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RESUMO

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE CRUZETA (RN), 
ATRAVÉS USO INTENSIVO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO. 

Dissertação de Mestrado 

Autor: Carlos Alberto Batista de Araújo 

Orientador: Antonio Marozzi Righetto & João Abner Guimarães Jr. 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária da UFRN 

Natal, RN, abril de 2007. 

Este trabalho visa à avaliação do Perímetro Irrigado Cruzeta, RN, que 

consiste na utilização eficiente da água para a produção agrícola, equacionando a 

quantidade disponível de água para atender a demanda requerida de um plantio 

adequado e economicamente viável à região. Admite-se que a água para 

abastecimento da população seja provida por fonte exógena através de adutoras. 

Com base nesse estudo será recomendada a implantação de instalações 

adequadas ao manejo de culturas a serem exploradas de acordo com a 

disponibilidade hídricas e demais condicionantes, devendo-se levar em 

consideração as estações secas e os anos de seca, onde as instalações ficarão 

parcialmente ou totalmente inativas; a construção de modelos de operação que se 

ajustem às estações chuvosas e secas e o estabelecimento de níveis de alerta para 

a redução gradual da área irrigada. Com base nos dados do estudo propõe-se a 

produção de tipos de agricultura irrigada não permanentes, ou seja, culturas 

temporárias seriam extensivamente produzidas durante períodos com grande 

armazenamento de água, transformando água represada em produtos estocados e 

pouca ou nenhuma produção durante os períodos prolongados de seca. Essa é a 

premissa básica de desenvolvimento agrícola sustentado para o semi-árido. 

Palavras Chaves: Semi-árido; Agricultura Irrigada; Desenvolvimento Sustentável. 
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ABSTRACT

EVALUATION OF CRUZETA REGION (RN) DEVELOPMENT THROUGH 
INTENSIVE USE OF WATER FOR IRRIGATION. 

Master Dissertation 

Author: Carlos Alberto Batista de Araújo 

Adviser: Antonio Marozzi Righetto & João Abner Guimarães Jr. 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária da UFRN 

Natal, RN, September of 2006. 

This work aims for the evaluation of Cruzeta Irrigated Perimeter, RN, which 

consists in the efficient use of water for agricultural production. The goal is looking for 

the available quantity of water for supplying required demands for adequate and 

economically viable cultures for the region.  It is supposed that regional community 

water is supplied by pipelines from sources located outside of the region. 

From this study it is recommended the implantation of adequate installments 

for culture management in accordance with the availability of water resources and 

others conditionings. It must be considered the intensity of rainy and drought 

seasons in order to adjust the cultivated area and equipments to be operated, and 

also, the use of operating models and simulations in order to establish alert levels 

and eventually, reduction of irrigated area. Based on obtained data it is proposed the 

cultivation of different types of non-permanent cultures so that  temporary cultures 

would be extensively produced in periods of abundant reservoir storage water 

permitting the transformation of storage water in storage culture products and few or 

no production in severe drought periods. This is the basic premise for sustainable 

agricultural development for Brazilian semiarid region. 

Key words:  semiarid region;
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso indispensável à grande maioria das atividades 

econômicas, notadamente da agricultura e da indústria, com uma influência decisiva 

na qualidade de vida das populações, principalmente nas áreas do abastecimento e 

esgotamento sanitário, e que têm enorme impacto na saúde pública. 

Todavia a quantidade de água existente na natureza é finita e sua 

disponibilidade diminui gradativamente devido ao crescimento populacional, a 

industrialização, à expansão das fronteiras agrícolas e à degradação do meio 

ambiente. Sendo a água um recurso indispensável à vida e a maioria das atividades 

produtivas, é de fundamental importância a utilização eficiente dessa disponibilidade 

hídrica, o que deve corresponder a uma opção estratégica na política de gestão de 

recursos hídricos.

Em termos globais o Brasil apresenta uma reserva hídrica bastante favorável, 

representando 12% da reserva mundial. Entretanto, a distribuição dos recursos 

hídricos no Brasil é bastante heterogênea, concentrando 80% dos recursos na bacia 

amazônica, onde as demandas são bastante reduzidas e apresentando um grande 

vazio hídrico na região semi-árida do Nordeste, com apenas 4% destes recursos, 

onde abriga 35% da população do país. 

A região semi-árida do Nordeste caracteriza-se pela escassez de recursos 

hídricos, com precipitação anual média na casa dos 900 mm, chegando próxima a 

400 mm; com elevada variabilidade na distribuição espacial e temporal de chuvas na 

região (sazonalidade interanual), acompanhada de limitações nas possibilidades de 

extração de águas subterrâneas (Costa, 2003). 

Nesta região a escassez hídrica está cada vez mais se tornando um dos 

maiores entraves ao seu desenvolvimento, formando um quadro social grave, no 

qual a migração para regiões mais úmidas torna-se uma perspectiva de superação 
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da pobreza que, ao contrário passa a concentra-se na periferia das grandes cidades, 

agravando os problemas sócio-econômicos e ambientais e a infra-estrutura urbana.  

O desenvolvimento sustentável no semi-árido nordestino representa um 

desafio a ser enfrentado através de políticas públicas efetivas de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos.  A exploração racional deste valioso recurso 

requer vontade política, meios técnicos e científicos capazes de transformar grande 

parte das terras irrigável dessa região em imensas áreas irrigadas. Sendo 

necessário que projetos atuais e futuros, priorizem sistemas de irrigação localizada, 

associados às culturas com menor demanda de água por hectare, capazes de 

economizar até 30% do consumo. 

Estima-se que no Brasil, existam aproximadamente 3,5 milhões de hectares 

irrigados, dos quais pouco mais de 500 mil localizados no Semi-Árido Brasileiro (em 

torno de 140 mil em áreas públicas de assentamento e cerca de 360 mil em 

propriedades privadas). A maioria destas áreas irrigadas foram implantadas há 

menos quinze anos e, portanto, em processo de consolidação ou implantação. 

Como conseqüência, seus resultados variam de acordo com o tempo de maturação, 

o desenvolvimento de cadeias produtivas, a incorporação de novas tecnologias, a 

competência dos produtores rurais, e em função da atração de investidores e 

empreendedores privados (Azevedo, et al., 2005). A área potencial para irrigação no 

Brasil é estimada em mais de 29 milhões de hectares e no Nordeste esta área é 

estimada entorno de 2,5 milhões de hectares.

Segundo o Banco Mundial (2003), o desempenho dos projetos de irrigação no 

Semi-Árido, mostra que o investimento em irrigação é uma excelente opção 

estratégica para o desenvolvimento econômico e social da região, contribuindo para 

a dinamização e diversificação da economia, o aumento do PIB regional, a geração 

de empregos estáveis, aumento da renda per capita, retenção de migrantes, 

melhoramento da infra-estrutura e aperfeiçoamento dos serviços públicos de 

educação, saúde e saneamento. O estudo constatou, além disso, que o custo do 

investimento por emprego gerado na agricultura irrigada é significativamente inferior 

à média dos demais setores da economia. 
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Apesar da grande expansão da irrigação ter ocorrido nos últimos 25 anos, as 

origens do desenvolvimento privado da irrigação remontam ao início do século 

passado, em 1910, quando empreendedores começaram a irrigar arroz no estado do 

Rio Grande do Sul. Os projetos públicos de irrigação se iniciaram em meados da 

década de 70 apoiados por programas oficiais do governo em algumas áreas do 

Nordeste semi-árido, associados a programas de assentamento de pequenas 

unidades familiares, como parte de grandes sistemas similares a Distritos de 

Irrigação, onde a maior parte dos investimentos em infra-estrutura é pública. 

Os primeiros perímetros públicos implantados tiveram objetivos 

eminentemente sociais, beneficiando exclusivamente pequenos produtores 

tradicionais da região semi-árida nordestina, entretanto, não obtiveram êxito, faltou 

capacidade gerencial, tecnológica e financeira requerida para explorar 

adequadamente todo o potencial da irrigação. Nos projetos iniciados, a partir da 

década de 80, com o envolvimento de produtores empresariais, a agricultura irrigada 

foi reorientada para a produção de frutas tropicais e passou a protagonizar a 

formação de alguns dos mais importantes pólos do agronegócio do país. 

A irrigação no semi-árido do Nordeste pode ser vista como uma das 

alternativas ao desenvolvimento sustentável, porém, requer para sua adequada 

implantação de amplos conhecimentos técnicos e científicos e investimentos 

públicos para ser realmente consolidada. O planejamento do uso racional da água 

para irrigação no semi-árido envolve conhecimentos e monitoramento da qualidade 

d’água, de práticas agrícolas que utilizem pouca água, da preparação do solo 

adequada ao plantio, de técnicas agrícolas regionais e do manejo de culturas 

resistentes e adaptadas a região, permitindo, assim maior aproveitamento dos 

recursos hídricos e o retorno econômico dos investimentos. 

Procurando reverter parte do quadro de escassez e de subdesenvolvimento, a 

irrigação pública foi introduzida no Estado do Rio Grande do Norte pelo DNOCS no 

início da década de 70, a partir do aproveitamento dos reservatórios de Cruzeta, 

Itans e Sabugi na região do Seridó e do reservatório de Pau dos Ferros na região 

Oeste. Atualmente, diversos perímetros irrigados estão em operação no Rio Grande 

do Norte, com destaque para o perímetro público do Baixo-Açu, situado à jusante da 
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Barragem Eng° Armando Ribeiro Gonçalves com infra-estrutura para atender uma 

área com potencial de irrigação de 6.000 ha. 

