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1. INTRODUÇÃO 

  Extensas superfícies agrícolas localizam-se em terrenos com problemas de drenagem. 

Ocasionando assim perdas na produtividade das culturas. Sendo necessária a implantação de um 

sistema de drenagem artificial. Esta consiste na remoção do excesso de água do solo a uma taxa que 

permita uma exploração econômica das culturas e utilização por longo tempo da área agrícola.  

Em regiões com solos rasos, em períodos de chuvas intensas, ocorrem com frequência 

inundações e encharcamentos, o que pode causar perdas na produção agrícola, dificuldades de 

manejo do solo e até perdas de maquinários e insumos agrícolas. 

 No Nordeste brasileiro, a ocupação de solos aluviais, situados à jusante dos açudes é 

naturalmente utilizada como áreas agrícolas, isto devido a situação topográfica das mesmas em 

relação aos reservatórios, permitindo distribuição de água sem utilização de energia. Porém, em 

zonas aluvionares há uma grande variabilidade textural e química do solo apresentando baixa 

condutividade hidráulica na maior parte da aluvião, além de apresentar um desnível relativamente 

pequeno entre os terrenos a serem irrigados e o leito do desaguadouro natural. Devido a estes 

aspectos, referidos solos são áreas de drenagem natural limitada necessitando de maiores cuidados 

referente ao manejo do solo e água.  

 As áreas relativamente planas que ocupam uma posição baixa no relevo são usualmente as 

mais fáceis de cultivar e de irrigar, apresentando um alto potencial agrícola nas regiões áridas e 

semiáridas como o Nordeste brasileiro, no entanto muito desses solos quando irrigados estão sujeitos 

à salinização. Com isso a instalação e manutenção de sistema de drenagem assumem fundamental 

importância (COSTA, 2008).   

 Assim tornam-se pertinentes os seguintes questionamentos: 

 Quais as vantagens da implantação de um sistema de drenagem? 

 Como diagnosticar que minha área está com problemas na drenagem natural? 

 Que tipo de sistema de drenagem é mais adequado para minha área agrícola? 

 Como a salinização do solo está relacionada na falta de drenagem? 

 

Assim, este curso tem como objetivo responder estes questionamentos.  
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2. Importância da Drenagem e da Salinidade na Produção das Culturas 
 

Como já dito acima, a drenagem é um processo de remoção do excesso de água dos solos de 

modo que lhes dê condições de aeração, estruturação e resistência adequadas para uso agrícola. 

Sempre que a drenagem natural não for satisfatória a drenagem artificial é necessária. Com objetivo 

de retirar o excesso de água aplicada na irrigação ou proveniente das chuvas, para controlar a erosão 

e a elevação do lençol freático, bem como possibilitar a lixiviação dos sais trazidos nas águas de 

irrigação, evitando a salinização e aumentando a produtividade (Figura 1). 

 

 

 

Em regiões úmidas, as áreas baixas com topografia plana, como as várzeas, podem apresentar 

excesso de água na superfície e no perfil do solo, sendo a drenagem artificial indicada para viabilizar 

a exploração agrícola, com melhoria da disponibilidade de oxigênio na zona radicular da cultura.  

Em regiões áridas e semiáridas, os problemas de drenagem são geralmente ocasionados por 

manejo inadequado das irrigações, com aplicação de lâminas excessivas de água que provocam a 

elevação do nível do lençol freático e o acúmulo de sais na camada de solo explorada pelo sistema 

radicular da cultura. Neste caso, a drenagem artificial é indicada para controlar o nível do lençol 

freático, bem como possibilitar a lixiviação dos sais trazidos nas águas de irrigação, a fim de evitar a 

salinização do solo. 

Figura 1. Canal de drenagem para escoamento de 
águas superficiais.  Fonte: Embrapa 
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2.1 Vantagens econômicas do Manejo Adequado da Drenagem  
 

Um sistema de drenagem otimizado pode ser definido como aquele que maximize as 

diferenças entre os valores obtidos pelo incremento na produção, atribuído à implantação do sistema, 

e o custo desta implantação. Segundo esta conceituação, a otimização de projetos de drenagem 

envolve dois aspectos distintos, em que o primeiro se refere às consequências físicas da instalação 

dos drenos e à estimativa dos impactos da drenagem artificial nas inter-relações solo-água-planta e, 

consequentemente, na produtividade da cultura, enquanto o segundo aspecto é econômico, isto é, a 

avaliação do custo da drenagem e do retorno propiciado pelo incremento na produtividade 

(BORGES, 2001).  Na Figura 1 são apresentadas algumas vantagens do manejo adequado do solo 

agrícola, referente à boa drenagem da área.  
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2.1.1 Incorporação de novas áreas à produção agrícola 
 

O principal benefício da drenagem agrícola consiste em permitir o aumento da produtividade 

ou a incorporação de áreas anteriormente alagadas ou salinizadas ao processo produtivo. 
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Figura 2.  Vantagens do manejo adequado da drenagem agrícola. 
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Figura 3. Campos alagados de soja no Nebraska - EUA - Safra 2015/16. 

Fonte: noticiasagricolas.com.br 
 

Sistemas de drenagem e de irrigação podem ser usados conjuntamente para recuperar áreas 

alagadas e/ou salinizadas através de práticas inadequadas, efetuando assim sua reincorporação ao 

processo produtivo.  
  

2.1.2 Aumento da produtividade agrícola 
 

A drenagem de áreas com excesso de água na zona radicular melhora a aeração e favorece o 

aumento da atividade microbiana e da estruturação do solo, criando condições favoráveis para 

desenvolvimento das raízes e maior absorção de nutrientes pelas plantas, com aumento da 

produtividade das culturas. 

 

A Figura 4 é mais um exemplo de uma área agrícola com problemas de drenagem. Onde na 

parte da área alagada a plantação não é estabelecida. No caso do exemplo é uma área cultivada com 

milho, que caso houvesse um sistema de drenagem a área plantada seria maior, consequentemente, 

maior seria a produtividade.  
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                      Figura 4. Plantação de milho com parte da área alagada. 

2.1.3 Controle da Salinidade  
 

Em áreas irrigadas, além do controle da profundidade do lençol freático, a drenagem também 

atua no controle da quantidade de sais presentes no perfil do solo. Em regiões áridas e semiáridas, 

com sistema de drenagem implantado, é preciso aplicar água em quantidade maior do que aquela 

necessária à cultura, a fim de lixiviar o excesso de sais provenientes da água de irrigação. Nas regiões 

úmidas, a água da chuva remove o excesso de sais do solo quando há drenagem natural suficiente. 

Caso contrário, é necessária a instalação de sistema de drenagem artificial. 

 

A salinidade do solo depende diretamente: 
a) Manejo da água; 

b) Irrigação; 

c) Lixiviação; 

d) Drenagem. 

 

A salinização também pode ocorrer com um processo natural, principalmente nas regiões 

áridas e semiáridas, visto que com baixo índice de precipitação a lavagem do solo é deficiente, 

podendo apresentar lençol salino a pouca profundidade. Esses sais, devido ao valor alto de 

evaporação, podem salinizar e sodificar a superfície do solo, o que é conhecido como salinização 

natural ou primária. Neste caso o sistema de drenagem também pode amenizar tais efeitos. 
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2.1.4  Recuperação de Solos Salinos e Alcalinizados 
 

Um solo pode se tornar salino e/ou sódico pela irrigação quando possui deficiência de 

drenagem interna e situa-se em regiões cujas condições climáticas são favoráveis à evolução do 

processo.  

Para avaliar a técnica mais eficiente na recuperação de determinados solos afetados por sais, é 

necessário o diagnóstico do problema, através de diversas características do solo. Dentre elas: 

 Condutividade elétrica do solo saturado; 

 Porcentagem de sódio trocável; 

 pH do solo; e 

 Permeabilidade do solo.  

 

2.1.4.1 Técnicas de recuperação de solos afetados por sais 
 
 A recuperação de solos afetados por sais é um processo que envolve muito tempo e 

investimento de capital, portanto:  

 Priorize os mecanismos preventivos à salinização e posterior sodicidade. (Item 9) 

 A drenabilidade da área é a técnica primordial para recuperação de solos salinizados e/ou 

sodificados, portanto deve observar as seguintes propriedades do solo: 

 Condutividade hidráulica ; e  

 Taxa de infiltração de água no solo. 

A construção de drenos tem um custo elevado, porém caso opte por abandonar a área 

salinizada, lembre-se:  

Em novas áreas o sistema de drenagem também terá de ser implantado.  

Dê prioridade à recuperação dessas áreas degradadas para que reduza a pressão sobre a 

abertura de novas fronteiras agrícolas.  

 

Técnicas Fundamentais  

 Existem duas técnicas fundamentais:  

 Lavagem dos sais; e 

 Aplicação de melhoradores químicos.  
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Em solos salinos é indicada a aplicação de lâminas de irrigação com a finalidade de lixiviar os 

sais presentes na solução do solo; 

Em solos sódicos é necessária, além da lavagem, a utilização de melhoradores químicos e se 

necessário usar também as técnicas auxiliares, como: 

Técnicas mecânicas: 

 Aração profunda; 

 Subsolagem; 

 Adição e mistura do solo com areia; e 

 Inversão de perfis.  

Técnicas biológicas: 

 Adição de matéria orgânica; e 

 Cultivo de vegetais com elevada evapotranspiração potencial. 

 

Em solos salino-sódicos utiliza-se o mesmo manejo para os solos sódicos.  

 

Impossível fazer recuperação em solos com drenagem deficiente!  

 

 

3. CASOS DE IMPACTO DA FALTA DE DRENAGEM E DO EXCESSO DE 
SAIS  

 
A maioria das grandes áreas irrigadas mundiais sofre, em maior ou menor intensidade, os 

efeitos da salinização do solo. Muitas áreas que já foram grandes produtoras de alimentos tomaram-

se terras salinizadas e improdutivas. Estimativa da FAO adverte que aproximadamente 50% dos 250 

milhões de hectares irrigados no mundo já apresentam problemas de salinização e saturação do solo e 

que 10 milhões de hectares são abandonados anualmente em virtude desses problemas 

(BERNARDO, 2008). 

Exemplo do Perímetro Irrigado Curu Pentecoste - Ceará  
 

Na década de 1970 agricultores foram assentados nos lotes agrícolas do Perímetro Irrigado 

Curu Pentecoste, nesta época os solos já apresentavam problemas de salinidade, sendo necessário o 
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manejo adequado dos solos para que a salinidade não fosse agravada. Nesse sentido, vale ressaltar 

que o órgão gestor da administração do perímetro é responsável pela operação e manutenção da 

drenagem dos coletores principais, constituídos pelos Rios Curu, Canindé e seus afluentes, e pelos 

coletores secundários. Quanto ao canal parcelar de drenagem deve ser operado e mantido pelo 

próprio agricultor irrigante, considerando que se trata de uma obra de infraestrutura individual. 

Um exemplo marcante é que os canais de drenagem parcelar, cuja manutenção é de 

responsabilidade do ocupante do lote, estão danificados, obstruídos e, em alguns casos, já não 

existem mais. 

As análises químicas realizadas em amostras coletadas nos 0,30m iniciais do solo 

demonstraram que 67,27% dos solos do perímetro estão degradados por sais, conforme escala de 

detalhamento proposta por Pizarro (1976), portanto com percentual que supera ao indicado pela FAO 

(2006). 

Os problemas de salinidade estão associados, sobretudo, com a deficiência da drenagem do 

excesso da água de irrigação. Quando os agricultores irrigantes foram questionados sobre a situação 

dos canais de drenagem, 68% afirmaram que o canal principal de drenagem está em situação péssima 

ou ruim e 22% afirmaram que a situação está regular. Com relação aos canais de drenagem em nível 

de parcela irrigada, 55% afirmaram que a situação é péssima, ruim ou não existem canais de 

drenagem parcelar (ALBUQUERQUE, 2015). 

Exemplo dos solos agrícolas no Vale do São Joaquim - Califórnia  
 

O Manejo Integrado no Lote Agrícola é uma técnica usada no manejo de água salina em 

importantes solos agrícolas no vale do São Joaquim, Califórnia, que apresentam lençóis freáticos 

elevados constituindo de água salina. Ao contrário dos métodos de manejo de águas subsuperficiais, 

na agricultura convencional, historicamente, grandes lagoas sujeitas à evaporação, que ameaçam a 

migração de aves aquáticas, o Manejo Integrado no Lote Agrícola mantém a água e o sal em uma 

propriedade individual (ou região cooperativa). O Manejo Integrado no Lote Agrícola tem de 3 a 4 

estágios:  

1º Reciclagem e uso direto de água subsuperficial de má qualidade em culturas tolerantes ao 

sal; 

2º Retirar a água subsuperficial das áreas de culturas tolerantes ao sal e irrigar halófitas 

(“plantas que amam o sal”);  
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3º Dessalinização usando tecnologia complexa (se o custo for aceitável) e/ou enviando a água 

salina restante para evaporadores solares que concentram sal sólido ou semi-sólido sem água 

empoçada.  

