a cultura, maior
devera ser a frac;ao de lixiviac;ao utilizada para
garantir que a salinidade do solo se mantenha
em niveis adequados a cultura. Aguas com CE
acima de 0,7 dS/m ja apresentam risco de
salinizac;ao do solo e precisam ser manejadas
com cautela para a maioria das culturas.

A relac;ao de adsorc;ao de s6dio (RAS) expressa
o perigo de sodificac;ao do solo, sendo de
grande importancia, pois 0 excesso de s6dio no
solo promove reduc;ao drastica da infiltrac;ao de
agua. Atualmente, utiliza-se a seguinte
expressao para calculo da RASc:

RASc= Na

~cac 2=M9

co -0,667
Cae = (0,956 = 0,0564=CE = 1,0645 =CEO,09565~H Ca 3:

em que RASc e a RAS corrigida e Cac e a
concentrac;ao de calcio corrigida pela expressao
acima. Essas correc;oes e ajustes sac
necessarios para se ter maior precisao da
analise da RAS, uma vez que consideram as
transformac;oes do Ca no solo, que resultam no
aumento ou na reduc;ao da sua concentrac;ao
na soluc;ao do solo. A avaliac;ao da RAS nao
pode ser feita isoladamente, pois enquanto a
RAS reduz a infiltrac;ao de agua no solo, a CE
promove efeito contrario, ou seja, aumenta a
taxa de infiltrac;ao. Portanto, RAS e CE devem
ser analisadas em conjunto.

o Na, 0 CI e 0 B sac os sais de ocorrencia mais
comum e causam grandes prejuizos, po is
elevam a CE do solo e causam toxidez as
plantas. Na irrigac;ao por aspersao, e comum a
ocorrencia de queimaduras nas folhas das
plantas irrigadas com aguas de alta
concentrac;ao de Na e CI. A concentrac;ao
maxima aceitavel para cada um deles varia de
acordo com a tolerancia da cultura. Em geral,
teores de Na e CI acima de 3 mmolc/L e de B
maior que 0,7 mg/L ja podem apresentar algum
risco de toxicidade as plantas.

Carbonatos, bicarbonatos, ferro e
manganes

Sao componentes que, em geral, nao causam
danos as plantas nem ao solo, mas podem
causar serios problemas de encrostamento em
tubulac;oes e entupimento de emissores. Para
evitar esses problemas, pode-se realizar
tratamento quimico da agua, com adic;ao de
c1oro ou acidos especificos, a fim de manter 0
pH da agua numa faixa que seja desfavoravel a
formac;ao de crostas. Concentrac;oes de Fe e
Mn maiores que 0,1 mg/L ja apresentam risco
de entupimento.
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Fig. 1. Encrastamento de carbonato de calcio (A) e de
ferra (B) no interior de tubulac;:6esde irrigac;:ao.