O Perímetro Irrigado Cruzeta está localizado no Vale do Piranhas, no Estado 

do rio Grande do Norte, no município de Cruzeta, distando 250 km da capital do 

Estado. Encontra-se a 226,46 m de altitude acima do nível do mar, ocupando uma 

área de 495,45 ha e perímetro de 18.062,68 m, tendo seu suprimento hídrico através 

do Açude Público Cruzeta, com sistema de irrigação utilizado por superfície em 

sulcos (gravidade). Possui um Canal Adutor Principal de 7.000 m de extensão com 

vazão de 400 l/s. No perímetro existem duas agrovilas, uma com 12 casas e outra 

com 11 casas, para assentar 23 famílias de irrigantes, que conta com uma 

população de 104 pessoas. 

Na implantação do perímetro, em 1973, foi desapropriada uma área de 

506,68 ha, sendo a área de sequeiro de 310,68 ha e a área irrigável de 196,00 ha, 

com uma área efetivamente implantada de 138,00 ha. A área média de cada lote é 

de 4,82 ha e de faixa seca de 11,89 ha. O consumo de água para irrigação dos lotes 

é controlado a partir de comportas metálicas reguladoras das vazões de derivação 

do canal principal, nos canais secundários e parcelares. Atualmente 111 ha 

encontra-se em utilização. 

Na área do perímetro irrigado, o relevo apresenta-se na forma de planície e 

tabuleiro e os tipos de solo são classificados com composição média, predominando 

o solo franco-arenoso. O clima tem estação chuvosa de janeiro a maio, temperatura 

média anual de 27°C, precipitação media anual de 570,0 mm, e com velocidade do 

vento, durante a estação seca do ano de 4,14 m/s e durante a estação chuvosa do 

ano de 3,04 m/s 

No perímetro irrigado tem-se a produção de tomate industrial, feijão, melão, 

melancia e sorgo forrageiro, com uma receita agrícola de R$ 431.475,95 em 2004. A 

produção de tomate industrial de 3.069.960 kg é toda encaminhada para industrias 

do estado da Paraíba, gerando uma receita de R$ 368.395,20 em 2004. 
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Na área de sequeiro do perímetro tem-se a produção pecuária de animais 

para produção de leite, animais para abate e animais para reprodução, sendo 

animais bovinos, caprinos e ovinos, com uma receita da pecuária de R$ 121.650,00 

em 2004.

Este trabalho visa à avaliação do Perímetro Irrigado Cruzeta, RN, que 

consiste na utilização eficiente da água represada no açude para a produção 

agrícola, equacionando a quantidade disponível de água para atender a demanda 

requerida de um plantio adequado e economicamente viável à região. Admite-se a 

garantia da oferta hídrica ao abastecimento as populações urbanas e rurais sejam 

providas por fonte exógena através de adutoras. 

O estudo propõe a produção de culturas irrigadas temporárias que seriam 

extensivamente produzidas durante períodos com grande armazenamento de água, 

transformando água represada em produtos estocados e pouca ou nenhuma 

produção durante os períodos prolongados de seca. Essa é a premissa básica de 

desenvolvimento agrícola sustentado para o semi-árido. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso indispensável à grande maioria das atividades 

econômicas, notadamente da agricultura e da indústria, com uma influência decisiva 

na qualidade de vida das populações, principalmente nas áreas do abastecimento e 

esgotamento sanitário, que têm forte impacto na saúde pública. 

Atualmente os recursos hídricos disponíveis no globo são suficientes para 

atender as necessidades de todos os seres humanos. Contudo, o problema da 

escassez da água está relacionado à desigual distribuição entre as diversas regiões 

da Terra, às exigências cada vez maiores de consumo, notadamente nos sistemas 

produtivos, e a crescente poluição e contaminação desses recursos naturais. 

Nesse contexto, sendo a água um fator essencial para o desenvolvimento 

sócio-econômico e ambiental de uma região, deve ser considerado um recurso 

estratégico e estrutural, tendo necessariamente que se garantir uma elevada 

eficiência do seu uso, o que deve corresponder a uma opção primordial na política 

de gestão dos recursos hídricos.

Contudo as experiências internacionais mostram que a água é condição 

necessária para a melhoria da qualidade de vida e crescimento econômico, mas 

está longe de ser condição suficiente. Não há evidências de que uma vez 

disponibilizada a água, eventuais demandas reprimidas se materializariam de forma 

imediata. Ao contrário, a análise de projetos implementados revela que outras 

variáveis exógenas adquirem dimensão decisiva para que os empreendimentos 

alcancem o desejado estágio de sustentação e viabilidade financeira, consolidando a 

demanda por recursos hídricos (Azevedo, et  al., 2005).

Estudo realizado pelo Banco Mundial, dedicado a analisar os impactos sociais 

e as externalidades da agricultura irrigada na região semi-árida do país, ilustra esse 

ponto. O estudo constatou que, ao lado dos aspectos positivos da irrigação como 
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solução potencial de problemas relacionados ao desenvolvimento econômico e 

social e à redução da pobreza, persistem deficiências importantes concernentes aos 

projetos de irrigação apesar destes terem assegurado o suprimento de água. 

Fatores como modelo gerencial, falta de regularização fundiária, distorção de 

mercado, fator de ordem creditícia, controle fito-sanitários, etc. foram identificados 

como impedimento para uma expansão e consolidação mais rápida desta atividade. 

O estudo conclui que antes de se investir na expansão de novas áreas, deveria ser 

dar prioridade a consolidação e conclusão de áreas já parcialmente desenvolvidas 

(Azevedo, et al., 2005).

Medeiros et al. (2005) afirma que a presença do açude no semi-árido 

brasileiro tem-se mostrado de vital importância para o desenvolvimento sustentado 

da região. Um grande número de barramentos de tamanhos variados foi construído 

em praticamente todos os seus cursos d´água, e iniciativa de particulares nas 

menores obras e pelo poder público nas grandes barragens. Entretanto, todo esse 

esforço não resultou numa evolução efetiva do conhecimento hidrológico da região.

O Consórcio CNEC-SOGREAH (1973) desenvolveu estudos para a 

implantação dos perímetros públicos de irrigação a partir dos açudes de Cruzeta, 

Itans, Sabugi e Pau dos Ferros, objetivando explorar o seu potencial hidro-agrícola, 

foram contratados pelo DNOCS, em 1971, ao Consórcio Nacional de Engenheiros 

Consultores S. A. (CNEC). Associado á empresa francesa “Societé Grenobloise 

d’Estudes et d’Aplications Hidrauliques” (SOGREAH). Carvalho Filho (2002) estudou 

o planejamento do uso da água de um pequeno açude na região do Seridó norte-rio-

grandense, Melo (2002) desenvolveu metodologia para o planejamento do uso 

múltiplo, abastecimento humano e irrigação, do açude Cruzeta no RN. Nascimento 

Jr. (2004) aplicou um modelo hidrológico distribuído na transformação chuva-vazão 

na bacia hidrográfica do rio Espinharas, no RN e PB. Righetto & Guimarães Jr. 

(2003) desenvolveram estudos de avaliação da disponibilidade hídrica do semi-árido 

norte-rio-grandense. Riguetto et al. (2005) realizou a avaliação do desenvolvimento 

da agricultura irrigada na região de Cruzeta, RN. Medeiros et al. (2005) realizou 

estudo para avaliação do evento hidrológico excepcional com vistas à obtenção de 

parâmetros hidrológicos na região semi-árida. 
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Neste capítulo são tratados os aspectos da agricultura irrigada no Semi-Árido 

Brasileiro, os aspectos institucionais, as políticas públicas referente a agricultura 

irrigada, a eficiência dos métodos de irrigação, a qualidade da água para irrigação, 

os solos e a classificação das terras para irrigação. Como também a disponibilidade 

hídrica, o aproveitamento racional das águas armazenadas no açude, a gestão e a 

operação dos reservatórios do semi-árido brasileiro; além da metodologia do 

balanço hídrico de um reservatório e o balanço hídrico do solo. 

2.2 A IRRIGAÇÃO 

Irrigação é a reposição artificial d’água às plantas de uma área agrícola com o 

auxílio de uma infra-estrutura hidráulica que distribui a água em todo terreno 

(Guimarães Jr., 2004). A água deve ser distribuída em qualidade e quantidade 

necessária e no momento certo, evitando o stress hídrico e maximizando a produção 

agrícola.

 Guimarães Jr. (2004) cita que as modalidades de irrigação são classificadas 

segundo a natureza da infra-estrutura hidráulica dos sistemas de irrigação. Em 

linhas gerais, os sistemas de irrigação podem ser classificados nos dois grupos 

seguintes:

Irrigação superficial: Nessa modalidade de irrigação, a mais tradicional, a

água escoa na superfície do terreno por gravidade com o auxílio de canais e sulcos 

cavados diretamente no solo. As principais modalidades de irrigação superficial são 

a irrigação por inundação e a irrigação por sulcos. 