O estágio suplementar adicional (4º) envolve misturar água de boa qualidade com água de 

primeiro ou segundo reuso e reusa-la nas culturas irrigadas, quando esta água for sdisponível e se o 

retorno para a cultura for economicamente vantajoso e sustentável.  

Para este local o Manejo Integrado no Lote Agrícola é uma boa maneira dos proprietários 

agrícolas processarem água salgada sem causarem grandes problemas ambientais.  

 

4. CONCEITOS, PARÂMETROS E CRITÉRIOS RELACIONADOS À 
DRENAGEM E AO CONTROLE DA SALINIDADE.    

 

4.1 Conceito de Movimentos de Água no Solo  
 

A água se desloca de regiões de maior para menor energia. Sempre que no sistema houver 

diferença de potencial total (energia) de água no solo, pode haver movimento de água no solo. Este 

potencial total da água no solo é a soma do potencial gravitacional, potencial de pressão, potencial 

matricial e o osmótico. 

 

 O movimento de água no solo depende: 

a) Disponibilidade de água no sol; 

b) Concentração da solução no solo; 

c) Temperatura do solo;  

d) Aeração do solo e;  

e) Sistema radicular (pelos radiculares) 

  

A água em solo saturado move-se em condições diferentes da que ocorre na superfície ou 

dentro de um encanamento. No subsolo a água movimenta-se pelos espaços vazios (poros, 

microporos, fendas, vazios das rochas, entre outros). Este movimento, na maioria dos casos é do tipo 

laminar, isto é, ela se move com se fosse um único filete ou um feixe deles.  
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4.2 Efeitos do Excesso de Água Sobre o Solo 

 

Para melhor entender os efeitos do excesso de água sobre solo, é preciso separar alguns 

mecanismos que participam dos processos envolvidos, tais como: 

 

 Aeração 

 O excesso de água reduz a percentagem de ar presente no solo e com isto o oxigênio. Este 

mecanismo afeta muito o desenvolvimento das raízes e sobrevivência de microrganismos que 

necessitam de oxigênio. Percebe-se na Figura 5 uma situação ótima para desenvolvimento de uma 

cultura, onde na zona do solo onde as raízes se desenvolvem há presença de água, ar e particulas do 

solo, favorecendo a infiltração da água, além de absorção de nutrientes, que falaremos mais na frente.  

 
Figura 5. Condições ótimas de drenagem natural para desenvolvimento radicular.  

Fonte: http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/agua_subterranea/texto 
 

Assim, se a entrada de oxigênio na zona radicular for bloqueada em algumas horas ou, no 

máximo, em poucos dias, ocorrerá déficit de oxigênio.  

 

 

 

 Redução da concentração de nitrogênio no solo 

 

Em geral, solos mal drenados apresentam-se pobres em nitrogênio, devido principalmente a três 

fatores:  
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1 - Com o solo encharcado crescem o numero de bactérias anaeróbicas, estas provocam uma 

reação liberando o nitrogênio para atmosfera;  

2 -  Boa parte do aporte de nitrogênio mineral para o solo provém da decomposição da matéria 

orgânica do solo, processo que se torna extremamente lento quando o solo está saturado; 

3 -  As bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico são predominantemente aeróbicas, tendo 

sua população reduzida quando há encharcamento.  

 

 Estrutura 

 

O excesso de água reduz a resistência do solo à compressão, pois a coesão entre partículas fica 

reduzida. Por isso, o tráfego de máquinas afeta, intensamente, compactando o solo. Essas alterações 

trazem alguns impactos como: reduções da permeabilidade do solo, do desenvolvimento radicular e 

da troca de gases no solo. 

 

 Temperatura 

A temperatura do solo afeta o desenvolvimento da planta indiretamente tais como:  

 Uma baixa temperatura reduz a decomposição da matéria orgânica, diminuindo a 

quantidade de nutrientes disponíveis à planta; 

 Os estádios iniciais de desenvolvimento das culturas estão intimamente relacionados à 

temperatura do solo; 

 Existe uma faixa de temperatura para qual o desenvolvimento da cultura é ótimo. No 

entanto, essa faixa varia conforme a espécie vegetal em função de processos 

fisiológicos inerentes;  

Para o milho, por exemplo, cultivado na faixa de temperatura entre 12 – 26ºC, um 

aumento de 1ºC acarreta um aumento em torno de 20% na produção de matéria seca;  

 A drenagem artificial aumenta a temperatura do solo, favorecendo que não ocorra atraso na 

germinação, por seguinte na colheita das culturas (COSTA, 2008).  

Em relação à temperatura, um gráfico típico da variação da condutividade térmica versus 

umidade do solo é apresentado a seguir (Figura 6): 
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Figura 6. Condutividade térmica x Umidade do solo. Fonte: LIMA, 2014. 

 

Como o fluxo de calor do solo é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e à 

condutividade térmica, solos mais úmidos tem mais dificuldade para condução de calor. 

 
 Tendência à salinização e sodificação  

 
Nas zonas áridas e semiáridas, como a lavagem é deficiente em razão da pouca chuva, há risco de 

áreas mais baixas e mal drenadas apresentarem lençol salino a pouca profundidade. Esses sais, como 

dito anteriormente, podem salinizar e sodificar a superfície através do alto valor de evaporação dessas 

regiões, consequência das altas temperaturas.  

 

 
Figura 7. Esquema da evaporação da água subterrânea e consequente concentração de sais na superfície do 
solo.  Fonte: globo.com 
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Figura 8. Área agrícola salinizada em Ibimirim –PE, 2013.  

Fonte: globo.com 
 

 

4.3 Efeitos do Excesso de Água Sobre a Planta 
 

A deficiência de drenagem afeta as culturas, prejudicando: 

 Desenvolvimento do sistema radicular; 

 Comprometendo a sustentação das plantas; 

 A absorção de água, absorção de nutrientes; e 

 A síntese de compostos orgânicos. 

 

A absorção de água e nutrientes pelas plantas fica comprometida quando a drenagem do solo 

é deficiente. Os sintomas mais comuns são:  

 Definhamento das plantas; 

 Amarelecimento: e  

 Queda das folhas mais velhas 

 

Outros sintomas referentes à deficiência de drenagem são:   

 

 Doenças 

 O excesso de água favorece o desenvolvimento de agentes patogênicos e isto pode resultar 

em maior ocorrência de doenças ou mesmo pragas como mosquitos. Um exemplo típico de exceção à 

regra é o caso dos nematoides, em que inundar o solo pode ser benéfico para redução da sua 

população. 
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 Fisiologia 

 A deficiência de aeração pode alterar significativamente os aspectos fisiológicos das 

plantas. As principais consequências causadas pelo excesso de água são: 

• curvatura e acamamento das plantas 

• perda de geotropismo (crescimento radicular verticalmente para baixo) 

• desenvolvimento acentuado de raízes adventícias 

• queda das estruturas de reprodução 

• surgimento de níveis tóxicos de alguns elementos do solo que sofrem redução química e 

provocam toxidez como: ferro, cobalto, manganês, cobre, zinco e enxofre. 

 

 Salinidade 

 A má drenagem também pode contribuir para elevação do lençol freático que, com o 

acúmulo de fertilizantes aplicados ao longo do tempo, apresenta concentração de sais elevada. Este 

fato ocorre muito em solos rasos irrigados em excesso e desprovidos de sistema de drenagem. A 

ascensão de uma frente salina pode atingir o sistema radicular das plantas e provocar toxidez 

generalizada, ou específica de alguns íons como sódio, boro e cloreto (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Salinidade na cultura do morango. Fonte: Fonte: http://www.agronomicabr.com.br/ 
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5. DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM 

 
Para a elaboração de um projeto de drenagem são necessárias certas investigações a fim de 

caracterizar o problema existente, o que permite posteriormente dimensionar e instalar o sistema mais 

adequado à recuperação e exploração da área. Esses estudos incluem o levantamento topográfico, 

propriedades físicas do solo, estudos hidrológicos quanto a precipitações intensas e sua previsão, 

escoamento superficial, regime dos cursos d’água, fisiologia vegetal e planejamento do uso da terra 

(COSTA, 2008). 

 

Além dessas investigações comuns em todos os projetos, há outras específicas nos casos em 

que há necessidade de dimensionar um sistema de drenagem subterrâneo. Para tanto é fundamental e 

limitante, entre outros, o estudo da água subterrânea cuja caracterização é geralmente feita estudando 

o comportamento de sua superfície livre no perfil do solo, denominada superfície freática, nível 

freático ou simplesmente lençol freático (COSTA, 2008). 

Na tabela a seguir, são apresentadas algumas situações que, geralmente, requerem obras de 

drenagem superficial e subterrânea. 

Situação Drenagem Exemplo 

1 – LF* ausente Só superficial Campo de futebol, 

viveiros de mudas, aterros 

de estufa, etc.  

2 – LF presente, mas de 

difícil controle 

Só superficial e para 

culturas tolerantes 

Gleissolo com Ko<0,1 m 

d-1 

3 – LF presente com 

possibilidade de controle 

Superficial e subterrânea Maioria dos solos de 

baixadas 

4 – LF presente e solo com 

infiltração muito alta 

Só subterrânea Areia quartzosa 

hidromórfica profunda 

5 – Controle da lâmina 

d’água e melhoria na 

trafegabilidade 

Só superficial Arroz inundado 

*LF – Lençol Freático 

Fonte: Duarte et al. (2015) 
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O sucesso da drenagem artificial do solo depende do diagnóstico correto do problema 

existente ou por estudos mais detalhados a fim de determinar a fonte de excesso de água subterrânea, 

como ela atinge a área, qual a direção predominante de seu deslocamento através do solo, enfim as 

regiões de recarga e saída de área (COSTA, 2008). Para isso, segue abaixo o que se deve fazer para 

diagnosticar o problema de drenagem e monitorar a área agrícola.  

 

5.1 Poço de Observação 
 

São poços perfurados com trado manual, revestidos ou não com tubos de 1 a 2 polegadas, 

perfurados ou ranhurados de modo a permitir a entrada da água do lençol freático. Devem ser 

envelopados com tela de material sintético. Recomenda-se deixar uma sobra no tubo a partir da 

superfície do terreno de 0,50 m e usar um tampão na extremidade superior.  

 

Em solos instáveis os poços de observação devem ser revestidos para que não sofram 

obstruções e/ou outros efeitos destrutivos a fim de preservar a sua funcionalidade por um tempo 

prolongado. A Figura 10 mostra o esquema de um poço de observação. 

 

Figura 10. Esquema de um poço de observação. Fonte: CRUCIANI, 1983. 

 

Na Figura 11 mostra uma bateria de poços de observação instalados em uma área de cultivo 

de videira com problemas de salinidade. Estes poços permitem um monitoramento e avaliação do 

nível do lençol freático na área em estudo, assim como o direcionamento da água subterrânea, ou 

________________________________________________________________________________________
Drenagem e Controle de Salinidade na Irrigação                                                                                               



 
 
 
seja, para onde ela está se movimentando, com isto possibilitando uma melhor projeção na alocação 

do sistema de drenagem.  

 

Figura 11. Poços de observação em uma área de videira. Fonte: COSTA, 2008. 

 
. 

Para conhecer a situação do lençol freático em uma área, são necessárias informações de 

vários pontos, motivo pelo qual se deve instalar uma rede de poços de observação na área em estudo. 

Recomenda-se que sejam instalados em locais de fácil acesso e que sua coordenada seja identificada 

a fim de não prejudicar a coleta sistemática de dados. A densidade de pontos de observação deve ser 

tal que permita um levantamento adequado com um máximo de informações sem trabalho ou custos 

excessivos. Recomenda a seguinte densidade de pontos de observação de acordo com o tamanho da 

área (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Número de poços de observação por área 

Área (ha) Número de Pontos de Observação 

100 20 

1.000 40 

10.000 100 

100.000 300 
Fonte: CRUCIANI, 1983.  
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Através da instalação desta bateria de poços de observação, através da leitura da cota do 

nível do lençol freático e das coordenadas de cada poço é possível a elaboração de um mapa do 

lençol freático, conhecido como rede de fluxo. Este permite obter as seguintes informações:  

  Curvas de nível do lençol freático; 

 Gradientes hidráulicos; 

 Equipotenciais; 

 Direção do fluxo subterrâneo; 

 Regiões de recarga; 

 Regiões de descarga;  

 Estimativa de fluxo subterrâneo. 

