
DRENAGEM E CONTROLE DA SALINIDADE



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.



INTRODUÇÃO

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



INTRODUÇÃO

Questionamentos pertinentes:

• 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?



IMPORTÂNCIA DA DRENAGEM E DA SALINIDADE NA
PRODUÇÃO DAS CULTURAS

Canal de drenagem para escoamento de águas superficiais.



VANTAGENS ECONÔMICAS DO MANEJO ADEQUADO DA
DRENAGEM

Vantagens do manejo adequado da drenagem agrícola.



Incorporação de novas áreas à produção agrícola

Campos alagados de soja no Nebraska - EUA - Safra 2015/16.
Fonte: noticiasagricolas.com.br



Aumento da produtividade agrícola

Plantação de milho com parte da área alagada.



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.

A salinidade do solo depende diretamente:

a) Manejo da água;

b) Irrigação;

c) Lixiviação;

d) Drenagem.



Recuperação de Solos Salinos e Alcalinizados

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;

• Permeabilidade do solo.



Recuperação de Solos Salinos e Alcalinizados

Técnicas auxiliares

Técnicas mecânicas:
 Aração profunda;
 Subsolagem;
 Adição e mistura do solo com areia;
 Inversão de perfis. 

Técnicas biológicas:
 Adição de matéria orgânica; e
 Cultivo de vegetais com elevada 

evapotranspiração potencial.

Técnicas Fundamentais 

Existem duas técnicas fundamentais: 

 Lavagem dos sais; e

 Aplicação de melhoradores

químicos.



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

Exemplo do Perímetro Irrigado Curu Pentecoste – Ceará

Exemplo dos solos agrícolas no Vale do São Joaquim -
Califórnia



CONCEITOS, PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS RELACIONADOS À 
DRENAGEM E AO CONTROLE 

DA SALINIDADE. 



Conceito de Movimentos de Água no Solo 

O movimento de água no solo depende:

• Disponibilidade de água no solo;

• Concentração da solução no solo;

• Temperatura do solo; 

• Aeração do solo; 

• Sistema radicular (pelos radiculares)



Efeitos do Excesso de Água Sobre no Soloc

 Aeração

Mecanismos dos processos envolvidos

Condições ótimas de drenagem natural para desenvolvimento radicular. 



 Redução da concentração de nitrogênio no solo

Efeitos do Excesso de Água Sobre no Solo

Mecanismos dos processos envolvidos

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. 



Efeitos do Excesso de Água Sobre no Solo

Mecanismos dos processos envolvidos

 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.



Efeitos do Excesso de Água Sobre no Solo

Mecanismos dos processos envolvidos

Condutividade térmica x Umidade do solo.

 Temperatura

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.



Efeitos do Excesso de Água Sobre no Solo

Mecanismos dos processos envolvidos

 Tendência à salinização e sodificação

Esquema da evaporação da água subterrânea e consequente concentração 
de sais na superfície e do solo. 



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



EFEITOS DO EXCESSO DE ÁGUA SOBRE A PLANTA

Outros sintomas referentes à deficiência de drenagem são:

 Doenças

 Fisiologia

 Salinidade

Salinidade na cultura do morango



DIAGNOSTICO DE 

PROBLEMAS DE 

DRENAGEM



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

*LF – Lençol Freático



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

Poço de Observação

Esquema de um poço de observação. Poços de observação em uma área de videira



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

 Curvas de nível do 
lençol freático;

 Gradientes hidráulicos;
 Equipotenciais;
 Direção do fluxo 

subterrâneo;
 Regiões de recarga;
 Regiões de descarga; 
 Estimativa de fluxo 

subterrâneo.

Mapa do lençol freático indicando as linhas de fluxo, regiões de carga(a) 
e descarga(b) e linhas equipotenciais.



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

Profundidade do lençol freático

Solos com drenagem e sem drenagem



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

Condutividade hidráulica do solo



DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM

Porosidade



MÉTODOS E TECNOLOGIAS 

DE MANEJO DE DRENAGEM 

E CONTROLE DE 

SALINIDADE



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

 Sistemas de Drenagem

Tipos de drenoTipos de dreno



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

 Critérios de drenagem 

 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).