Irrigação pressurizada: A distribuição da água no terreno é feita com o 

auxílio de uma rede de tubulações pressurizadas. As principais modalidades de 

irrigação pressurizadas são as irrigações por aspersão e a irrigação localizada 

Christofidis et al (2002) ressalta que atualmente devido ao crescimento 

populacional, a humanidade se vê compelida a usar a maior quantidade possível de 

solo agricultável, o que vem impulsionando o uso da irrigação, não só para 

complementar as necessidades hídricas das regiões úmidas, como para tornar 
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produtivas as áreas áridas e semi-áridas do globo, que constituem cerca de 55% de 

sua área continental total. Atualmente, mais de 50% da população mundial depende 

de produtos irrigados. 

Ainda segundo os autores, a migração da população do campo para a cidade 

e a industrialização, além de exercerem significativa demanda das águas dos 

mananciais, também exigiram o crescimento do parque gerador de energia elétrica, 

que, por sua vez, implicou na necessidade de aproveitamentos hidrelétricos. 

Adicionalmente, o aumento da população reclamou maior produção de alimentos, o 

que veio encontrar na agricultura irrigada o canal apropriado para satisfazer a essa 

demanda.

2.2.1 Eficiência da Irrigação 

Segundo estudo realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais, 

CEMIG, se a irrigação fosse utilizada de forma racional, aproximadamente 20% da 

água e 30% da energia consumidas seriam economizadas; sendo 20% da energia 

economizada devido à aplicação desnecessária da água e 10% devido ao 

redimensionamento e otimização dos equipamentos utilizados para a irrigação 

(Christofidis et al., 2002). Valores médios de eficiência de irrigação para diferentes 

sistemas são apresentados na Tabela 1. 

Christofidis et al (2002) ressaltam que o manejo racional da irrigação consiste 

na aplicação da quantidade necessária de água às plantas no momento correto. Por 

não adotar um método de controle da irrigação, o produtor rural usualmente irriga 

em excesso, temendo que a cultura sofra um estresse hídrico, o que pode 

comprometer a produção. Esse excesso tem como conseqüência o desperdício de 

energia e de água, usados em um bombeamento desnecessário. 

Os autores afirmam que mais de 60% das derivações dos cursos d’água 

brasileiros são para fins de irrigação. Por ser o principal concorrente pelo uso da 

água, deve-se estimular um manejo racional da irrigação e a otimização dos 

equipamentos elétricos utilizados, com a finalidade de tornar a utilização da água e 

da energia elétrica mais eficientes. 
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TABELA 1 - Eficiência e consumo de energia de diferentes métodos de irrigação. 
Método de Irrigação Eficiência de Irrigação (%) Uso de Energia (kWh/m )3

por superfície 40 a 75 0,03 a 0,3 

por aspersão 60 a 85 0,2 a 0,6 

Localizada 80 a 95 0,1 a 0,4 

             Fonte: Marouelli, W.A. e Silva, W.L.C., 1998. 

Ainda segundo Christofidis et al (2002) na seleção de sistemas de irrigação é 

necessário o conhecimento da eficiência de cada método de aplicação de água. 

Eficiência de irrigação pode ser definida como a relação entre a quantidade de água 

requerida pela cultura e a quantidade total aplicada pelo sistema para suprir essa 

necessidade.

2.2.2 Impactos Ambientais da Irrigação 

A irrigação pública incentivou a expansão da irrigação privada, que se 

implantou em áreas próximas aos projetos públicos, criando grandes pólos de 

desenvolvimento nessas regiões (ex: pólo Petrolina/Juazeiro) e gerando forte 

impacto sobre a infra-estrutura socioeconômica das cidades próximas e sobre o 

meio ambiente em geral, trazendo consigo o aumento dos problemas e conflitos 

causados pela prática intensiva da agricultura. 

Os maiores impactos negativos da irrigação são observados onde existe 

grande concentração de irrigantes, como em Projetos de Irrigação ou pólos de 

desenvolvimento regional. Esses impactos se iniciam na derivação ou captação da 

água na fonte, principalmente quando se constroem grandes obras de infra-estrutura 

hídrica como barragens, diques, açudes, canais e aquedutos, ocorrendo on-farm 

quando os sistemas de irrigação são mal dimensionados ou manejados 

inadequadamente.

Um dos problemas mais comuns nos setores irrigados é o uso de 

agroquímicos (inseticidas, fungicidas, herbicidas, e adubos inorgânicos) que, mesmo 
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quando feito de maneira adequada, pode contaminar os solos e as águas. Ademais, 

observa-se que as normas e procedimentos ideais nem sempre são seguidas 

corretamente, aumentando bastante os problemas de contaminação. 

Outro problema relacionado ao desenvolvimento da irrigação é o da falta de 

ordenamento no uso da água. Muitos projetos implantados ou em implantação pelo 

poder público não têm outorga para o uso da água. Os projetos privados 

implantados com recursos próprios nem sempre se preocupam em conseguir essa 

outorga, o que agrava o problema da contaminação e do conflito entre os usos da 

água.

Christofidis et al. (2002) afirma que os principais impactos ambientais 

possíveis devido ao uso da irrigação são: modificação do meio ambiente, consumo 

exagerado da disponibilidade hídrica da região, contaminação e poluição dos 

recursos hídricos nas áreas de abrangência, salinização do solo e problemas 

relacionados á saúde pública. 

Os autores destacam que a avaliação das conseqüências dos impactos 

negativos sobre as reservas hídricas deve-se enfatizar os problemas correlatos de 

erosão dos solos, assoreamento dos corpos de água e falta de controle no uso de 

fertilizantes e biocidas. A situação agrava-se pela insuficiente proteção das fontes e 

dos mananciais, que muitas vezes inviabiliza o aproveitamento dessa água para 

outros usos, ou onera seu custo devido à necessidade de tratamento que, em última 

instância, será tributado à comunidade.

2.2.3 A Irrigação no Brasil e no Semi-Árido Brasileiro 

Estima-se que no Brasil, existam aproximadamente 3,5 milhões de hectares 

irrigados, dos quais pouco mais de 500 mil localizados no Semi-Árido Brasileiro (em 

torno de 140 mil em áreas públicas de assentamento e cerca de 360 mil em 

propriedades privadas). A maioria destas áreas irrigadas foram implantadas há 

menos quinze anos e, portanto, em processo de consolidação ou implantação. 

Como conseqüência, seus resultados variam de acordo com o tempo de maturação, 

o desenvolvimento de cadeias produtivas, a incorporação de novas tecnologias, a 
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competência dos produtores rurais, e em função da atração de investidores e 

empreendedores privados (Azevedo, et al., 2004). 

Azevedo et al (2004) afirma que a começar pelo caráter recente dos 

investimentos públicos em irrigação, no Semi-Árido Brasileiro, cujos primeiros 

projetos datam do início da década de 1970, essa atividade, no Brasil, possui 

características diferentes das de outros países da América Latina com vastas 

regiões áridas, como México, Peru, Chile e Argentina, que têm uma experiência 

secular nesse campo. Essas diferenças manifestam-se nos planos institucional, 

financeiro e tecnológico. 

Segundo os mesmos autores no plano institucional, os sistemas de irrigação 

são eminentemente privados (cerca de 90%), incluindo as etapas de planejamento, 

construção de obras e estruturas hidráulicas, operação e manutenção, seja em 

propriedades públicas ou privadas, invariavelmente derivando água diretamente de 

rios e lagos, exceto onde as redes de adução superficial encontram sistemas locais 

de irrigação pressurizada. Contudo, aproximadamente 50% da área desses sistemas 

são alimentados por instalações elétricas (sub-transmissão e distribuição) 

construídas por programas governamentais de eletrificação rural. Acrescente-se que 

também os sistemas e equipamentos de irrigação se devem a financiamentos 

governamentais, com subsídios da ordem de 50% ofertados aos produtores rurais 

durante as décadas de 1970 e 80, através de programas como o PROVÁRZEAS e o 

PROFIR.

Os autores afirmam ainda que no Semi-Árido Brasileiro (SAB) e na região 

Nordeste, coexistem três tipos de agricultura e de produtores rurais: (i) existe uma 

agricultura tradicional de sequeiro, praticada para cultivos de subsistência; (ii) há um 

tipo intermediário, ao qual foi parcialmente incorporado o uso tecnologia, e que inclui 

a maioria dos lotes irrigados, sendo praticado por agricultores em transição que, 

apesar de se distanciarem da modalidade anterior, ainda permanecem dependentes 

de políticas, orientações e assistência; e, por fim, (iii) grandes empreendimentos de 

agricultura irrigada, praticada por produtores informatizados, utilizando tecnologia de 

ponta, em contato direto com os mercados, interno e externo, e com os demais 

agentes da cadeia agroprodutiva. 
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2.3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

No Brasil, o final do século XIX e o início do século XX foram marcados pela 

criação de um conjunto de instituições voltadas a questões de clima, de 

disponibilidade hídrica e saneamento e de obras contra intempéries. Esse histórico 

faz parte do estudo desenvolvido pelo Banco Mundial (Valdes, et al., 2004) dedicado 

a analisar os impactos sociais e as externalidade da agricultura irrigada na região 

semi-árida do Brasil. 

Em 1909, no Nordeste, foi instituída a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS), transformada em Inspetoria Federal (IFOCS), em 1919, e, mais tarde, no 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Em 1948, foram 

criadas, simultaneamente, a Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco 

(CHESF) e a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), transformada em 

Superintendência (SUVALE), em 1967, e na Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco (CODEVASF), em 1975. A partir de 2002, a CODEVASF 

passou a exercer mandato também sobre a Bacia do Rio Parnaíba. 