 

Figura 12. Mapa do lençol freático indicando as linhas de fluxo, regiões de carga(a) e descarga(b) e linhas 
equipotenciais. Fonte: CRUCIANE, 1983. 

 

5.2 Profundidade do lençol freático 
 

Para um tratamento adequado dos problemas de drenagem é necessário o conhecimento das 

flutuações do nível freático no espaço e no tempo. A profundidade do lençol freático pode ser 

determinada através do uso de poços de observação, piezômetros, sendo o poço de observação o mais 

utilizado nas pesquisas de drenagem.  

A profundidade do lençol freático pode ser medida através de uma simples trena métrica, se 

assim for possível enxergar o momento que a ponta da trena alcance a água, ou pode fazer esta leitura 
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com uso de aparelhos mais sofisticados como um medidor de nível do tipo sonoro (Figura 13), este 

quando toca na água emite um som. É importante ressaltar que a medida do nível do lençol freático 

se dá da superfície do solo até o nível da água, sendo necessária a subtração do valor da altura da 

boca do poço.  

 
 
 
 

A Figura 14 ilustra duas situações: uma área sem drenagem e outra com drenagem. É importante 

observar que tanto as raízes como a planta não se desenvolvem na situação onde o lençol freático está 

elevado, ou seja, não ocorre drenagem. 

 

Figura 14. Solos com drenagem e sem drenagem. Fonte: <https://drenagem.wordpress.com/> 

Figura 2. Medidor de nível sonoro.  
                         Fonte: Site da Hidrossuprimentos. 
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5.3 Condutividade hidráulica do solo 
 

A condutividade hidráulica (ou constante de proporcionalidade) de um solo saturado é o 

principal parâmetro que determina sua capacidade de drenagem. Ela é constante para cada tipo de 

solo, isto é, dependerá somente da textura e da estrutura do solo. Expressa a “facilidade” com que 

determinado fluido se desloca em um meio poroso, mostrando-se dependente das características do 

meio e do fluido.  

Sua determinação tem muita importância para o dimensionamento dos sistemas de drenagem. 

Os métodos mais comuns para a sua determinação são: o método do permeâmetro de carga constante 

(método de laboratório) e o método de um poço de observação do lençol freático (método de campo).  

Faixas de valores de Condutividade Hidráulica com relação ao tipo de material. 
Material Condutividade Hidráulica 

(cm s-1) 
Argila 10-9 - 10-6 

Silte, Silte arenoso 10-6 - 10-4 

Areia argilosa 10-6 - 10-4 

Areia siltosa, Areia fina 10-5 - 10-3 

Areia bem distribuída 10-3 - 10-1 

Cascalho bem distribuído 10-2 - 100 

Fonte: Fetter,1988 apud Silveira, 2014.  
 

5.4 Porosidade  
 

A Porosidade total (P) é o nome dado à porção do solo não ocupada por sólidos.  

Em geral solos arenosos são menos porosos, embora seus poros sejam maiores. A 

porosidade total exerce influência sobre a retenção de água no solo, aeração e enraizamento das 

plantas. A porosidade drenável (μ), ou água drenável, representa os poros de um solo que não 

conseguem reter água contra a força da gravidade, é o volume de água que é drenado livremente. 

 Valores típicos referentes à porosidade drenável: 

• Solo argiloso compacto 0,01-0,02 

• Solo bem estruturado 0,04-0,08 

• Areia fina 0,15-0,20 

• Areia grossa 0,25-0,35 
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                Ordem de grandeza de valores de porosidade drenável 
Classificação Valores (%) 
Muito baixa 1 a 2 

Baixa 2 a 10 
Média 10 a 15 
Alta 15 a 25 

Muito alta 25 a 35 
Fonte: Cruciane (1990) 

 
Média da porosidade efetiva de diversos tipos de rochas. 

Tipo de Rocha 
 

Porosidade Efetiva (ηe) % 

Média máx mín 
Calcário Maciço 0,25 0,83 0 

Rochas Metamórficas 0,5 2 0 
Rochas Vulcânicas 7,2 26,4 0,42 

 
Rochas Sedimentares Consolidadas 

4 12,5 0,17 

Aluviões 16,42 27,8 6,7 
Argilas 10 20 1 

Fonte: Custódio e Llamas, (1983) 
 
 

6.   MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM E 
CONTROLE DE SALINIDADE 

 A finalidade básica da drenagem do solo é de remover o excesso de água da superfície do solo 

e/ou rebaixar o nível do lençol freático a fim de proporcionar um meio adequado do desenvolvimento 

normal das plantas. Existem basicamente dois Métodos de Drenagem, são eles:  

 

 Drenagem Superficial  

 Drenagem subterrânea 

 

A escolha do método vai depender das condições e exigência do projeto, porém em alguns 

casos é necessária a combinação dos dois, a fim de resolver o problema.  

O método de drenagem superficial opera através de uma rede de canais abertos no terreno, 

enquanto o método de drenagem subterrânea opera por um sistema de canais e drenos tubulares 

enterrados para os quais a água percola por gravidade.  Em qualquer método, toda água do campo 

que é recebida pelos drenos é conduzida a um sistema de saída apropriado, o qual é responsável por 

retirá-la da área.  
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Nem sempre é possível fazer uma distinção rigorosa entre os dois métodos ou quanto ao seu 

desempenho. Canais que promovem a remoção do excesso de água superficial, mesmo pouco 

profundos, podem eventualmente exercer um controle do lençol freático.  

Todo método pode ser desenvolvido mediante a instalação de diferentes sistemas de 

drenagem. 

6.1 Sistemas de Drenagem 
 
 Todo sistema de drenagem é composto de diferentes categorias de drenos, dispostos de acordo 

com as conveniências locais e que são classificados da seguinte forma: 

 Drenos de campo, drenos laterais, drenos primários ou outra denominação equivalente. 

Estes drenos geralmente são dispostos paralelos entre si, cuja função é controlar a 

profundidade do lençol ou absorver o excesso de água da superfície do solo; 

 Drenos coletores, cuja função é coletar a água recebida pelos drenos de campo ou 

laterais e conduzi-la até o dreno principal; 

 Dreno principal, que eventualmente pode ser mais de um, cuja função é receber toda a 

água da área e transportá-la rapidamente até a saída (CRUCIANI, 1983). 

 
 Figura 3. Tipos de dreno. (Adaptado de Cruciani, 1983). 
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6.2 Critérios de drenagem  
 
 Vários critérios de drenagem foram propostos com intuito de prever o desempenho do sistema 

de drenagem a ser implantado.  

Esses critérios atendem a uma necessidade ou desempenho desejado para sistemas a ser 

implantado na área em questão. Eles são geralmente estabelecidos para s seguintes condições: 

 Situação em que a recarga e a descarga se processam em condições de equilíbrio, 

permanecendo o lençol num certo nível por tempo prolongado, ou durante o tempo em 

que ocorre a recarga do solo;  

 Situação de não equilíbrio na qual o lençol sofre flutuações em função da intensidade 

de recarga; 

 Situação em que se deseja um controle da salinidade;  

 Condições particulares como é o caso da necessidade de livre transito de máquinas 

dentro da área (CRUCIANI, 1983). 

6.3 Drenos e Materiais Drenantes: Exemplos e Aplicação 

 

6.3.1 Drenagem Superficial 
 

Os sistemas de drenagem superficial, em áreas planas, são projetados para eliminar, dentro 

de um limite de tempo econômico, o excesso de água que se acumula na superfície. Para áreas em 

declive, o sistema de drenagem deve ser relacionado com os valores máximos de picos de descarga 

(COSTA, 2008).  

A drenagem superficial pode ser feita por meio de sistemas dos tipos natural, em camalhão, 

interceptor, drenos rasos e paralelos ou por sistematização do terreno. 

a) Sistema natural: Consiste em interconectar depressões do terreno por meio de drenos que 

conduzem a água para pontos de descarga natural da área. Sempre que possível, os drenos 

devem ser rasos e com as faces laterais pouco inclinadas, para não interferirem nas práticas 

agrícolas. É indicado para situações onde existem depressões grandes e relativamente 

profundas, cujo nivelamento do terreno se torna dispendioso (Figura 16). 
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Figura 46 Sistema de drenagem natural.  

Fonte: http://www.edcentaurus.com.br/materias/granja.php?id=276 
 

b) Sistema em camalhão: Consiste de camalhões largos e em sequência, com depressões nas 

interseções entre eles, as quais funcionam como drenos (Figura 17). É indicado para áreas 

úmidas com pouca declividade e com solos argilosos pouco permeáveis. 

 

 

 

 

c) Sistema interceptor: Consiste em interceptar, por meio de drenos construídos na base das 

encostas, os escoamentos superficiais e subterrâneo de águas provenientes das partes altas do 

terreno, conduzindo-os para fora das partes baixas do terreno que apresenta problemas de 

drenagem. São valas escavadas no solo, de seção transversal trapezoidal, com profundidade 

que variam entre 1,5 e 2,0 m (Figura 18). É um sistema bastante eficiente, pois reduz a 

necessidade de drenagem das partes baixas do terreno. Tem sido muito utilizado em várzeas 

derivadas por encostas, sendo geralmente suficiente para resolver os problemas de drenagem 

quando a várzea é estreita. 

Figura 5 Sistema em Camalhão. 
Fonte: https://agrimanagers.wordpress.com/category/solos/ 
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d) Sistema com drenos rasos e paralelos: Consiste de valetas paralelas abertas na direção 

perpendicular à declividade predominante da área, as quais coletam o escoamento superficial 

que ocorre em sulcos de irrigação ou ao longo das linhas de plantio. Deve ser usado em áreas 

planas que apresentam depressões rasas. As valetas são abertas com profundidades entre 15 e 

50 cm, sendo construídas com taludes suaves, a fim de facilitar o tráfego de máquinas na área. 

O espaçamento entre os drenos depende da posição e da quantidade de depressões no terreno. 

6.3.2 Drenagem Subterrânea 
 

A drenagem subterrânea, também conhecida como drenagem do solo, consiste em remover o 

excesso de água da camada superficial do solo, onde se desenvolvem as raízes das plantas, por meio 

do rebaixamento do lençol freático. É necessário, inicialmente, diagnosticar a causa do problema 

fazendo-se a inspeção da área, verificando se o problema de drenagem é devido à existência de 

camada impermeável pouco profunda; se a elevação do lençol freático se deve à baixa eficiência da 

irrigação ou à grande quantidade de água percolada dos canais; se existem seções com 

estrangulamento nos drenos naturais; se o problema é decorrente da pouca declividade na parte baixa 

da bacia etc. Além disso, é preciso identificar a origem da água que abastece o lençol freático, o 

tamanho da área afetada, a frequência e a duração do problema, os danos causados às culturas, às 

operações agrícolas, entre outras. 

Com o reconhecimento dos problemas causadores dos problemas de drenagem na área 

agrícola é possível projetar o sistema de drenagem adequado para área e que uniformizem as 

condições de crescimento das culturas. Um exemplo é o esquema da Figura 19 onde mostra um 

Figura 6 Canais trapezoidais escavados em terra. (Fonte: SILVA, 2008) 
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sistema de drenagem do tipo escama de peixe, utilizado em estádios, mas também é uma opção para 

pequenas áreas cultivadas.  

 
 

 

 

A distribuição dos drenos na área depende da posição e do nível do lençol freático, do tipo 

de solo e, principalmente, da topografia do terreno a ser drenado. Os drenos são preferencialmente 

construídos nas partes mais baixas da área, para onde escoa naturalmente o excesso de água no solo. 

Esse tipo de drenagem é feita por meio de sistemas dos tipos natural, interceptor, grade ou espinha de 

peixe. A Figura 20 mostra como funciona um sistema de drenagem subterrânea. Este é responsável 

por coletar a água em excesso e conduzir para fora da área agrícola.  

 

 
Figura 8 Perspectiva esquemática de funcionalidade de um sistema de drenagem 

subterrânea. Fonte: UNESP (2014) 

Figura 7 Esquema de um sistema de drenagem subterrânea do tipo espinha de 
peixe. Fonte: UNESP (2014) 

http://irrigacao.blogspot.com.br/2014_06_01_archive.html 
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Um sistema de drenagem subterrânea pode conter drenos de diferentes categorias, os quais 

são classificados em lateral, coletor, principal e emissário. Os drenos laterais têm a função de reduzir 

o potencial da água no solo e extrair a água armazenada nos poros drenáveis, controlando a 

profundidade do lençol freático. Os drenos coletores coletam a água proveniente dos drenos laterais e 

a conduzem até os drenos principais, que, por sua vez, a transportam para o dreno emissário. Este 

dreno conduz a água drenada para fora da área do projeto. 