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

 Drenos e Materiais Drenantes: Exemplos e Aplicação

• Drenagem Superficial

Sistema de drenagem natural Sistema em Camalhão.



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

Sistema interceptor
Canais trapezoidais escavados em terra.



• Drenagem Subterrânea

MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

Esquema de um sistema de drenagem subterrânea do tipo espinha de peixe.



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

Perspectiva esquemática de funcionalidade de um sistema de drenagem subterrânea.

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



 Tipos de Drenos

MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

Tipos de dreno

Os abertos são valas que efetuam tanto a drenagem superficial quanto a 

subterrânea, sendo capazes de conduzir vazões relativamente grandes.



Materiais usados em sistema de drenagem coberto. Sistema de drenagem: tubos corrugados.

MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

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. 

Esquema de um canal trapezoidal estreito e outro mais largo. 



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

 Dimensionamento do Sistema de Drenagem

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



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.

MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

Algumas considerações sobre as profundidades de instalação de um dreno.



 Exemplos de aplicação de modelos de drenagem agrícola

MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

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



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

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

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



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

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

Trator realizando o movimento de terra na sistematização (a), sulcamento (b) e sistema sendo testado (c).



MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE MANEJO DE DRENAGEM 
E CONTROLE DE SALINIDADE

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).



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

Áreas cultivadas com problemas de salinidade do solo, consequentemente 

afetando no desenvolvimento das culturas.

Problemas com salinidade no solo.



 Técnicas de prevenção da salinização do solo

SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

 Classificação de solos afetados por sais



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

Aplicação de gesso no solo agrícola.



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

Distribuição relativa de raízes no perfil do solo.



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

 Avaliação e monitoramento da salinidade do solo

 Técnicas de amostragem de solos:

Seleção de amostras

Quando Coletar

Tipos de amostra

Coleta de amostra de solo

Onde retirar a amostra

Profundidade de Amostragem



SALINIDADE NO SOLO E NA ÁGUA

 Laboratórios para análise de água e de solo na região NE; Parâmetros 
físicos e químicos.

 Interpretação de análise de solos.



QUALIDADE DA ÁGUA
DE IRRIGAÇÃO



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

 Análise de água:  Indicadores físicos de qualidade da água:

• Cor

• Turbidez

• Temperatura

• Sabor e Odor

• Sólidos

• Condutividade Elétrica



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

 Indicadores químicos da qualidade da água:

• pH (potencial hidrogeniônico)

• Alcalinidade

• Dureza

• Cloretos

• Ferro e Manganês 

• Nitrogênio

• Fósforo

• Oxigênio Dissolvido (OD)

• Matéria Orgânica



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

Tubulação deteriorada em função da precipitação do ferro. 

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.



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

 Classificação da água para irrigação 

Diagrama para classificação da água para irrigação.



QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO



TOLERÂNCIA DAS PLANTAS 

À SALINIDADE



TOLERÂNCIA DAS PLANTAS À SALINIDADE

 Efeitos dos sais no solo e na planta

Níveis de tolerância à salinidade do solo (CEes) e da salinidade da água de 
irrigação (CEi) e influência na produtividade potencial das culturas).



TOLERÂNCIA DAS PLANTAS À SALINIDADE

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



 Efeito osmótico

TOLERÂNCIA DAS PLANTAS À SALINIDADE

Movimento da água do solo à planta



 Efeitos Tóxicos

TOLERÂNCIA DAS PLANTAS À SALINIDADE

 Efeitos indiretos



MANEJO DO SISTEMA 

SOLO-ÁGUA-PLANTA 



 Interação salinidade - fertilidade do solo.

MANEJO DO SISTEMA SOLO-ÁGUA-PLANTA 

 Manejo para uso de água salina na agricultura.

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.

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.



NOÇÕES DE POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL 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.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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;

c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

 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. 



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

• Estão 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. 



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

• 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.



 Domínio das águas do Brasil

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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).



 Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

 Passos para Encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA

• Passo 1 – Cadastro no CNARH 

• Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga 



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de captação para irrigação.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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

 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação
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.

 Cadastro Ambiental Rural (CAR)



• Onde faço a inscrição no CAR?

• Passos para o cadastro Rural

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). 

(http://www.car.gov.br ) 



OBRIGADO !