Em meados de 1950, a CVSF iniciou seus trabalhos de produção agrícola e 

extensão rural com os produtores de pecuária e de algodão. No final dos anos 50, 

Petrolina e Juazeiro se tornaram os principais municípios produtores de cebola no 

Nordeste. Em 1952, foi instituído o Banco do Nordeste (BN), com o intuito de prover 

crédito agrícola para essa e outras atividades de agricultura de sequeiro, que 

precisavam de suporte, fortalecimento e desenvolvimento. Após atuar por mais de 

dez anos nessa direção, a CVSF passou a investir em projetos de irrigação de maior 

escala (sistemas de irrigação pública), decorrência da criação, em dezembro de 

1959, da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O 

DNOCS, por seu turno, seguia com a estratégia de construção de barragens para o 

incremento da disponibilidade hídrica, como forma de reagir às crises periódicas de 

secas e inundações. 

Em 1968, o Governo Federal instituiu o Grupo Executivo de Irrigação e 

Desenvolvimento Agrário (GEIDA), que, em 1970, lançava os delineamentos de uma 

política de irrigação para o Brasil, através do Programa Plurianual de Irrigação (PPI). 
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A maior parte dos investimentos do PPI foi destinada à região Nordeste, por se 

considerar a irrigação como um instrumento de promoção do crescimento 

econômico, tendo o DNOCS e a SUVALE (depois CODEVASF) como agências 

implementadoras.  

Em 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN) contemplou o 

financiamento da primeira fase do Plano Nacional de Irrigação. Em 1972, foi lançado 

o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento e, em 1979, o segundo PND. Em 

outubro de 1974, foi criado o Programa de Desenvolvimento do Nordeste 

(POLONORDESTE). Contudo, nenhuma dessas iniciativas conseguiu atingir as 

metas planejadas. 

Em 1986, foi criado o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), cujo 

mérito foi o de promover mudanças institucionais nos estados, para que todos 

viessem a contar com infra-estrutura, equipes técnicas e produtores rurais já 

familiarizados com práticas de irrigação.  

Em 1996, foi instituído, pelo Ministério da Agricultura, o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no NE. Mais recentemente, o BN formulou 

o Programa dos Pólos de Desenvolvimento Integrado, muitos dos quais 

estabelecidos em perímetros irrigados. 

Esse histórico, apresentado no estudo do Banco Mundial, demonstra que, 

particularmente a partir da segunda metade dos anos 70, um grande número de 

projetos públicos de irrigação foi iniciado, em vários estados do Semi-Árido 

Brasileiro, beneficiando a região Nordeste com avanços tecnológicos propiciados por 

modelos hidrológicos, e incluindo-a nos diversos estágios de desenvolvimento da 

gestão dos recursos hídricos, realizada em três fases:

(i) até 1940, quando a capacidade de aprovisionamento superava a demanda 

e as ações se concentravam no controle de inundações, na regularização dos 

cursos d’água, na produção de energia e na captação para abastecimento público;
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(ii) entre 1940 e 1970, sobretudo após 1950, quando o desenvolvimento 

acelerado das atividades industriais e agrícolas, aliada à expansão urbana e 

habitacional, implicou na manifestação dos primeiros conflitos entre oferta e 

demanda de água; e,

(iii) a partir de 1970, quando a água passa a ser percebida como um recurso 

natural finito e, em muitos casos, escasso ou impróprio para o consumo. 

2.3.1 As Instituições e as Políticas Agrícolas de Irrigação 

Segundo o Plano Nacional de Recursos Hídricos - Síntese Executiva (2006) o 

setor agrícola brasileiro é o principal usuário consuntivo dos recursos hídricos, e é 

na área física abrangida por esse setor que pode ocorrer a maioria das intervenções 

para a melhoria da utilização da água. Assim, a integração entre as políticas hídrica, 

ambiental e agrícola é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. 

Nascimento et al (2005) afirma que a Política Nacional de Irrigação (Lei n.º 

6.662/79) tinha como premissa básica evidenciar a função social da irrigação no 

combate a pobreza e a seca e que atualmente as ações do governo na instância 

federal estão ligadas, em primeiro lugar ao Ministério da Integração Nacional – MIN, 

sendo este Ministério responsável por diversas instituições e programas 

direcionados para a gestão de recursos hídricos no Semi-Árido Brasileiro.  

Os autores enumeram as principais instituições e suas finalidades: 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -

companhia de âmbito federal que tem como finalidade aproveitar os recursos 

hídricos e do solo para fins agrícolas, agropecuários e agro-industriais do Vale do 

Rio São Francisco. 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS - tem por finalidade 

executar as políticas do governo federal no beneficiamento de áreas e obras de 

proteção contra as secas e inundações, irrigação, radicação de população em 

comunidades de irrigantes ou em áreas especiais abrangidas por seus projetos. 
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Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE (antiga SUDENE) –

renomeada desde 2002, tem como missão promover o crescimento e a integração 

regional do Nordeste, na inserção e no progresso social, baseada na disseminação 

do desenvolvimento sustentável na sua área de atuação, que engloba todos os 

estados da Região Nordeste, além do Espírito Santo e o Norte de Minas Gerais. 

Segundo os autores atualmente estas instituições dão suporte e 

operacionalização a diversos programas, sendo os mais importantes para a 

irrigação:

• Programa Pró-Água Infra-Estrutura – É oriundo do Programa Prohidro 

implementado em 1979, através de um acordo de cooperação com o Banco Mundial 

e complementado pelo Fundo Econômico para a Cooperação Ultramarina (Overseas 

Economic Fund - OECF). Este programa tem por objetivo a construção de 

barragens, açudes e adutoras para ampliar a oferta de água, além de prover o 

abastecimento de água potável às comunidades. O Pró-Água Semi-Árido Nordeste 

(iniciado em 2000) é um subprograma que tem como premissa básica disponibilizar 

maior volume de água de boa qualidade para o consumo da população desta região, 

por intermédio da promoção de uso racional da água. Abrange a Região Nordeste e 

parte de Minas Gerais, beneficiando uma população de aproximadamente 1.300.000 

pessoas, localizadas em áreas rurais de alta concentração de famílias de baixa 

renda. O governo financia 19%, enquanto do restante financiado pela iniciativa 

privada, sendo que o Banco Mundial financia 60% destes recursos. 

• Programa de Irrigação e Drenagem - Em 2000, o governo federal junto à 

iniciativa privada retomou parte de projetos potencialmente importantes, mas que 

permaneciam ociosos ou inacabados na região. Este programa tem por objetivo 

ampliar a oferta da produção agrícola irrigada para os mercados interno e externo. 

Atualmente, o MIN está elaborando uma atualização deste programa, denominado 

Plano Nacional de Irrigação e Drenagem – PLANIRD - contendo regras básicas, 

diretrizes, objetivos e estratégias para a preservação do meio ambiente para orientar 

a ação do Estado e da iniciativa privada. Será investindo US$ 5,5 bilhões para a 

irrigação de 500 mil hectares. Prevê-se ainda a criação de um subprograma para 
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otimizar o uso da água na agricultura, já que a necessidade hídrica cresceria em 

virtude do aumento da água irrigada, consistindo em três etapas: Modernização 

Tecnológica dos Equipamentos Parcelares; Aumento da Eficiência de Condução e 

Distribuição e Aferição de Métodos. 

2.3.2 Evolução da Área Irrigada no Brasil 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos - Síntese Executiva (2006) ressalta 

que o crescimento da população mundial e a melhoria de sua capacidade aquisitiva, 

sobretudo após a década de 1960, causaram elevadas pressões na base alimentar. 

Essas pressões repercutem sobre o meio ambiente, principalmente nos solos, na 

cobertura vegetal e em especial nos recursos hídricos. 

Segundo o plano o crescimento da população e do consumo per capita tem 

requerido o aumento da produção de alimentos e influenciado o incremento da 

prática da irrigação na busca pelo atendimento aos padrões externos de consumo e 

ao aumento da produtividade. 

O plano enfoca que é na agricultura irrigada, reconhecidamente o uso de 

maior consumo de água, cerca de 70%, tem sido apresentada como uma alternativa 

para quebrar o ciclo vicioso da pobreza e da exclusão social em algumas regiões. 

Países como o Brasil apresentam características naturais favoráveis para adotar 

práticas agrícolas sustentáveis, mesmo em áreas de escassez hídrica, nas quais se 

faz necessária a utilização da agricultura irrigada. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006) apresenta dados do Ministério 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que indicam que o Brasil tem 388 

milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 

90 milhões ainda não foram explorados. O agronegócio tem sido responsável por 

cerca de 33% do PIB, 42% das exportações totais e 37% dos empregos. Uma 

perspectiva existente é que a dinâmica do agronegócio induza, nos próximos anos, o 

aumento da área irrigada no país. 
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O plano acrescenta ainda que embora a taxa das áreas irrigadas tenha 

crescido no Brasil nos últimos anos (Gráfico 1), é pequena a relação área 

irrigada/área plantada. Apesar disso, merece destaque a irrigação no contexto 

nacional, uma vez que os cultivos irrigados produziram, em 1998, 16% da safra de 

alimentos e 35% do valor de produção. 