6.3.3 Tipos de Drenos 
 

Os drenos podem ser dos tipos aberto ou coberto (subterrâneo) como ilustrado na Figura 21. 

Os abertos são valas que efetuam tanto a drenagem superficial quanto a subterrânea, sendo capazes 

de conduzir vazões relativamente grandes.  

 

Figura 21 Tipos de dreno. Fonte:http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/drena.htm 

 

Os drenos a céu aberto se adaptam melhor a áreas grandes com pequena declividade natural. 

Os drenos cobertos, também denominados subterrâneos, são condutos com perfurações ou espaços 

livres formando pequenas galerias, instalados sob a superfície do solo, que coletam e conduzem a 

água de drenagem subterrânea. Estes drenos podem ser construídos com brita, bambu, manilha, tubo 

plástico corrugado e perfurado etc. (Figura 22). 
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Figura 22 Materiais usados em sistema de drenagem coberto 
Fonte: http://conexaosaneamento.com/catalogo/16/Tubo-dreno 

 
 

Os tubos corrugados para drenagem (Figura 23) são ideais para a drenagem dos solos, e sua 

implantação evita os prejuízos decorrentes da saturação de água dos solos sem controle de umidade. 

 
Figura 93 Sistema de drenagem: tubos corrugados. 

Fonte: https://drenagem.wordpress.com/ 
 

 Comparativamente aos drenos cobertos, os drenos abertos têm as seguintes vantagens:  

 Sua construção é menos onerosa; 

 Permitem visualizar as condições de seu funcionamento e; 

 Realizam, também, a drenagem de superfície. 

 

 Desvantagens:  
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  Reduzem a área disponível para o cultivo; 

 Dificultam a movimentação de máquinas e animais e; 

 Possuem manutenção mais frequente e de maior custo.  

 

A estabilidade do solo onde será escavado o canal vai determinar o talude de inclinação. 

Solos mais estáveis permitem que abra canais mais estreitos sem que haja desmoronamento das 

paredes (Figura 24).  

                
Figura 104 Esquema de um canal trapezoidal estreito e outro mais largo. Fonte: MIRA, 2015. 

 

Um sistema de drenagem pode ser constituído apenas por drenos abertos ou fechados, ou por 

uma combinação desses dois tipos de dreno, dependendo da topografia da área, do tipo de solo e do 

valor econômico da área e da cultura. O sistema de drenagem subterrânea mais comumente utilizado 

possui drenos laterais cobertos e drenos coletores principais e emissários abertos. 

6.3.4 Dimensionamento do Sistema de Drenagem 
 

O espaçamento e a profundidade dos drenos são os dois principais parâmetros considerados 

no dimensionamento de um sistema de drenagem, sendo a relação entre eles dependente de 

características do solo, da planta, do regime de escoamento e de critérios de drenagem a serem 

estabelecidos pelo projetista. 

Numa área a ser drenada, a profundidade ao longo do dreno é variável na maioria dos casos. 

Isto ocorre devido à irregularidade da superfície do solo e porque a declividade do dreno geralmente 

é diferente da declividade média da área.  

Para fins práticos, o valor da profundidade do dreno usado no dimensionamento de um 

sistema de drenagem é preestabelecido pelo projetista. Na maioria dos casos, a declividade dos 

drenos varia entre 0,1 e 0,5%. 
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Ao definir a profundidade do dreno o projetista deve considerar a profundidade da camada 

impermeável, a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, a cota do ponto de descarga da 

área a ser drenada e a profundidade máxima que a máquina consegue operar durante a instalação dos 

drenos. Na maioria dos casos, a profundidade dos drenos varia entre 1,0 e 3,0 m (Figura 25). 

 
Figura 115. Seção transversal entre dois drenos paralelos, mostrando os parâmetros usados no 

dimensionamento. 

A profundidade e o espaçamento dos drenos são obtidos a partir da determinação da posição 

do lençol freático diretamente no campo. 

 

 Método para determinar a profundidade e espaçamento dos drenos: 

 Na área a ser drenada é construída uma vala e, transversalmente a ela, são abertos vários 

poços de observação; 

  A água da vala é removida por gravidade, ou bombeada, até que as profundidades dos níveis 

de água dentro dos poços se tomem praticamente constantes; 

  Em seguida, medem-se estas profundidades a fim de traçar uma linha representando o lençol 

freático no perfil do solo; 

  Com uso desta linha pode-se obter o espaçamento e a profundidade dos drenos para 

determinada profundidade mínima do lençol freático, a qual ocorre na metade da distância entre dois 

drenos paralelos.  

Quanto maior a declividade do dreno, menor o diâmetro do tubo de drenagem para conduzir 

determinada vazão. Dessa forma, a declividade do dreno deve ser a máxima possível, a fim de reduzir 

o custo do sistema de drenagem. Se o terreno possui declividade uniforme, como é o caso de áreas 
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sistematizadas, os drenos podem ser instalados paralelamente à superfície, ficando com a mesma 

profundidade. Em terrenos planos, a declividade máxima do dreno lateral depende da profundidade 

na sua cabeceira e da sua profundidade de descarga no coletor. Os valores de declividade dos drenos 

variam de 0,1 a 0,5%. 

No diagrama a seguir estão algumas considerações sobre as profundidades de instalação de 
um dreno. 
 

 
 

 
 As máquinas disponíveis devem ser consideradas. O rendimento econômico dessas máquinas 

ainda é bom se os drenos são enterrados a uma profundidade de 1,2 a 1,5 m. As retroescavadeiras 

rendem cerca de 25 m3/h enquanto as escavadeiras hidráulicas rendem até 80 m3/h. 

 

6.3.5 Exemplos de aplicação de modelos de drenagem agrícola 

6.3.5.1  Sistema de drenagem subterrânea em um solo salino-sódico cultivado com 
coco em Pentecoste – Ceará 
 

Profundidade dos Drenos 

A profundidade do dreno 
não deve exceder a 

profundidade do ponto de 
descarga disponível. 

Não devem ser 
instalados em camadas 
impermeáveis, nem em 

areias instáveis. 

Em regiões áridas e 
semiáridas, quando a 

drenagem visa controlar 
os sais no perfil, esta 
profundidade pode e 

deve ser maior (1,8m ou 
mais). 

 

Drenos muito profundos 
podem proporcionar a entrada 

de água subterrânea, 
proveniente de áreas vizinhas, 

além de possibilitar uma 
drenagem excessiva. 
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Sousa e colaboradores no ano de 2010 implantaram um sistema de drenagem subterrânea em 

uma área de 0,4 ha cultivada com coco (Cocus nucífera L), cultivar anão verde, com cerca de dois 

anos e meio e crescimento bastante comprometido.  

Antes da implantação do sistema de drenagem foi feita uma amostragem do solo para 

determinação das propriedades físicas e químicas, onde os resultados são apresentados na tabela abaixo: 

Tabela - Características físicas e químicas do solo da área 
experimental Características  
Classe Textural  Franco Argilo arenosa  
Densidade. aparente (kg dm-3)  1,41  
Ca2+ (cmolc dm-3)  15,5  
Mg2+ (cmolc dm-3)  1,60  
K+ (cmolc dm-3)  0,18  
Na+ (cmolc dm-3)  3,44  
H+ + Al3+ (cmolc dm-3)  0,0  
pH em água (1:2,5)  8,0  
CE (dS m-1)  4,0  
PST (%)  17  

 

Em seguida, foi realizada a limpeza da área juntamente com a limpeza do dreno coletor, que 

na ocasião estava servindo como fonte de recarga para a área. Após a limpeza, e por a área ainda se 

encontrar bastante úmida, foi realizada uma gradagem para só então ser iniciada a Instalação do 

sistema de drenagem subterrânea (Figura 26). 

 

Figura 126 Vista da área onde foi realizado a implantação do sistema de drenagem (a), Trator realizando a 
gradagem da área (b) e subsolagem (c). 

 
Após a conclusão da subsolagem, com o auxílio de uma máquina retroescavadeira, iniciaram-

se a recuperação do dreno coletor e as escavações das valas para instalação do sistema de drenagem 

subterrânea (Figura 27). 
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Figura 137 Reabertura do dreno coletor (a e b) e vista de uma das valas para a instalação dos drenos laterais 

(c).  

 
Para a instalação dos drenos foram usados tubos corrugados drenoflex DN 65 mm envoltos 

em manta bidim OP-20, instalados em uma caixa de brita 01 servindo como envelope do tubo. 

Durante a instalação foi feito o acompanhamento da declividade (drenos laterais 0,3% e coletor 

0,15%) com o auxílio de um nível topográfico. Ao final de cada linha de dreno foi conectado um 

tubo de PVC DN 75 mm para facilitar a queda da água drenada no dreno coletor (Figura 28). 

 

 

 

Figura 2814. Tubo drenoflex envolto com manta bidim OP – 20 (a), caixa de brita revestindo o dreno (b) e 
dreno instalado (c). 

 
 

Após a instalação dos drenos procedeu-se o fechamento das valas. Depois do fechamento das 

valas, devido à irregularidade com que ficou terreno, houve a necessidade de se fazer a 

sistematização da área, sendo a mesma realizada entre as ruas do coqueiro. Com a sistematização 

concluída foi realizado o sulcamento para só então os drenos serem testados (Figura 29). 
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Figura 2915. Trator realizando o movimento de terra na sistematização (a), sulcamento (b) e sistema sendo 
testado (c). 

 
A instalação do sistema de drenagem subterrânea proporcionou melhor escoamento do 

excedente de água da área acabando com o alagamento existente e consequentemente propiciou o 

melhor desenvolvimento das plantas de coqueiro (Figura 30). 

 

Figura 160. Plantas de coqueiro 35 dias após a instalação do sistema de drenagem subterrânea (a), plantas de 
coqueiro seis meses após a instalação do sistema de drenagem (b). 

 

7. SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA 

 
O termo salinidade se refere à existência de níveis de sais no solo que possam prejudicar 

economicamente o rendimento das plantas cultivadas. Na Figura 31 são apresentadas áreas 

cultivadas com problemas de salinidade do solo, consequentemente afetando no desenvolvimento das 

culturas.   

Na zona semiárida do Nordeste do Brasil as condições climáticas (déficit hídrico > 2000 mm 

ano-1) não favorecem a lixiviação e associados à elevada taxa de evaporação e a baixa taxa 

pluviométrica a drenagem dos sais solúveis é comprometida, resultando assim em solos salinizados 

(LEITE, 2005; BARROS, 2008). 
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Figura 171. Problemas com salinidade no solo. Fonte: SILVA, 2008 

 

A salinidade dos solos é influenciada por diversos fatores entre os quais se destaca as 

propriedades físicas e químicas do solo, as condições climáticas, geomorfológicas, topográficas e 

hidrológicas da área, na qual pode afetar a estrutura do solo, o pH e parâmetros físico-hídricos, como 

densidade aparente e retenção de água no solo. 

Todo solo situado em regiões climáticas caracterizadas por baixas precipitações pluviais, alto 

déficit hídrico e ao mesmo tempo possua má drenabilidade, tende a se tornar salino com a irrigação, 

mesmo que esta seja realizada com água de boa qualidade.  

Quanto menor o valor das precipitações e maior o valor de evapotranspiração potencial de 

uma região, maior a possibilidade de salinização dos solos de áreas irrigadas, tendo em vista que o 

déficit hídrico é maior.  

7.1 Técnicas de prevenção da salinização do solo 
 
 Diversas técnicas podem ser utilizadas para evitar o acúmulo de sais no solo, podendo ser 

organizadas em quatro ações: 

 Avaliação da qualidade da água utilizada na irrigação (item 8); 

 Controle da condutividade elétrica pela lixiviação de íons; 

 Técnicas de cultivo em solos salinizados; e 

 Monitoramento da salinidade do solo.  

 

7.2 Classificação de solos afetados por sais 
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O laboratório de salinidade dos Estados Unidos da América classifica os solos quanto à 

salinidade em função da condutividade elétrica do extrato da saturação (CE), da percentagem de 

sódio trocável (PST) ou relação de adsorção de sódio (RAS) e o pH em: 

Tabela 2: Classificação dos solos quanto à salinidade. 

SOLO  CE (mmhos/cm) RAS (%) PST pH Recuperação 
Normal  < 4 < 13 < 15 4 a 8,5  
Salino  > 4 < 13 <15 = 8 Lixiviação dos 

sais 
Sódico-salino  > 4 > 13               > 15 entre 8,5 e 

10 
Aplicação de 
corretivos e 
lixiviação dos 
sais  

Salinos/sódicos  < 4 > 13 >15 entre 8,5 e 
10 

Aplicação de 
corretivos e 

lixiviação dos 
sais 

 
Os solos afetados por sais contêm sais solúveis e, ou, sódio trocável em quantidade 

suficiente para reduzir, interferir ou até mesmo impedir o desenvolvimento vegetal. Nesse grupo 

estão incluídos os solos salinos (Figura 32), solos salino-sódicos e solos sódicos (BARROS et al., 

2005; SILVEIRA et al., 2008). 

 

  
 

Um solo é considerado sódico quando possui PST (Percentagem inicial de sódio trocável) > 

7. Para recuperar um solo sódico é necessário aplicar produtos com cálcio ou magnésio, sendo o 

gesso o mais utilizado, por apresentar maior lixiviação no solo e maior solubilidade. Na Tabela 3 

mostra os corretivos de aplicação no solo com suas respectivas limitações quanto à restrição de uso  

Figura 18. Solo salinizado. Fonte: Fotos caatinga 
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Tabela 3: Corretivos para recuperação de solos sódicos (LIMA, 2014) 

Produtos Fórmulas Peso 

equivalente 

Solo 

calcário 

SLC 

(pH > 7,5) 

SLC 

(pH < 7,5) 

FC 

Gesso CaSO4 86 A A A 1,25 

Cloreto de cálcio CaCl2.2H2O 73,4 A A A 1,25 

Enxofre* S 16 A A AR** 1,25 

Ácido sulfúrico H2SO4 49 A A AR 1,10 

Calcáreo*** CaCO3 50 I PU A 1,10 
SLC - solo livre de carbonato; FC – fator de correção; A – adequado; AR – adequado com restrição; PU – pouco útil; I – 
inadequando. 
*recomendado para solos sódicos que apresentem cálcio no corpo do solo; 
**o solo já possui enxofre e sua adição irá acidificar ainda mais;  ***pouco solúvel. 
 

O gesso deve ser aplicado com grade incorporadora (Figura 33). A água de irrigação não 

pode ter CE alta para não tornar o solo salino; nem deve ter muito sódio para não tornar o solo 

sódico. Por isso, a RAS da água não pode ser alta (ideal RAS < 4); RAS > 9 torna-se preocupante. 

Se o solo for salino/sódico aplicar gesso para depois fazer a lixiviação, pois, se lavar antes, a 

água não vai penetrar no solo. Após a lixiviação proceder a uma análise do solo porque os nutrientes 

estarão comprometidos. Para recuperar solos salinizados os drenos deverão ser mais profundos (1,8 

m ou maior). 

 

(Fonte: Revista campo e negócios, 2015). 
Figura 33. Aplicação de gesso no solo agrícola. 
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7.3 Avaliação e monitoramento da salinidade do solo 
 

Os solos indiscriminados de mangues são exemplos de solos salinos encontrados na zona do 

litoral de todos os Estados do Nordeste, porém são de pouca representatividade. 

Solos afetados por sais ocorrem extensivamente sob condições naturais, mas os mais sérios 

problemas de salinização são representados por solos anteriormente produtivos que se tornam salinos 

devido à irrigação. 

Sem um manejo adequado de água-solo-salinidade, a irrigação tem levado a salinização e 

sodificação de extensa área semiárida do Nordeste brasileiro, aproximadamente 25% das áreas 

irrigadas dessa região encontra-se salinizada. Os solos afetados por sais ocupam uma área de 

aproximadamente de 9,1 milhões do Nordeste do Brasil. 

Outro fator que não pode ser desprezado na indução da salinidade, por ações antropogênicas 

é a aplicação de fertilizante com índice salino elevado, tais como: cloreto de potássio, nitrato de 

amônia e formulações comercias. O uso indiscriminado e excessivo desses insumos pode prejudicar a 

germinação das sementes e o desenvolvimento de plantas muito jovens. 

 
 

7.4 Técnicas de amostragem de solos  
  

Figura 19. Distribuição relativa de raízes no perfil do solo. 
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De acordo com o departamento de solos da Esalq- USP, para se obter uma análise de solo 

confiável é necessário realizar primeiramente uma amostragem adequada do solo, como descrito 

abaixo:  

 
 Seleção de amostras 

 
Os solos são normalmente heterogêneos. Por essa razão deve-se dividir a propriedade em 

glebas uniformes, levando em consideração os seguintes detalhes: cor do solo; posição no relevo; 

textura; histórico da área (culturas, calagens, adubações, etc); erosão e drenagem; cultura atual ou 

cobertura vegetal. Manchas no terreno não devem fazer parte da amostra, ou devem ser amostradas 

separadamente, se o tamanho justificar. Assim, depois de separadas as áreas uniformes, se necessário, 

é feita a subdivisão de cada uma, de forma que seu tamanho máximo não ultrapasse 10 hectares. 

 
 

Figura 35. Representação esquemática de divisão de uma propriedade em glebas ou talhões a serem amostrados  
(Fonte: http://www.solos.esalq.usp.br/coleta.htm). 

 

 Quando Coletar 

 

As amostras deverão ser coletadas alguns meses antes do plantio. O ideal é recolher-lhas no início da 

estação seca (outono/ inverno), respeitando no caso das culturas perenes cerca de 2 (dois) meses após 

o ultimo parcelamento de adubação. 

 

 Tipos de amostra 

Amostra simples - É uma pequena quantidade de terra retirada ao acaso em área ou gleba 

homogênea. Não é recomendada para avaliação da fertilidade do solo, porém pode ser utilizada para 

fins de classificação de solo (por tradagem ou trincheira). 

Amostra composta - É a reunião de várias amostras simples (sub-amostras) colhidas ao acaso dentro 

de área ou gleba uniforme, que são misturadas para representá-la melhor. Em geral, sempre devem 
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ser coletadas pelo menos 15 (quinze) amostras simples para se fazer uma amostra composta. É a 

metodologia adequada para avaliação da fertilidade do solo. 

 

 Coleta de amostra de solo 

Uma vez dividida a propriedade em áreas ou glebas uniformes e após correta identificação de 

cada gleba, será feita a coleta da amostra. Caminhando em zigue-zague de forma a percorrer toda a 

área ao acaso, serão coletadas porções de solo de 12 a 20 locais diferentes.  

 

O solo coletado de cada um desses locais (sub-amostras) deverá ser colocado em recipiente limpo, 

devendo ser bem misturado e dela coletado uma amostra de cerca de meio quilo, que serão 

condicionados em sacos plásticos devidamente identificados. No caso de amostragens realizadas com 

equipamentos adequados como trados ou sondas, os quais retiram pequenas porções de terra (mesmo 

volume pós sub-amostra) e a mesma profundidade, as amostras podem ser colocadas diretamente no 

saco plástico que será remetido ao laboratório de análises. Essa amostra composta representará uma 

área ou gleba homogênea da propriedade. 

 

Durante a coleta, deve-se evitar amostrar em locais próximos a casas, brejos, sucos de erosão, 

formigueiros, caminhos, etc. 

 

 Onde retirar a amostra 

 

- Culturas Anuais: metade das amostras na linha misturada com metade das amostras da entrelinha.  

 - Culturas Perenes: na projeção da copa da entrelinha das plantas.  

 - Cana-de-Açúcar: em culturas já implantadas retirar as amostras, cerca de um palmo da linha. 

 

 Profundidade de Amostragem 
 
Realizar a amostragem em  duas profundidades: 0-20 e 20-40 cm ou 0-25 cm e 25-50 cm.
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7.5 Laboratórios para análise de água e de solo na região NE; Parâmetros físicos 
e químicos 
 

Laboratório Endereço CEP Cidade UF Telefone Email 

Laboratórios Exxato 
Ltda. 

Rua Sérgio Hoff, 460 - Jardim 
Imperial 

47850-
000 

Luís Eduardo 
Magalhães 

BA (77) 9955-
8036 

hailapage@hotmail.com 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 

Cx.P. 7 44380-
000 

Cruz das Almas BA 75-
36218081-
36218029 

adriana@cnpmf.embrapa.br 

CEPLAC CP 7 45600-
970 

Itabuna BA (73)3214-
3258 

labsolo@ceplac.gov.br 

EBDA Salvador Av. Ademar de Barros, 967 40170-
110 

Salvador BA (71) 
32456399 

ebda.cla@bahia.ba.gov.br 

IF Baiano Rua Barão de Camaçari, 118 - 
Centro 

48110-
000 

Catu BA 71 81372627 labsolos.ifbaiano@gmail.com 

CVVT BR 101 km 315, Fazenda Novo 
Horizonte 

45416-
000 

Presidente 
Tancredo Neves 

BA (73) 3540-
1454 

wlcduete@gmail.com 

UESB - Universidade 
Estadual do Sudeste da 
Bahia 

Estrada do Bem Querer, km 04 
C.P. 95 

45000-
970 

Vitória da 
Conquista 

BA (77) 424-
8635 

farias@uesb.br 

Laboratório Agrolab Rua Jorge Amado Qd 17, Lt15  - 
Jardim Paraiso Caixa Postal 1227 

47850-
000 

Luís Eduardo 
Magalhães 

BA 77- 3628 
4409 

agrolab.lem@uol.com.br 

IFCE Limoeiro Rua Estevam Remígio, nº 1145 - 
Centro 

62930-
000 

Limoeiro do 
Norte 

CE (88)3447-
6415 

natanael@ifce.edu.br 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará - 
Campus Iguatu 

Rodovia Iguatu-Várzea Alegre, 
km 05 - Vila Cajazeiras 

63503-
752 

Iguatu CE (88) 9654-
2015/(88) 
3582-1000, 
ramal 245 

adrianoerique@ifce.edu.br 

Embrapa Agroindústria 
Tropical 

R. Dra. Sara Mesquita, 2270 60511-
110 

Fortaleza CE (85) 299-
1915 

lindberg@cnpat.embrapa.br 

Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 
UFRPE (DEPA) 

R. D. Manoel Medeiros, s/n 52171-
900 

Recife PE (81) 3320-
6236 

cwanascimento@yahoo.com 

Embrapa Semi-Árido BR 428 km 153 Caixa Postal 23 56302-
970 

Petrolina PE 87.3862.1711 edna@cpatsa.embrapa.br 

Instituto Agronômico de 
Pernambuco 

Av. Gal. San Martin, 1371 50761-
000 

Recife PE (81) 3184 
7200 

  

VALEXPORT/LASP Rua Luiz Souza - B s/n° Quadra 
G - Distrito Industrial 

56308-
420 

Petrolina PE (87) 
38631245 

clemente@valexport.com.br 

Embrapa Meio 
Norte/Parnaíba 

BR 343, km 35, Zona Rural 64200-
970 

Parnaíba PI (86)-315-
1200 

ctuep@cpamn.embrapa.br 

       

 
Fonte: https://www.embrapa.br/solos/analises 
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7.6 Interpretação de análise de solos 
 

Após a análise do solo em laboratório ou em campo, o técnico classificará o solo quanto as 

condições físicas e químicas avaliadas.  

Alguns parâmetros possíveis de avaliação na análise de solos já foram abordados nos itens 

anteriores, como: condutividade elétrica do extrato da saturação (CE), percentagem de sódio trocável 

(PST), relação de adsorção de sódio (RAS) e o pH.   

8.  QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

   A qualidade da água utilizada na irrigação vai depender das condições climáticas da região, 

da fonte de água, do percurso anterior da água, da época do ano, da geologia da região e do 

desenvolvimento da irrigação.  

 Para que se possa fazer correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os 

parâmetros analisados devem estar relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no manejo da 

irrigação, os quais serão necessários para controlar ou compensar os problemas relacionados com a 

qualidade da água (BERNARDO et al., 2006). 

A qualidade da água de irrigação é definida principalmente pela quantidade total de sais 

dissolvidos e sua composição iônica. Os principais sais dissolvidos na água de irrigação são os de 

sódio, cálcio e magnésio em forma de cloretos, sulfatos e bicarbonatos. Normalmente, o potássio e o 

carbonato estão presentes em proporções relativamente baixas (SILVA et al., 2011). 

Os sais podem prejudicar o crescimento das plantas fisicamente, limitando a retirada de água 

através da modificação de processos osmóticos, ou quimicamente, por reações metabólicas tais como 

as causadas por constituintes tóxicos. Os efeitos dos sais nos solos, causando variações na estrutura, 

permeabilidade e aeração do solo, afetam indiretamente o crescimento das plantas. Os indicadores 

físicos e químicos da qualidade da água estão listados abaixo: 

8.1Análise de água:  Indicadores físicos de qualidade da água 
 

 Cor 

 Relacionada à presença de substâncias e compostos químicos na água; pode ser causada 

pelo ferro ou manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água (principalmente vegetal), 

pelas algas ou pela introdução de esgotos industriais e domésticos. 
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 Turbidez 

 Presença de matéria em suspensão na água como argila, silte, substâncias orgânicas 

finamente divididas, organismos microscópicos e outras partículas, porém a sua presença em geral 

não significa um problema de qualidade da água, mas pode interferir na transmissão da luz nos 

corpos d’água e nos processos biológicos.  