Gráfico 1 - Evolução das áreas irrigadas no Brasil, 1950-2001 

          Fonte: PNRH, 2006; Adaptado de CHRISTOFIDIS, 2002 

A evolução das áreas irrigadas segundo os métodos de irrigação empregado 

no Brasil no período de 1976 a 1998, Tabela 2, mostra que a irrigação por superfície 

utilizada no país diminui gradualmente de 59,0% para 57,0%, aspersão de 37,0% 

para 36,7% e a irrigação localizada aumenta de 4,0% para 6,3%, isto representa 

uma demanda de água menor por hectare irrigado. 
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TABELA 2 – Evolução das Áreas Irrigadas segundo Métodos de Irrigação (em hectares) 

2.3.3 A Irrigação no Rio Grande do Norte 

Na década de 60, o Programa de Cooperação Assistência Técnica e 

Econômica da USAID – Ponto IV, dos Estados Unidos, dava os passos iniciais para 

a irrigação de áreas nos aluviões dos vales do rio Açu e do rio Apodi, fornecendo 

equipamentos, principalmente moto-bomba e promovendo ações educativas e de 

orientação técnica.

No campo da irrigação pública, implantado a partir da política estabelecida 

pelo GEIDA – Grupo Executivo de Irrigação e Drenagem, constante do I Plano 

Plurianual de Irrigação em 1971. Esta política veio a permitir que fosse instalada no 

Estado, através do Departamento de Obras Contra as Secas – DNOCS, a irrigação 

pública federal nos perímetros  do Itans, Sabugi, Cruzeta e Pau dos Ferros, os três 
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primeiros localizados na região do Seridó, e o quarto perímetro no município de  Pau 

dos Ferros, na região do Alto Oeste.

O Programa Nacional de Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis – 

PROVÁRZEAS, iniciado em 1978 teve grande impulso nas regiões Sul e Sudeste, 

porém apresentou modestos resultados no Nordeste. No caso particular do Estado, 

fatores ligados as características naturais das várzeas, umas apresentando 

escassez hídrica, outras, com sérios problemas de drenagem, dificuldades de 

financiamento dos projetos, aliados ao pouco conhecimento técnico e prático sobre o 

tema, podem ser responsabilizados por esse pouco desempenho. 

 Todavia, o marco referencial da irrigação empresarial, de grande porte, com 

elevado componente de capital e tecnologia, voltada para os mercados interno e 

externo, surgiu com o projeto da MAISA - Mossoró Agroindustrial S/A, principiado em 

meados dos anos 70 (situada em plena Chapada do Apodi, próximo da cidade de 

Mossoró). O projeto, através da captação de água subterrânea do arenito Açu, 

utilizando poços profundos, implantou como principal cultura o melão, o que levou o 

Estado a tornar-se maior produtor do país, posição esta, que mantêm até os dias 

atuais. Paralelamente, a experiência da MAISA serviu como demonstração para a 

transferência de tecnologia e multiplicação de inúmeras áreas irrigáveis de porte 

variável nos municípios de Mossoró, Baraúna e Dix-Sept-Rosado, com o surgimento 

inclusive, de outros projetos empresariais, AGROKNOLL, AGRONORTE e Fazenda 

São João, dentre as principais. 

Estimativas de área cultivada, produção, produtividade, conforme dados 

obtidos junto ao Comitê Executivo de Fitossanidade do Rio Grande do Norte – 

COEX, entidade que monitora a produção de melão na “Área Livre,” dados do IBGE 

e informantes qualificados, os principais cultivos sob irrigação estão distribuídos 

conforme o Quadro 1. 
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QUADRO 1 - Principais Culturas Irrigadas do RN 

Cultura        Área em ha Produção em t Rendimento t/ha 

Melão 8.000 159.594 19,9

Banana 3.091 144.484 46.7

Manga 2.830 7.497 2,6

Mamão 1.080 140.800 130,3

Melancia 790 18.975 24,0

Caju pedúnculo 600 4.800 8,0

Caju castanha 600 276,9 0,46

TOTAL 16.391
                    Fonte: COEX, 2005 

 Além das informações do quadro, existem outras áreas irrigadas dispersas 

com vários cultivos de frutas e de forrageiras, como também na lavoura canavieira 

se emprega a denominada “irrigação de salvação,” que consiste em levar água para 

as plantas nas fases críticas de escassez hídrica durante o processo produtivo. 

Por estas razões, se pode estimar com razoável grau de segurança, que 

quando somadas as áreas irrigadas dos projetos de irrigação pública e privada no 

estado, já se conta com uma superfície que ultrapassa a casa dos 20 mil hectares. 

Por outro lado, o desenvolvimento da irrigação vem sendo o grande 

responsável pela projeção do Rio Grande do Norte na exportação regional  de frutas, 

ocupando atualmente a posição de maior exportador brasileiro de melão e banana. 

Do total das exportações no ano de 2004, o conjunto de produtos que integra o 

agronegócio, excluindo-se o petróleo, representou 74,37% do valor das exportações.

Os principais destinos das frutas exportadas são: Alemanha, França, 

Inglaterra, Holanda, Espanha e Portugal no continente europeu, e nas Américas, 

Argentina, Estados Unidos e Canadá.
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QUADRO 2 - Comparativo das Exportações do Agronegócio (2004/2003) 

US$ MIL/FOB 
PRODUTO 

2004 2003

RELAÇÃO (%) 

Camarão 82.566 70.694 16,8

Melão 45.470 39.197 16,0

Castanha caju 32.789 25.840 27,0

Peixe 11.233 11.087 1,3

Banana 14.813 14.760 0,4

Mamão papaia 4.590 5.872 (22,0) 

Lagosta 8.840 5.375 64,5

Cera carnaúba 5.090 4.650 9,5

Outras frutas 5.488 4.652 18,0

Açúcar 11.251         12.339 (8,8)
                     Fonte: SECEX - Elaboração: CONAB – RN – Janeiro de 2005. 

 Realizando uma análise do Quadro 2 acima, que mostra o destaque da 

fruticultura irrigada no total dos produtos de exportação do agronegócio, captaneada 

pelo melão. Segundo dados obtidos junto a Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Pesca o sub-setor da fruticultura apresentou em 2003 um faturamento da ordem de 

US$ 190 milhões, sendo que US$ 90 milhões foi de venda ao exterior e o restante 

representado pelo mercado nacional. Em 2004, as receitas elevaram-se para US$ 

212 milhões com 12,01 % de incremento. No que pese a desvalorização do dólar, as 

áreas da fruticultura, segundo os produtores de melão do Polo Açu – Mossoró, 

deverão ser mantidas.

2.3.3.1 Ações do Rio Grande do Norte para a Irrigação 

As ações do Rio Grande do Norte com vistas á consolidação dos atuais pólos 

de agricultura irrigada e expansão de novas áreas, estão direcionadas segundo duas 

vertentes principais. 

A primeira vertente objetiva o aproveitamento das águas dos reservatórios 

construídos pelo setor público, mediante a elaboração e implantação de Projetos 

Públicos de Irrigação que contemplem a função social da terra e atendam 

preferencialmente ao parcelamento da área com módulos de exploração de múltiplo 
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porte, beneficiando pequenos, médios agricultores e empresas. Neste modelo de 

intervenção, o Governo promove a desapropriação das áreas, constrói sua infra-

estrutura (captação, distribuição principal, rede de drenagem, rede de energia, 

estradas internas e obras civis) e o planejamento indicativo da agricultura parcelar, 

modelo de gestão e titulação. Para os pequenos irrigantes, o Estado disponibiliza 

assistência técnica e facilidades creditícias para os diversos arranjos produtivos. 

A segunda vertente de atuação, o Estado focaliza as iniciativas do setor 

privado no campo da agricultura irrigada, em suas múltiplas tipologias de 

empreendimentos, e os instrumentos e ações diferenciadas disponíveis para os 

produtores.

 Estado do Rio Grande do Norte e o DNOCS estabeleceram parceria com 

vistas a emancipação do Projeto Público de Irrigação Osvaldo Amorim – Baixo Açu, 

localizado no Pólo de Fruticultura Açu-Mossoró. Trata-se de um empreendimento de 

6 mil hectares de área irrigável, com um sistema parcelar que beneficia a agricultura 

familiar e empresarial, que apesar de ter sua implantação desde do início dos anos 

90, somente recentemente, foi criada e aprovada a legislação que vai permitir sua 

regularização fundiária. 

A gestão do Baixo-Açu após diversas tentativas ao longo dos últimos anos, 

passando pela administração direta até total terceirização, evoluiu para um trabalho 

de co-gestão entre os irrigantes do Distrito de Irrigação do Baixo-Açu - DIBA e a 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAPE, sistema esse, que vem sendo 

considerado o mais adequado, tanto pelos irrigantes como pela própria Secretaria. 