 Temperatura 

É um parâmetro importante, pois influi em algumas propriedades da água (densidade, 

viscosidade, oxigênio dissolvidos), com reflexos sobre a vida aquática. A temperatura pode variar em 

função de fontes naturais (energia solar) e fontes antropogênicas (despejos industriais e águas de 

resfriamento de máquinas). 

 Sabor e Odor 

Resultam de causas naturais (algas, vegetação em decomposição; bactérias; fungos; 

compostos orgânicos, tais como gás sulfúrico, sulfatos e cloretos) e artificiais (esgotos domésticos e 

industriais). 

 Sólidos  

Estão relacionados aos diversos tipos de materiais presentes na água; podem ser divididos 

em duas categorias, em suspensão ou dissolvidos. 

 Condutividade Elétrica 

Mede a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Apresenta relação direta 

com as espécies iônicas dissolvidas. Quanto maior for à quantidade de íons dissolvidos maior o valor 

da CE. 

8.2 Indicadores químicos da qualidade da água 
 

 pH (potencial hidrogeniônico) 

 Representa o equilíbrio entre íons H+ e os íons OH-; varia de 0 a 14; indica se uma água é 

ácida (pH inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou alcalina (pH maior do que 7); o pH da água depende 

de sua origem e características naturais, mas pode ser alterado pela introdução de resíduos; pH baixo 

torna a água corrosiva; águas com pH elevado tendem a formar incrustações nas tubulações. 

 Alcalinidade 
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 Mede a capacidade da água de neutralizar os ácidos; em teores elevados, pode proporcionar 

sabor desagradável à água; tem influência nos processos de tratamento da água. 

 Dureza 

Resulta da presença, principalmente, de sais alcalinos terrosos (cálcio e magnésio), ou de 

outros metais bivalentes, em menor intensidade; em teores elevados, causa sabor desagradável e 

efeitos laxativos; reduz a formação da espuma do sabão, aumentando o seu consumo; provoca 

incrustações nas tubulações e caldeiras. Classificação das águas, em termos de dureza (em CaCO3): 

 < 50 mg/L CaCO3 – água mole; 

 entre 50 e 150 mg/L CaCO3 – água com dureza moderada; 

 entre 150 e 300 mg/L CaCO3 – água dura; 

 300 mg/L CaCO3 – água muito dura. 

 

 Cloretos 

Os cloretos, geralmente, provêm da dissolução de minerais ou intrusão de águas do mar; 

podem, também, advir dos esgotos domésticos ou industriais; em altas concentrações, 

conferem sabor salgado à água ou propriedades laxativas. 

 Ferro e Manganês  

Podem originar-se da dissolução de compostos do solo ou de despejos industriais; causam 

coloração avermelhada à água, no caso do ferro, ou marrom, no caso do manganês, manchando 

roupas e outros produtos industrializados; conferem sabor metálico à água; as águas ferruginosas 

favorecem o desenvolvimento das ferrobactérias, que causam maus odores e coloração à água e 

obstruem as canalizações. 

 Nitrogênio 

É essencial para os organismos vivos, pois é um importante constituinte da proteína, 

incluindo o material genético, e em excesso ocasiona o processo de eutrofização, resultando no 

crescimento exagerado das algas. Além disso, a presença de compostos nitrogenados na água pode 

ser resultado da lixiviação do solo, processos biogênicos naturais, lançamento de despejos e 

drenagem de áreas agrícolas. São causas do aumento do nitrogênio na água: excrementos de animais, 

fertilizantes, esgotos domésticos e industriais. 
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Obs.: A Eutrofização é um mecanismo desenvolvido sob a presença de uma grande carga orgânica 

proveniente de lançamentos de efluentes domésticos, municipais ou industriais, os quais 

transportam, para os reservatórios, grandes quantidades de nutrientes. 

 Fósforo 

Como o nitrogênio, o fósforo é um nutriente essencial para os organismos vivos; é um 

nutriente limitante para o processo de eutrofização. Elevadas concentrações de fósforo em sistemas 

aquáticos é um indicativo de poluição, que pode ser decorrente de esgotos domésticos, efluentes 

industriais e drenagem de áreas agrícolas e de criação intensiva de animais. 

 Oxigênio Dissolvido (OD) 

É indispensável aos organismos aeróbio: a água, em condições normais, contém oxigênio 

dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da temperatura: águas com baixos teores de 

oxigênio dissolvido indicam que recebem matéria orgânica; a decomposição da matéria orgânica por 

bactérias aeróbias é, geralmente, acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio dissolvido da 

água; dependendo da capacidade de autodepuração do manancial, o teor de oxigênio dissolvido pode 

alcançar valores muito baixos, ou zero, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. 

 Matéria Orgânica 

 A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua nutrição, e aos 

autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico; em grandes quantidades, no entanto, podem 

causar alguns problemas, como: cor, odor, turbidez, consumo do oxigênio dissolvido, pelos 

organismos decompositores. 

A qualidade da água de irrigação é tradicionalmente definida principalmente pela quantidade 

total de sais dissolvidos, mas problemas com ferro (Fe), manganês (Mn), bactérias e algas, contidas 

na água ou sistemas de irrigação, também devem ser considerados (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Diretrizes para interpretar a qualidade da água para irrigação 

Problemas e constituintes 
relacionados com 

Unidades Grau de restrição para uso 

SALINIDADE  Nenhum Moderado Severo 
CE dS/m < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0 
TST mg/L < 450 450 a 2000 >2000 
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INFILTRAÇÃO     
RAS=0 a 3 dS/m >0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 
RAS=3 a 6 dS/m >1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 
RAS= 6 a 12 dS/m >1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 
RAS=12 a 20 dS/m >2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 
RAS= 20 a 40 dS/m >5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 
TOXICIDADE     
Sódio (Na+) RAS < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0 
Irrigação por superfície m.e./L < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0 
Irrigação por aspersão     
Cloro (Cl)     
Irrigação por superfície m.e./L < 4,0 4,0 – 10,0 >10,0 
Irrigação por aspersão m.e./L < 3,0 >3,0  
Boro (Bo) m.e./L < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0 
MISCELÂNEA     
Nitrogênio (NO3-N) mg/L < 5,0 5,0 a 30,0 >3,0 
Bicarbonato (HCO3

-)     
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO  <1,5 1,5 – 8,5 >8,5 
pH  Amplitude normal de 6,5 a 8,4 
Fonte: SILVA et al., 2011 

 

Os problemas mais comuns, segundo os quais se avaliam os efeitos da qualidade da água 

relacionados à salinidade, são a velocidade de infiltração da água no solo (Figura 32) e a toxicidade. 

Contudo, existem vários outros problemas relacionados à qualidade de água para irrigação que valem 

a pena serem mencionados, são: 

 O excessivo crescimento vegetativo; 

 O retardamento na maturação das culturas e sua tendência ao acamamento, provocados por 

altas concentrações de nitrogênio na água de irrigação; 

 As manchas nas folhas e frutos provocados por depósito de sais, devido à aplicação de água 

contendo altos teores de bicarbonato, gesso ou ferro, por aspersão e irregularidades 

frequentemente associadas às águas de pH anormal. 
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A finalidade mais importante do controle da salinidade é manter o rendimento da cultura em 

níveis aceitáveis. 

 Alternativas para o controle da salinidade:  

 Drenagem, lixiviação; 

 Tolerância das culturas 

 Tratos culturais 

 Métodos de irrigação; 

 Melhoramento do solo e misturas e/ou substituição das águas. 

 

8.3 Classificação da água para irrigação  
 
  

O diagrama de classificação combinando a Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e a 

concentração total de sais (STD), permite formar até dezesseis classes de água para irrigação, 

variando entre C1 a C4 e de S1 a S4 em todas as combinações possíveis (FIGURA 37) (SILVA et al., 

2011 e CORDEIRO, 2001 citado por SILVEIRA, 2014).  

Figura 20. Tubulação deteriorada em função da precipitação do ferro. 
Fonte: http://www.agr.feis.unesp.br/acagua.htm 
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Figura 21. Diagrama para classificação da água para irrigação. 

 
 
Tabela 5. Classificação da água para irrigação ao risco de salinidade 

Classe de Salinidade Faixa de CEa (dS m-1) Risco de Salinidade 
C1 < 0,75 Baixo 
C2 0,75 – 1,50 Médio 
C3 1,50 – 3,0 Alto 
C4           >3,0 Muito alto 

Fonte: Adaptado da da University of California Committee of Consultants (UCCC, 1974). Citado por 
Albuquerque, 2015.  
 
 
Tabela 6. Riscos de problemas de infiltração no solo caudado pela sodicidade da água.  

RAS (mmolc L -1) 
Classes de sodicidade 

S1 
Sem problemas 

S2 
Problemas crescentes 

S3 
Problemas severos 

0 – 3 >0,70 0,70 – 0,20 < 0,20 
3 – 6 >1,20 1,20 – 0,30 < 0,30 
6 – 12 >1,90 1,90 – 0,50 < 0,50 
12 – 20 >2,90 2,9 – 1,30 < 1,30 
20 - 40 >5,0 5,00 – 2,90 <2,90 

Fonte: Adaptado de Ayers e Westcot (1999), citado por Albuquerque, 2015.  
 

________________________________________________________________________________________
Drenagem e Controle de Salinidade na Irrigação                                                                                               



 
 
 
9. TOLERÂNCIA DAS PLANTAS À SALINIDADE 

9.1 Efeitos dos sais no solo e na planta 
 

Durante as irrigações repetidas, os sais na água de irrigação podem acumular-se no solo, 

reduzindo a água disponível para a cultura e acelerar o início da falta de água. Dois pontos principais 

que podem afetar no desenvolvimento e produtividade da cultura: 

 Pelo aumento do potencial osmótico do solo. Quanto mais salino for um solo, maior será a 

energia gasta pela planta para absorver água e conseguinte absorção de nutrientes;  

 Pela toxidez de determinados elementos, principalmente  sódio, boro, bicarbonatos e cloretos, 

que em concentração elevadas causam distúrbios fisiológicos nas plantas.  

Na Tabela 7 é mostrado o percentual de perda de produtividade de uma cultura em função da 

condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, desde que todos os outros fatores de produção 

sejam favoráveis.  

Tabela 7. Níveis de tolerância à salinidade do solo (CEes) e da salinidade da água de irrigação (CEi) 

e influência na produtividade potencial das culturas) 

Produtividade Potencial 
 100% 90% 75% 50% 0% 
 CEes CEi CEes CEi CEes CEi CEes CEi CEes 

(máximo) 
CEi  

FEIJÃO CAUPI 1,0 0,7 1,5 1,0 2,3 1,5 3,6 2,4 6,3 4,2 
MILHO 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10,0 6,7 
ALGODÃO  7,7 5,1 9,6 6,4 13,0 8,4 17,0 12,0 27,0 18,0 
SORGO 6,8 4,5 7,4 5,0 8,4 5,6 9,9 6,7 13,0 8,7 
TRIGO (Triticum 
aestivum) 6,0 4,0 7,4 4,9 9,5 6,3 13,0 8,7 20,0 13,0 
SOJA (Glycine 
max) 5,0 3,3 5,5 3,7 6,3 4,2 7,5 5,0 10,0 6,7 
ARROZ 
INUNDADO 3,0 2,0 3,8 2,6 5,1 3,4 7,2 4,8 11,0 7,6 
CANA DE 
AÇUCAR 1,7 1,1 3,4 2,3 5,9 4,0 10,0 6,8 19,0 12,0 
ABOBRINHA 4,7 3,1 5,8 3,8 7,4 4,9 10,0 6,7 15,0 10,0 
BETERRABA 4,0 2,7 5,1 3,4 6,8 4,5 9,6 6,4 15,0 10,0 
TOMATE 2,5 1,7 3,5 2,3 5,0 3,4 7,6 5,0 13,0 8,4 
PEPINO 2,5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2 10,0 6,8 
BATATA 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10,0 6,7 
BATATA DOCE 1,5 1,0 2,4 1,6 3,8 2,5 6,0 4,0 11,0 7,1 
PIMENTA 1,5 1,0 2,2 1,5 3,3 2,2 5,1 3,4 8,6 5,8 
ALFACE 1,3 0,9 2,1 1,4 3,2 2,1 5,1 3,4 9,0 6,0 
CEBOLA 1,2 0,8 1,8 1,2 2,8 1,8 4,3 2,9 7,4 5,0 
UVA 1,5 1,0 2,5 1,7 4,1 2,7 6,7 4,5 12,0 7,9 
MORANGO  1,0 0,7 1,3 0,9 1,8 1,2 2,5 1,7 4,0 2,7 
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Fonte: Adaptado de Ayers e Westcot, 1976.  

 
 
 As espécies de plantas apresentam ampla variação em tolerância à salinidade, apresentando 

diferenças ainda entre as cultivares e as fases fenológicas. Na Tabela 8 são apresentados os valores 

médios das tolerâncias de algumas culturas, em termo de condutividade elétrica do extrato de 

saturação (CEes) 

 

Tabela 8 Valores de salinidade limiar para algumas culturas comuns em regiões áridas e semiáridas 

Cultura CEes(dS m-1) Cultura CEes(dS m-1) 

Abacate 1,3 Feijão fava 1,6 

Abobrinha 3,2 Laranja 1,7 

Alface  1,3 Limão 1,7 

Algodão 7,7 Melão  2,2 

Amendoim  3,2 Milho 1,7 

Arroz 3,0 Morango 1,0 

Batata 1,7 Nabo 0,9 

Batata doce 1,5 Pimentão 1,5 

Beterraba 4,0 Rabanete 1,2 

Brócolis 2,8 Repolho 1,8 

Cana-de-açúcar 1,7 Soja 5,0 

Cebola 1,2 Sorgo 4,0 

Cenoura 1,0 Tomate 2,5 

Couve flor 2,5 Pepino 2,5 

Espinafre 2,0 Vagem  1,5 

Feijão 1,0 Uva 1,5 

Fonte: Adaptado de Ayers & Westcot (1991) citado por Duarte et al., 2015.  

 

9.2 Efeito osmótico 
A presença de sais na solução do solo faz com que aumentem as forças de retenção por seu 

efeito osmótico e a magnitude do problema de escassez de água na planta. O aumento da pressão 

osmótica causado pelo excesso de sais solúveis poderá atingir um nível em que as plantas não terão 
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forças de sucção suficiente para superar essa pressão, consequentemente, a planta não irá absorver 

água, mesmo em um solo aparentemente úmido, denominada seca fisiológica (Figura 38). 

 
 

Dependendo do grau de salinidade, a planta ao invés de absorver água, poderá perder a água 

que se encontra no seu interior, fenômeno denominado de plasmólise, e ocorre quando uma solução 

altamente concentrada é posta em contato com a célula vegetal. Esse fenômeno é devido ao 

movimento da água, que passa das células para a solução mais concentrada.  

A salinidade do solo reduz a disponibilidade da água no solo, porém nem todas as culturas 

são igualmente afetadas pelo mesmo nível de salinidade, pois algumas são mais tolerantes que outras, 

podendo extrair água com mais facilidade. Por isso, as plantas podem ser classificadas como 

glicófitas e halófitas. As glicófitas são plantas menos tolerantes à ação dos sais, já as halófitas são 

plantas que se ajustam osmoticamente e sobrevivem em meio altamente salino.  

9.3 Efeitos Tóxicos 
 

Quando as plantas absorvem os sais do solo, juntamente com a água, permitindo que haja 

toxidez na planta por excesso de sais absorvidos, e consequentemente, promove o desbalanceamento 

e danos ao citoplasma, resultando danos na bordadura e no ápice das folhas, onde a planta perde, por 

transpiração, água havendo, nessas regiões, acúmulo do sal translocado do solo para a planta e, 

assim, toxidez por sais. 

Figura 22. Movimento da água do solo à planta 
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Os problemas de toxidade frequentemente acompanham ou complicam os de salinidade ou 

permeabilidade, podendo surgir mesmo que a salinidade for baixa. Os sintomas de toxidade aparecem 

em qualquer cultura caso as concentrações de sais no interior sejam suficientemente altas ou acima de 

níveis de tolerância da cultura. A toxidade é provocada pelos íons cloreto, sódio e boro; porém, 

muitos outros oligoelementos são tóxicos às plantas, mesmo em pequenas concentrações. A Tabela 8 

mostra algumas culturas afetadas por íons específicos. 

Tabela 8: Algumas culturas afetadas por íons específicos (PIZARRO, 1978) 

ÍONS FRUTEIRAS HORTALIÇAS CULTURAS EXTENSIVAS 

Na+ 

Amendoeira  Milho 
Abacateiro   

Citros   
Pessegueiro   

Videira   
Morangueiro   

Ca ++  Folhosas Linho 

Cl- 
Abacateiro Batata doce Fumo 

Citros   
Videira   

SO-
4 Bananeira Alface  

NO3
- 

  Beterraba 
  Açucareira 
  Cana-de-açúcar 

9.4 Efeitos indiretos 
 

Acontecem quando as altas concentrações de sódio ou outros cátions na solução interferem 

nas condições físicas do solo ou na disponibilidade de alguns elementos, afetando o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas, indiretamente. A presença de um íon em excesso poderá provocar 

deficiência ou inibir a absorção de outro, devido à precipitação. 

 

10. MANEJO DO SISTEMA SOLO-ÁGUA-PLANTA  

10.1 Interação salinidade - fertilidade do solo 
 

Fertilizantes naturais, químicos ou corretivos, contém alta concentração de sais solúveis, 

provocando ou intensificando os problemas de salinidade. Sugere-se aplicar uma pequena quantidade 

de fertilizante na fase inicial de desenvolvimento das plantas e o restante pode ser aplicado entre a 

emergência e o crescimento vigoroso.  
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Deve-se utilizar, sempre, fertilizantes com menor potencial de salinização. Na tabela a seguir 

pode-se verificar o índice de salinidade para diferentes fertilizantes. 

Tabela – Efeitos salinizantes relativos a materiais fertilizantes sobre a solução do solo 

Material fertilizante Índice de salinidade 
Amônia anidra 47,1 
Bifosfato de amôio 29,9 
Carbonato de cálcio 
(Calcário) 4,7 

Calnito, 13,5% 105,9 
Calnitro, 17,5% 109,4 
Cianamida de cálcio 31,0 
Cloreto de potássio, 50% 109,4 
Cloreto de potássio, 60% 116,3 
Cloreto de potássio, 63% 114,3 
Cloreto de sódio 153,8 
Dolomita 0,8 
“Manure salts”, 20% 112,7 
“Manure salts”, 30% 91,9 
Fosfato de amônio (11-48) 26,9 
Monofosfato de amônio 34,2 
Monofosfato de cálcio 15,4 
Nitrato amoniacal 61,1 
Nitrato de amônio 104,7 
Nitrato de cálcio 52,5 
Nitrato de potássio 73,6 
Nitrato de sódio 100 
Solução nitrogenada, 37% 77,8 
Solução nitrogenada, 40% 70,4 
Sulfato de amônio 69,0 
Sulfato de cálcio (gesso) 8,1 
Sulfato de potássio 46,1 
Sulfato de potássio e 
magnésio 43,2 

Superfosfato, 16% 7,8 
Superfosfato, 20% 7,8 
Superfosfato, 45% 10,1 
Superfosfato, 48% 10,1 
Ureia 75,4 

  Fonte: Adaptado de Duarte et al., 2015. 
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10.2 Manejo para uso de água salina na agricultura 
 

Partindo-se do princípio de que todas as águas contêm sais, mesmo utilizando águas para 

irrigação que apresentam reduzidas concentrações, existe certo potencial de salinização em condições 

de chuvas e/ou drenagem insuficiente.  

Em regiões áridas e semiáridas, as águas superficiais e subterrâneas apresentam maior 

concentração salina do que em regiões úmidas e subúmidas, o que aumenta o problema de 

salinização e sodificação do solo (MEDEIROS, 1998).  

O método da irrigação afeta a eficiência de aplicação da água e a salinidade. O sistema de 

irrigação por sulcos se adapta às culturas em linha; à tendência dos sais se elevarem na superfície do 

solo entre dois sulcos vizinhos. 

Na irrigação por gotejamento os sais se acumulam na periferia do bulbo molhado e com o 

tempo esse acúmulo de sais pode se constituir em um sério perigo. Com o manejo adequado e chuvas 

suficientes para lixiviar os sais, esse sistema não apresentará problema, mesmo utilizando água 

salina.  

A irrigação por aspersão é eficiente quanto ao uso da água salina; oferece as vantagens da 

aplicação uniforme, como se fosse uma chuva, permitindo ao mesmo tempo, uma lixiviação 

adequada e uniforme dos sais. No entanto, pode causar necrose nas folhas das plantas sensíveis a 

salinidade (Duarte, et al., 2015).  

Para o cultivo em solos salinos e uso de água salina a frequência de irrigação é um fator 

muito importante, pois, quanto maior a frequência, menor será a concentração dos sais, devido ao 

efeito da diluição. A lixiviação é a chave da irrigação bem-sucedida onde a salinidade é excessiva, e 

também é considerada como o único meio pelo qual a salinidade do solo pode ser mantida em níveis 

aceitáveis sem riscos para as culturas. Pois, quanto mais salina é a água de irrigação ou mais sensível 

é a cultura à salinidade, maior deve ser a lixiviação para que se possa manter o rendimento da cultura 

explorada. 

Em áreas irrigadas a ausência de lixiviação, faz com que o sal se deposite na zona do 

sistema radicular devido à evaporação. Por isso, a lixiviação dos sais é o fator mais importante para 

evitar a salinização de uma área irrigada. Além disso, vários outros fatores podem ainda afetar o 

processo de salinização, como a drenabilidade do solo, a precipitação dos sais de baixa solubilidade, 

manejo da irrigação e manejo agronômico. 
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11. NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

A água desempenha múltiplas funções, seja para atendimento das necessidades básicas 

humanas, animais e para a manutenção dos ecossistemas, seja como insumo na maioria dos processos 

produtivos. Estas múltiplas atribuições e conotações da água, devido ao seu caráter indispensável à 

vida, tornam essencial a normatização do seu uso, com uma legislação específica e atuação efetiva do 

poder público. 

Os usos das águas brasileiras foram disciplinados pela Lei Federal no 9.433, de 08 de janeiro 

de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos trouxe aperfeiçoamentos em relação ao Código de Águas de 

1934 - Decreto no 24.643, que visava permitir ao poder público controlar e incentivar o 

aproveitamento e uso racional das águas. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, que irão 

orientar a implementação dos seus instrumentos definidos, entre eles a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos: 

a) a água é um bem de domínio público; 

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais; 

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a)  assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; 

b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
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c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

11.1 Conceituação e caracterização do instrumento de outorga 
 

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a) Os Planos de Recursos Hídricos; 

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água; 

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

e) a compensação a municípios; 

f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 16, DE 8 DE MAIO DE 2001 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo 

mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de 

uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 

ato, consideradas as legislações específicas vigentes. Ela não implica alienação total ou parcial das 

águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de uso e confere o direito de uso de recursos 

hídricos condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado 

à suspensão da mesma, sendo o outorgado obrigado a respeitar direitos de terceiros.  

 Estão sujeitos à outorga:  
 
Casos sujeitos à outorga: 

a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para 

consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo;  

b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo;  

c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;  

d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e  

e) outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água.  
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 Independem de outorga:  

Existem casos em que o uso da água não será sujeito à outorga, estes casos deverão ser 

definidos pelo comitê de bacia hidrográfica da região ou, na ausência do comitê, pela autoridade 

outorgante do corpo hídrico. Entretanto, mesmo não sujeito à outorga, estes usos definidos deverão 

estar cadastrados junto à autoridade outorgante. 

 

Casos que independem de outorga: 

a) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais distribuídos no meio rural;  

b) as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do ponto de 

vista de volume quanto de carga poluente 

c) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes:  Os critérios específicos 

de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas insignificantes são 

estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos 

correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência estes, pela autoridade 

outorgante. 