Dois novos projetos públicos de irrigação estão previstos para o 

aproveitamento das disponibilidades hídricas das barragens Santa Cruz, no rio 

Apodi e Umari no rio do Carmo. Já estão em curso os estudos básicos de Santa 

Cruz, que prevê uma área irrigável de 9.236 hectares na chapada do Apodi e mais 

3.000 ha nos aluviões que margeiam o rio a jusante a barragem, com implantação 

um projeto piloto de 200 ha. Quanto a Umari, foi realizado um Estudo de Viabilidade 

Sócio-Técnico-Econômico e Ambiental de uma área de 1.500 hectares a jusante do 

barramento. Ambos os reservatórios acumulam, 600 e 300 milhões de m³ em suas 
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capacidades máximas, respectivamente. Contudo, a população ribeirinha dessas 

barragens, juntamente com autoridades dos municípios e organizações da 

sociedade civil organizada, está mobilizada, reivindicando do Poder Público, ações 

em apoio ao desenvolvimento da irrigação nos aluviões que margeiam o dois rios, 

onde já se encontram em estudo de viabilidade as aluviões ajusante da Barragem 

Santa Cruz. 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semi-

Árido Potiguar em estudo, tem no sub-componente Obras de Conservação e 

Reabilitação de Estruturas Existentes, a Recuperação e Modernização de 

Perímetros Irrigados, no caso o Perímetro de Irrigação Cruzeta com 192 ha, 

totalizando 281 ha de terras a incorporar num sistema de produção economicamente 

viável e sustentável. O Perímetro Irrigado Cruzeta, funcionará como áreas piloto 

para efeito demonstrativo e difusão de tecnologia. Neste sentido, vale destacar que 

a recuperação e modernização de perímetros públicos de irrigação, é uma prioridade 

do Ministério da Integração Nacional, cuja meta é recuperar e emancipar 8 desses 

projetos no Nordeste, inclusive o projeto Baixo-Açu.  

Uma síntese dos principais problemas desses perímetros alvo do Programa 

na região do Seridó, diz respeito: (i) a recuperação da infra-estrutura de uso comum, 

(ii) limitação de água, (iii) administração, (iv) operação e manutenção dos projetos, 

(v) redefinição de culturas e dos sistemas de irrigação, (vi) titulação dos lotes, assim 

como (vii) questões ligadas ao crédito, (viii) assistência técnica e (ix) 

comercialização.  

Como fatores positivos podem ser assinalados: (i) mercado consumidor 

adjacente, (ii) água de boa qualidade, (iii) assistência técnica e extensão rural 

gratuita, quando disponibilizada pelo Estado (iv) existência de mão-de-obra na 

região e de (v) linhas de crédito favorecidas que beneficiam a agricultura familiar. 
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2.3.3.2 Perímetro de Irrigação Baixo Assu 

O Perímetro de Irrigação Baixo Assu está localizado à margem direita do 

trecho final do Rio Assú, na região centro-norte do RN, a 150 km de Natal, capital do 

estado. A água de irrigação provém da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 

concluída em 1983. A área atual, com infra-estrutura pública de irrigação é de 5.629 

ha, implementada em três etapas: (i) a etapa piloto, implantada no início dos anos 

1990, com 75 lotes familiares de 8,16 ha, totalizando 612 ha; (ii) a primeira etapa, 

com seis lotes empresariais de 97 ha, em média; 15 lotes para técnicos, cada um 

com 16,32 ha; e 84 lotes familiares de 8,16 ha cada, totalizando 2.017 ha; e, (iii) a 

segunda etapa, com 3.000 ha, incluindo 14 lotes empresariais, a maioria ainda a ser 

implementada, e 1.000 ha a serem licitados (Azevedo, et al., 2004). 

Segundo os autores a fase piloto e a primeira etapa foram implementadas 

com sistema de aspersão convencional, para os lotes familiares, e pivô central, para 

os lotes empresariais, financiados parcialmente pelo Projeto NIETA – Acordo de 

Empréstimo BIRD 2680-BR, 1986 a 1993. De acordo com o DNOCS, o custo de 

construção do perímetro foi de US$ 34,4 milhões (a preços de junho de 2002), sem 

considerar as inversões ao reservatório de múltiplos propósitos, ou o equivalente a 

US$ 6.100 por hectare irrigado. Contudo, quando acrescido dos 10% referentes ao 

custo da barragem, o custo por hectare irrigado aumenta para US$ 9.125. 

Os autores afirmam que os lotes foram destinados a agricultores de 

subsistência sem experiência prévia em irrigação, e sem considerar suas 

capacidades empresariais e os conhecimentos básicos de economia para 

compreender processos complexos como os relacionados à agricultura irrigada. O 

resultado foi uma rotatividade de 95% dos produtores, durante a fase piloto, e de 

50%, durante a primeira etapa. 

Azevedo et al (2004) ressalta que a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 

construída para usos múltiplos, entre 1979 e 1983, com capacidade de 

armazenamento de 2,4 x 109 m3 de água e vazão regularizada de 30 m³ /s. O custo 

de construção foi de US$ 170 milhões, com rateio de 35% para abastecimento, 25% 
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para controle de inundações, 25% para irrigação privada, 10% para irrigação pública 

e 5% para pesca. 

Contudo muito antes da construção do perímetro público Baixo Assu, os 

produtores locais praticavam a irrigação de hortaliças através da captação de água 

de excelente qualidade de poços profundos, com boas vazões e baixos custos de 

manutenção. À época, predominavam as cucurbitáceas como melão e melancia, 

mas também eram cultivadas outras frutas, como banana, coco e caju. Com a 

construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves que, além de abastecer várias 

cidades da região, controlar inundações, perenizar as águas do rio Assu, gerar 

atividades relacionadas à pesca e possibilitar a construção do perímetro público de 

assentamento Baixo Assu, também foi possível adicionar outros 14 mil ha de 

irrigação privada ao estado. Atualmente, existem 6 mil ha com irrigação localizada 

por gotejo micro-aspersão, 5 mil ha com irrigação por sulcos de inundação, 3 mil ha 

com sistemas de pivô central e aspersão convencional (Azevedo, et al., 2004). 

Uma das empresas do Grupo Vicunha está desenvolvendo sistemas de 

produção orgânica integrada, com 160 ha de manga, abacate e mamão papaya, 

utilizando água bombeada diretamente das águas perenes do rio Assu. Junto às 

22.200 toneladas de manga produzidas em 2001/02, a empresa processou outras 

1.000 toneladas adquiridas na região, para o acondicionamento em “packing house”

próprio de exportação aos EUA, à União Européia e, em breve, também ao Japão. 

Nesse processo, a empresa emprega 172 funcionários. Em 1995, a Empresa 

Directivos, com 420 empregados, iniciou o cultivo de 400 ha de banana “Gran 

Naine”, obtendo produtividade média de 55 t/ha. Essa empresa pretende atingir 

2.000 ha de cultivo de banana (Azevedo, et al., 2004). 

2.3.3.3 Irrigação Pública 

A irrigação pública foi introduzida no Estado do Rio Grande do Norte no início 

da década de 1970, pelo DNOCS, a partir do aproveitamento hidro-agrícola dos 

reservatórios de Cruzeta, Itans e Sabugi na região do Seridó e do reservatório de 

Pau dos Ferros na região Oeste. 
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O modelo da implantação consistiu no assentamento de colonos em lotes 

individuais (Quadro 3) com módulo médio de 5,00 hectares irrigados e 10,00 

hectares de sequeiro nos respectivos perímetros de irrigação com áreas irrigáveis 

total de 130,00; 82,00; 430,00 e 750,00 hectares (DNOCS, 1973). 

QUADRO 3 – Perímetros públicos implantados e respectivos açudes no RN (1973) 

AÇUDE CRUZETA ITANS SABUGI PAU DOS FERROS 

CAP. x 106m3 29,0 70,0 65,3 54,0

Área Projetada (ha) 200,0 750,0 700,0 1600,0

Área Implantada (ha) 130,0 82,0 430,0 750,0

Fonte: DNOCS (1973) 

Os estudos para a implantação dos perímetros públicos de irrigação a partir 

dos açudes de Cruzeta, Itans, Sabugi e Pau dos Ferros, objetivando explorar o seu 

potencial hidro-agrícola, foram contratados pelo DNOCS, em 1971, ao Consórcio 

Nacional de Engenheiros Consultores S.A (CNEC) consociada à empresa francesa 

“Societé Grenobloise d’Etudes et d’Aplications Hidrauliques”( SOGREAH).  

2.4 A IRRIGAÇÃO E REDUÇÃO DA POBREZA NO SEMI-ÁRIDO 
  
Uma questão com implicações importantes para o desenvolvimento humano e 

redução da pobreza mundial é a gestão dos recursos hídricos de forma a satisfazer 

as crescentes necessidades alimentares sem deixar de proteger o acesso das 

pessoas pobres e vulneráveis à água, assegurando os seus meios de subsistência 

(PUND, 2006). 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2006 do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PUND) as pessoas pobres na agricultura 

sentem na pele o vínculo entre a água e o desenvolvimento humano. Para milhões 

de pequenos agricultores, pastores e trabalhadores agrícolas as variações no 

regime pluviométrico ou as interrupções no abastecimento de água podem fazer a 

diferença entre uma alimentação adequada e a fome, entre a saúde e a doença e, 

em última análise, entre a vida e a morte. 
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Ressalta ainda o relatório que a segurança da água na agricultura perpassa 

todos os aspectos do desenvolvimento humano. A terra e a água são dois meios 

fundamentais de que as pessoas mais carentes dependem para a sua subsistência, 

geralmente muito mais do que as pessoas em melhor situação de vida. A água não 

pode ser considerada separadamente de potencialidades mais vastas, como a 

saúde e a educação, ou do acesso a outros meios produtivos, incluindo a terra, o 

capital e a infra-estrutura. Mas a insegurança da água representa um poderoso fator 

de risco para a pobreza. 