 

11.1.1 Domínio das águas do Brasil 
 

A Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da seguinte 

forma:  

1 - são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, inciso III); 

2 - são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras da União (CF, art. 26, inciso I). 
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11.2 Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos  
 

A Agência Nacional de Águas – ANA, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, tem a finalidade de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 

n.º 9.433/1997, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, regular os usos das águas dos rios e lagos de 

domínio da União por meio da Outorga e da Fiscalização. 
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LISTA DOS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS COM SITES  

 

 

 

Estado Órgão Site 
Acre Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC http://www.imac.ac.gov.br/ 

Amazonas     
Alagoas Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos 
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos/outorga 

Bahia Sistema Estadual de Informações 
Ambientais e de Recursos Hídricos 

http://www.sistema.seia.ba.gov.br 

Ceará Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH http://www.srh.ce.gov.br/eixos-de-atuacao 

Distrito Federal ADASA - Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal 

http://www.adasa.df.gov.br/ 

Espírito Santo Agência Estadual de Recursos Hídricos http://www.agerh.es.gov.br/ 

Goiás Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos 

http://www.secima.go.gov.br/post/ver/198106/outorga 

 Secretaria Estadual do Meio Ambiente http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/index.jsf 

Mato Grosso  Secretaria de Estado de Meio Ambiente http://www.sema.mt.gov.br/ 

Mato Grosso do Sul IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul 

http://www.imasul.ms.gov.br/ 

Minas Gerais Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 
IGAM 

http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/outorga 

Pará Secretaria do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS 

http://www.semas.pa.gov.br/diretorias/recursos-
hidricos/outorga/ 

Paraíba AESA: Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 

http://www.aesa.pb.gov.br/outorga/orientacoes.php 

Paraná Secretaria do meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

http://www.meioambiente.pr.gov.br 

Pernambuco APAC - Agência Pernambucana de Águas e 
Clima 

http://www.apac.pe.gov.br/outorga/ 

Piauí Secretaria Estadual do meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos -  SEMAR 

http://www.semar.pi.gov.br/index.php 

Rio de Janeiro  Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm 

Rio Grande do 
Norte 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos - 

http://www.semarh.rn.gov.br/Index.asp 

Rio Grande do Sul Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul 

http://www.sema.rs.gov.br/ 

Rondônia Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental 

http://www.sedam.ro.gov.br/ 

Roraima Fundação Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- FEMARH 

http://www.femact.rr.gov.br/ 

Santa Catarina Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 

http://www.aguas.sc.gov.br/ 

São Paulo DAEE - Departamento de Águas e Energia 
Elétrica  

http://www.daee.sp.gov.br/ 

Sérgipe Secretaria de Estado do Meio Ambiente e  
dos Recursos Hídricos 

http://www.semarh.se.gov.br/srh/ 
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11.3 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos  
(http://cnarh.ana.gov.br/sistemacnarh.aspx)  
 

O CNARH foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com 

autoridades estaduais gestoras de recursos hídricos. O objetivo principal é permitir o conhecimento 

do universo dos usuários das águas superficiais e subterrâneas em uma determinada área, bacia ou 

mesmo em âmbito nacional. 

O conteúdo do CNARH inclui informações sobre a vazão utilizada, local de captação, 

denominação e localização do curso d'água, empreendimento do usuário, sua atividade ou a 

intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de efluentes. O 

preenchimento do cadastro é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas, de direito público e 

privado, que sejam usuárias de recursos hídricos, sujeitas ou não a outorga.  

 

11.4 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA 
 

 Passo 1 – Cadastro no CNARH  
 
 

Como procedimento estabelecido para realizar o pedido de outorga, a ANA solicita que o 

usuário faça, como passo inicial, o seu registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos – CNARH no endereço eletrônico http://cnarh.ana.gov.br/.  

Com a implementação do CNARH, instituído por intermédio da Resolução ANA nº 317, de 

26 de agosto de 2003, este passa a ser a principal porta de entrada na ANA dos pedidos de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos.  

O CNARH é parte integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – 

SNIRH, que está sendo desenvolvido continuamente pela ANA, envolvendo novos módulos e 

aplicativos.  

De acordo com a Resolução ANA nº 317, de 2003, o CNARH contém informações sobre a 

vazão utilizada, local de captação, denominação e localização do curso d’água, empreendimento do 

usuário, sua atividade ou a intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento 

de efluentes, a serem prestadas pelos usuários de recursos hídricos, em formas e tempos a serem 

definidos pela ANA.  

Todos os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga preventiva e de direito de uso de 

recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/1997, devem estar obrigatoriamente registrados no 

CNARH, assim como as captações, os lançamentos e as acumulações que independem de outorga, 
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para fins de controle de usos múltiplos. Também devem se cadastrar no CNARH as obras de 

travessia de corpos de água tais como pontes, passagens molhadas, dutos e outras interferências 

hidráulicas como diques, canalizações e soleiras de nível, apesar de não estarem sujeitas à outorga. 

Após abrir a página do CNARH, clique em “Acesse o CNARH” e em “Usuários de Recursos 

Hídricos”. Se você nunca se registrou no CNARH, clique em “Novo Usuário” e preencha seu nome, 

CPF e e-mail. O Sistema enviará para o seu e-mail uma senha de acesso. Entre com essa senha e com 

o seu CPF nos campos “Senha” e “Identificação”, respectivamente. Se tiver dúvidas, entre em 

“Instruções de Operação” ou acesso o “Manual do CNARH”, disponível na mesma página ou ligue 

gratuitamente para 0800-725-2255.  

No CNARH, preencha todas as informações sobre o seu empreendimento, finalidades ou 

componentes e todas as captações de água e lançamentos de efluentes, incluindo aquelas em redes de 

abastecimento e de esgotamento sanitário, em águas subterrâneas e rios de domínio da União e dos 

Estados.  

É importante ressaltar que para alguns usos, como irrigação, saneamento 

(abastecimento/esgotamento) e piscicultura em tanque escavado/viveiro, o usuário deverá, antes de se 

registrar no CNARH, preencher primeiramente as planilhas auxiliares que são facilitadoras e pré-

requisitos para as entradas de dados no CNARH, disponíveis no Anexo A e na página eletrônica 

(http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx).  

 

No caso específico da irrigação, os resultados indicados na parte inferior da planilha de 

irrigação deverão ser transcritos para o quadro “Vazões Sazonais” do CNARH (Figura abaixo).  
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Figura 39- Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de  

captação para irrigação. 
 

Ressalta-se que a análise técnica do pedido de outorga será feita com base nos dados 

informados na Declaração de Uso do CNARH, que deverão estar iguais aos dados obtidos na 

PLANILHA DE IRRIGAÇÃO, e, dessa forma, eles devem estar corretos e atualizados.  

Durante o período de vigência da outorga, o requerente deverá manter em seu poder todos os 

documentos comprobatórios das informações prestadas no CNARH e nos formulários de solicitação 

de outorga, comprometendo-se a disponibilizá-los, à ANA, a qualquer tempo, caso necessário, 

ficando sujeito às penalidades legais em caso de inexpressão da verdade.  

 

 Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga  

 

Preencha o formulário de REQUERIMENTO de outorga, disponível na página 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx e envie-o, 

juntamente com os demais documentos necessários constantes no REQUERIMENTO, descritos no 

Quadro 2 abaixo, para a ANA no endereço:  

Agência Nacional de Águas – Superintendência de Regulação – Setor Policial – Área 5, Quadra 3, 

Bloco L – CEP: 70610-200 – Brasília – DF.  
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No REQUERIMENTO, que deverá ser assinado pelo requerente, deverão constar os dados do 

responsável técnico pelas informações do pedido de outorga e o número da declaração de uso gerada 

pelo CNARH.  

Em bacias e períodos específicos, a ANA poderá considerar a Declaração de Uso do CNARH 

como requerimento de outorga, dispensando o envio dos formulários de solicitação de outorga pelos 

Correios. Esses casos serão definidos mediante resolução específica da ANA.  

Na página eletrônica http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/agilize  
encontra-se toda orientação para solicitação de outorga e providências quanto aos documentos 
necessários. 
 

11.5 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga no estado onde está 
sendo realizado o curso 
 

A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos Estados e do Distrito 

Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. 

Os rios e lagos que banham mais de um Estado ou país e, ainda, as águas armazenadas 

em reservatórios administrados por entidades federais (açudes do DNOCS e da CODEVASF, 

por exemplo) são de domínio da União e, nestes casos, a outorga é emitida pela ANA. 

Os demais rios, lagos e açudes, bem como as águas subterrâneas, são de domínio ou dos 

Estados ou do Distrito Federal e a outorga é emitida pela respectiva autoridade outorgante. 

A ANA e as demais autoridades outorgantes poderão informar ao usuário se o corpo hídrico é 

de domínio da União, do Estado ou do Distrito Federal. 

No item 11.2 é apresentado um quadro com as listas de órgãos gestores responsáveis pela 

emissão da outorga de todos os estados onde este curso será ministrado; e o passo a passo para a 

solicitação, estará disponível na apresentação em slides no dia do curso.  

 

11.6 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação 
 

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
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O licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas e está enunciado no art. 8º, I, II e III da 

resolução do CONAMA nº 237/97, que assim dispõe: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 

as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Documentos, projetos e estudos ambientais; 

II - Requerimento; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente; 

IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente; 

V - Audiência pública, quando couber; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências públicas, quando 

couber; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

 

11.7 Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico, de abrangência nacional 

feito junto ao órgão ambiental competente. O registro é obrigatório para todos os imóveis rurais e tem 

como finalidade integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 

de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento. 
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Onde faço a inscrição no CAR? 

A inscrição deve ser feita junto ao órgão ambiental estadual ou municipal competente, que 

disponibilizará na internet programa destinado à inscrição no CAR, bem como à consulta e 

acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais. Estados que não 

possuem sistemas eletrônicos poderão utilizar o Módulo de Cadastro para fins de atendimento ao que 

dispõe a Lei 12.651/12 e acesso a seus benefícios. Desta forma, antes de acessar o Módulo CAR para 

realizar inscrição, verifique se o imóvel rural que pretende cadastrar se localiza em unidade da 

federação no qual o órgão ambiental responsável por recepcionar as inscrições no CAR possui 

sistema eletrônico próprio e página específica para tal finalidade. Nesses casos, não será possível 

inscrever seu imóvel rural no CAR por meio do Módulo de Cadastro disponibilizado nesta página. 

Para realizar a inscrição, acesse o sítio eletrônico e/ou entre em contato com o órgão ambiental 

competente do Estado da federação em que se localiza o imóvel rural para obter informações acerca 

dos procedimentos a serem adotados. 

 

Passos para o cadastro Rural: 

1. Entre na página do CAR na internet, (http://www.car.gov.br ) e acesse o site. 

 

2. Módulo Cadastro: Baixe o programa Módulo de Cadastro e instale no seu computador. Selecione o 

estado em que o imóvel está localizado, e caso esteja de acordo com os termos de uso, baixe o 

programa conforme o sistema operacional que desejar (Windows, Linux ou Mac). Lembre-se de 

verificar os requisitos mínimos para operar o sistema. 

 

3. Baixe imagens: As imagens de satélite disponíveis para cadastramento do imóvel devem ser 

instaladas no programa Módulo Cadastro. Você pode utilizar imagens armazenadas em disco ou 

obtê-las da internet. Nos dois casos, selecione o estado, a cidade e então aperte a opção baixar. Repita 

o procedimento selecionando municípios conforme a localização do imóvel.  

 

4. Cadastro do imóvel: Na opção Cadastro de Imóveis acesse o botão cadastrar novo imóvel e 

selecione o tipo de imóvel que irá cadastrar.  Depois de identificar o responsável pelo cadastramento, 

forneça dados e informações de identificação do proprietário ou possuidor. No final responda ao 
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questionário, fornecendo informações complementares sobre a situação do imóvel. Selecione 

Finalizar e armazene o protocolo que será emitido. 

 

5. Enviar cadastro: Após finalizar o cadastro ou retificação do Imóvel Rural, é necessário enviá-lo ao 

SiCAR pela internet para emissão do Recibo de Inscrição CAR. Selecione a opção Gravar para envio. 

Após salvar o arquivo, acesse a opção enviar. Localize e selecione o arquivo e então envie apertando 

o botão correspondente. Em caso de sucesso você receberá uma mensagem de confirmação. 

 

6. Retificação do cadastro: Esse passo só pode ser realizado informando o número de inscrição do 

CAR. Caso perceba que cometeu algum erro ou precise complementar informações para que possa 

retificar o cadastro, o número deverá ser enviado ao SiCAR, com emissão do recibo de inscrição. 

 

7. Análise do imóvel: As inscrições recebidas pelo SiCAR serão submetidas às regras de validação e 

análise automática e passarão por análise e validação por parte de órgão competente, dos documentos 

e informações apresentados. Pendências e inconsistências serão comunicadas ao responsável pela 

inscrição, para que seja feita a adequação, se necessário, das informações declaradas. 

 É necessário que o proprietário saiba que para preencher as informações do sistema, sua 

propriedade deve estar georreferenciada, ou seja, tornar as coordenadas de sua propriedade 

conhecidas em um dado sistema de referência, este serviço pode ser realizado por topógrafos, 

técnicos em agrimensuras, ou profissionais habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e credenciado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).     
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