Pereira et al (2005) afirmam que as experiências internacionais mostram que 

a água é condição necessária para a melhoria da qualidade de vida e crescimento 

econômico, mas está longe de ser condição suficiente. Não há evidências de que 

uma disponibilizada a água, eventuais demandas reprimidas se materializariam de 

forma imediata. Ao contrário, a análise de projetos implementados revela que outras 

variáveis exógenas adquirem dimensão decisiva para que os empreendimentos 

alcancem o desejado estágio de sustentação e viabilidade financeira, consolidando a 

demanda por recursos hídricos.

No entanto, Azevedo et al (2004) ressaltam que agricultura irrigada no Semi-

Árido gerou uma série de externalidades e benefícios sociais e econômicos. Esses 

benefícios foram medidos, em nível municipal, usando indicadores estatísticos, 

como: i) Taxa de Pobreza, ii) Renda Per Capita, iii) Índice de Renda Municipal.   

Os autores apresentaram as percentagens de duas categorias populacionais 

que, em 2000, encontravam-se, respectivamente, abaixo da linha de pobreza e de 

indigência, Tabela 3. No entanto, pela falta desses dados em nível municipal, para o 

ano-base de 1970, a comparação da taxa de pobreza entre os dois grupos foi 

prejudicada. Com os dados apresentados verifica-se uma diferença considerável 

entre as condições existentes nos municípios com e sem irrigação, ainda que ambos 

apresentem percentuais muito elevados de famílias pobres.
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 TABELA 3 – Taxa de Pobreza em 2000 (%) 

SITUAÇÃO MCI MSI NORDESTE BRASIL 

Indigência   4,5 11,5   7,8   2,9 

Pobreza 35,9 45,2 36,8 21,5

Indigência + Pobreza 40,4 56,7 44,6 24,4

   Fonte: Censo 2000 

Em relação a renda per capita, os autores dizem que tendo em vista a 

ausência de dados disponíveis para o ano de 1970, o período de análise se limitou à 

década de 1990, quando foram observados substanciais incrementos na renda per 

capita, tanto nos municípios com irrigação quanto nos municípios sem irrigação.

Os autores consideram que o desempenho da taxa de pobreza se relaciona 

estreitamente à tendência da renda da população, houve um ganho real de 36% nos 

municípios com irrigação e de 42% nos municípios sem irrigação. Em termos 

absolutos, entretanto, a renda média cresceu R$ 36,97, nos municípios com 

irrigação, e apenas R$ 29,86, nos municípios sem irrigação municípios sem 

irrigação. Os maiores acréscimos de renda foram observados em Petrolina, de R$ 

151 para R$ 201, Mossoró, de R$ 132 para RS 180, e Juazeiro, de R$ 110 para R$ 

175.

Quanto ao Índice de Renda Municipal, calculado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os autores afirmam que também 

apresentou um crescimento significativo, no período de 1970 a 2000, conforme 

apresentado na Tabela 4.

TABELA  4 –  Crescimento do Índice de Renda Municipal em 2000 (%) 

ANO MCI MSI VARIAÇÃO %

1970   0,133 0,102 0,031 30,39

2000 0,590 0,537 0,053 9,87

Crescimento 344% 426% 

Fonte: PNUD, 2000 
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Do mesmo modo como o observado com a renda per capita, ainda que se 

considerem os avanços ocorridos nos municípios com irrigação, os municípios sem 

irrigação também apresentaram um crescimento mais expressivo desse indicador. 

Ambos os grupos de municípios passaram de uma situação de baixo para médio 

desenvolvimento, sendo os melhores índices alcançados por Petrolina, Mossoró e 

Juazeiro.

Segundo os autores as estatísticas evidenciam que os municípios com 

irrigação obtiveram melhores desempenhos que os municípios sem irrigação, em 

virtude do incremento de sua base tributária. Apesar do progresso substancial na 

área de redução de pobreza verificado durante as últimas duas décadas, 

aproximadamente 40% da população do Rio Grande do Norte encontra-se em 

estado de indigência - sem capacidade para ter acesso à ingestão calórica diária 

básica. A pobreza é mais disseminada nas áreas rurais, em que 53,5% da 

população não tem meios para adquirir uma cesta mínima de alimentos. Nas áreas 

urbanas, onde reside 73% da população, a Proporção de Pobres é de 33,5%. De 

modo semelhante, 26% da população maior do que 15 anos é ainda analfabeta, 

sendo o índice de mortalidade infantil ainda alto, no nível de 48,7 por 1.000 nascidos 

vivos, muito superior à média do Brasil, mas ligeiramente melhor do que a média do 

Nordeste.

2.5 A FOME NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

Em maio de 2006 o IBGE divulgou um estudo denominado Segurança 

Alimentar. A metodologia da pesquisa adotada pelo instituto foi baseada em um 

modelo norte-americano, onde a principal novidade da metodologia utilizada foi que 

permitiu, pela primeira vez, identificar e quantificar o número de pessoas em 

diferentes estágios de risco alimentar. O novo método aplicado pelo IBGE procura 

encerra de vez as estimativas anteriores usadas sem respaldo técnico. 

O estudo considerado inédito revelou que mais de 3,3 milhões de famílias em 

todo o País convivem de forma rotineira com o pesadelo da fome, num total de 14 

milhões de brasileiros, número equivalente a 7,7% da população, vivem no que o 

IBGE chama de ambiente de “insegurança alimentar grave”, ou seja, passam fome. 
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A pesquisa revela um quadro sócio-econômico preocupante e desesperador, com 

graves conseqüências nas gerações futuras, principalmente por atingir mais 

intensamente a população infantil.

O estudo identifica não apenas aqueles que passam fome, mas também 

convivem com a preocupação de eventual falta futura de alimento. Na classificação 

foram considerados três estágios de insegurança alimentar: leve, moderada e grave. 

O estudo revela ainda que 75% pessoas que convivem com a fome moram 

em domicílios onde a renda per capita mensal não ultrapassa um salário mínimo, o 

equivalente a R$ 4,30 por dia, com base no salário mínimo de R$ 300,00. 

A fome na população infantil na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

revela um cenário preocupante para os domicílios com crianças. Em todo país, 

metade dos meninos e meninas até os 4 anos de idade encontra-se em situação de 

risco alimentar leve, moderado ou grave. No nível mais baixo da tabela, há 1,5 

milhões de crianças convivendo com a falta de alimentos, número que representa 

10,3% da população brasileira nesta faixa etária. 

Nas Regiões Norte e Nordeste, a situação apresentada é ainda mais grave, 

com aproximadamente 17% das crianças com menos de 5 anos de idade em 

situação de insegurança alimentar em estado grave, enquanto nas Regiões Sul e 

Sudeste 5,3% e na Região Centro-Oeste 5,7%.

No Rio Grande do Norte a pesquisa do IBGE constatou que 456 mil 

potiguares entre os anos de 2003 e 2004 se encontravam em situação de 

insegurança alimentar grave, ou fome, e com o quinto pior desempenho do país, 

com 13,9% dos domicílios em situação de risco “grave”. O estudo revelou também 

que 65% da população conviviam em “insegurança alimentar” enquanto 35% foram 

consideradas em situação de “segurança alimentar”. 

Quando o estudo leva em conta a situação dos domicílios, a pesquisa revela 

que 73,1% da população rural encontrava-se em situação “insegurança alimentar”, 

sendo 24,3% em estado leve, 47,7% em estado moderado e 28% em estado grave. 
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A distribuição entre a população urbana era de 42% com insegurança moderada e 

22% como grave. 

2.6 GERAÇÃO DE EMPREGOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA IRRIGADA 

Azevedo et al (2004) cita que, embora em muitos casos, o desempenho 

econômico tenha sido insatisfatório, os projetos de irrigação exercem um papel 

importante para a redução da pobreza no Semi-Árido Brasileiro, particularmente por 

contribuírem efetivamente para a geração de empregos, requerendo baixos 

investimentos por posto de trabalho gerado relativamente aos demais setores. 

Os autores afirmam que as intervenções públicas direcionadas à mobilização 

de investimentos privados promoveram um intenso processo de desenvolvimento 

local e regional, obtendo-se, em média, para cada hectare irrigado, um emprego 

integral on farm, e cerca de 1,5 emprego adicional em atividades ancilares, para 

frente ou para trás na cadeia de produção, a um custo médio de US$ 5 mil a US$ 6 

mil. Para outros setores, esses custos se situam em torno de US$ 44 mil por 

emprego. Em segmentos como o turismo, a indústria automobilística e os setores 

metalúrgico e químico, esses custos encontram-se entre 18 e 44 vezes acima dos 

estimados para a agricultura irrigada no NE e no Semi-Árido Brasileiro. 

Além da geração de empregos, segundo os autores, o setor favoreceu, por 

meio da elevação da produção e da produtividade, atraindo, em conseqüência, uma 

demanda adicional, o aumento do consumo de alimentos a preços mais baixos, nos 

mercados local e nacional. Esses benefícios são particularmente aproveitados pelos 

extratos inferiores de renda, visto que despesas com alimentação constituem um 

percentual mais elevado de suas receitas, elevando, portanto, seu poder de compra. 

2.7 COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 

A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos instituídos pela Lei 9433/97, que tem como objetivo estimular o uso racional 

da água e gerar recursos financeiros para investimentos na recuperação e 

preservação dos mananciais das bacias. A cobrança não é um imposto, mas um 
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preço público, fixado a partir de um pacto, com o apoio técnico da ANA, entre os 

usuários de água e o Comitê de Bacia (ANA, 2006). 

Segundo a ANA (2006) em função de condições de escassez em quantidade 

e ou qualidade, a água deixou de ser um bem livre e passou a ter valor econômico. 

Esse fato contribuiu para a adoção de um novo paradigma de gestão desse recurso, 

que compreende a utilização de instrumentos regulatórios e econômicos, como a 

cobrança pelo uso da água. Compete à ANA operacionalizar a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos de domínio da União, ou seja, daqueles rios ou demais cursos 

d'água que atravessam mais de um Estado da federação.

Pereira et al (2005) ressalta que o preço da água no setor agrícola é fator 

chave para a capacidade de manutenção e de operação dos sistemas de 

abastecimento de água. Muitos países integrantes da Organização para a 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OECD, 1990) ainda subsidiam o preço 

da água usada na agricultura. Isso implica dizer que, nesses países, o preço da 

água não reflete o custo real necessário para assegurar a estabilidade financeira dos 

seus sistemas de abastecimento, representando apenas os custos de operação e de 

manutenção dos sistemas de irrigação, acrescido, em alguns casos, de uma 

cobrança para internalizar as externalidades econômicas e ambientais. Fatores 

sociais, econômicos e hidrológicos podem influenciar o mecanismo e o critério que 

definem o preço da água em vários países. Contudo, esses preços podem servir de 

parâmetros para comparação de cobrança de água em diferentes países. Na Tabela 

5 são apresentados dados de preço cobrados por alguns países membros da 

OECD.

Segundo os autores no Brasil, a cobrança pelo uso da água foi iniciada de 

forma pioneira na bacia do rio Paraíba do Sul. O cálculo da cobrança para os 

setores de saneamento, industrial e agropecuário leva em conta parâmetros técnicos 

(captação, consumo e carga orgânica) e econômicos (preço público unitário). Na 

Tabela 6 são apresentados os preços cobrados em algumas bacias e regiões do 

Brasil.
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TABELA 5 - Preços da água na agricultura em alguns países membros da OECD. 

Fonte: OECD (1999).

TABELA 6 - Preços da água cobrados no Brasil. 

1 – Cotação Agência Estado/Broadcast (1US$ = R$ 2,723 de 28/03/05).

Ainda, segundo os autores, de uma forma geral, os preços brasileiros são 

menores que os preços cobrados em outros países. As diferenças são devidas 

basicamente ao fato de que, no Brasil, não são considerados os custos de 

investimentos, nem os de operação e manutenção, na composição do preço da tarifa 

da água. E os subsídios fornecidos ao setor agrícola são ainda maiores. Nos casos 

da bacia do rio Paraíba do Sul e dos projetos de irrigação da CODEVASF, por 



35

exemplo, os preços da água referem-se exclusivamente ao custo de captação da 

água bruta, por isso os seus valores são mais baixos. 

2.8 QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução n° 

357, de 17 de março de 2005, revogou a resolução n° 20/86 e dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

dividiu as águas do Território Nacional em águas doces (salinidade inferior a 0,05%), 

salobras (salinidade entre 0,05 e 3%) e salinas (salinidade superior a 3%). Em 

função de possíveis usos, foram criadas treze classes para as águas do Território 

Nacional. Para cada classe foi estabelecido o nível de qualidade a ser mantido no 

corpo d’água (MMA/CONAMA, 2006). 

Margulis et al (2002) afirma que a gestão dos recursos hídricos constitui ponto 

de partida fundamental para políticas que afetam a qualidade da água. Trata-se de 

algo óbvio do ponto de vista físico, visto que o fluxo de água consumida ou 

redistribuída periodicamente pela irrigação ou pela energia hidrelétrica afeta a 

capacidade de depuração dos rios e, conseqüentemente, o efeito dos despejos de 

efluentes industriais ou urbanos na qualidade da água. A criação da Agência 

Nacional de Águas (ANA), órgão responsável pela supervisão tanto da qualidade 

quanto da quantidade dos recursos hídricos, deixa igualmente patente a relevância 

de se contar com políticas e medidas institucionais que ultrapassem a esfera das 

preocupações pontuais com irrigação, energia hidrelétrica, ou saneamento. A ANA, 

atuando em estreita colaboração com instituições complementares no plano 

estadual, pode preencher a lacuna institucional existente e lançar as bases para o 

desenvolvimento de um enfoque integrado na área da gestão da qualidade da água. 

Cordeiro (2001) ressalta que os estudos da água visando determinar a sua 

qualidade, sob o ponto de vista de sua utilização na agricultura irrigada, englobam 

recursos utilizados para indicar a conveniência ou limitação de seu emprego para 

fins de irrigação. 
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Cita como indicadores de qualidade das águas, os seguintes parâmetros: 

 Parâmetros Físicos: cor; turbidez; sabor e odor; temperatura. 

 Parâmetros químicos: pH; alcalinidade; acidez; dureza; ferro e manganês; 

cloreto; nitrogênio; fósforo; matéria orgânica; oxigênio dissolvido. 

 Parâmetros biológicos: coliformes totais e fecais; algas; bactérias. 

Entretanto, afirma Cordeiro (2001) que a definição favorável ou contrária à 

utilização de uma água para fins de irrigação requer não somente ter presentes as 

condições de caráter químico que apresenta a água no momento em que são 

analisadas, como também as características físico-químicas dos solos em que vai 

ser aplicada, assim como a susceptibilidade e/ou resistência das culturas a serem 

irrigadas, bem como as características hidráulicas do emissor e do método de 

irrigação.

Segundo o autor com relação ao conhecimento da qualidade da água para 

irrigação e consequentemente a sua classificação, importantes contribuições tem 

sido dadas por inúmeros pesquisadores de todo mundo, especialmente, os 

pesquisadores do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos. 

Segundo Cordeiro apud Ayers & Westcot (1976), a qualidade da água para 

irrigação está relacionada a seus efeitos prejudiciais aos solos e às culturas, 

requerendo muitas vezes técnicas especiais de manejo para controlar ou compensar 

eventuais problemas associados a sua utilização. Ainda segundo o mesmo autor, os 

problemas causados pela qualidade da água podem ser resumidos nos seguintes 

efeitos principais: salinidade, permeabilidade do solo e toxidez às plantas cultivadas. 

Ainda segundo Cordeiro apud Peña (1972), a classificação e uso de água 

para fins de irrigação se julgam tendo em conta os seguintes aspectos: 

a) Características químicas - a qualidade da água depende dos 

constituintes químicos e de seu perigo potencial nos efeitos diretos e indiretos sobre 

os cultivos. 
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b) Condições agronômicas - uma vez determinadas em laboratório as 

características químicas da água para irrigação, a sua aplicabilidade deve estar 

sujeita à susceptibilidade de danos que possa ocasionar aos cultivos a serem 

irrigados. Esses danos devem ser medidos relacionando-se os valores de 

condutividade elétrica do extrato de saturação com os danos que possam ocasionar 

na redução dos rendimentos das colheitas. 

c) Condições edafológicas - o teor de sais da água de irrigação pode 

alcançar níveis prejudiciais aos cultivos, quando os sais se concentram na camada 

do solo onde se desenvolve o sistema radicular das plantas. Esta condição pode ser 

controlada aplicando se além da lâmina de água requerida pela irrigação, uma outra 

quantidade de água adicional ou lâmina de sobre irrigação em quantidade suficiente 

para arrastar dessa camada de solo os sais em excesso. 

Cordeiro (2001) afirma que toda água usada na irrigação contém sais 

dissolvidos. O efeito destes sais sobre as características químicas e físicas de solos 

irrigados é de grande importância para manutenção da sua capacidade produtiva. 

Afirma ainda que as águas de rios, barragens e poços contêm normalmente 

de 150 a mais de 1.500 mg/l de sal (0,234 a 2,34 mmhos/cm) e valores de Relação 

de Adsorção de Sódio (RAS) até mais de 30, variando assim qualidade de água para 

irrigação de C1 a C4 e de S1 a S4, em todas as combinações possíveis (Figura 1), 

abrangendo desde águas que podem ser usadas para a maioria das culturas e solos 

a águas que não são apropriadas para irrigação, em condições normais conforme 

Diagrama de Richards, 1954. 

Ainda, segundo o autor em geral as águas que contêm menos de 600 mg/l de 

sais totais, podem ser usadas para irrigação de quase todos os cultivos. Águas com 

concentração salina entre 500 e 1.500 mg/l têm sido usadas na irrigação de plantas 

sensíveis a sais em solos de boa drenagem interna ou providos de sistema de 

drenagem. As águas que contêm de 1.500 a 2.000 mg/l podem ser usadas na 

irrigação de culturas moderadamente tolerantes se uma maior freqüência de 

irrigação combinada com uma lâmina de sobre-riego for adotada. Entretanto, águas 
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que contêm de 3.000 a 3.500 mg/l só poderão produzir rendimentos com culturas 

altamente tolerantes. 

Cordeiro apud Liyerly e Longeneckes, (1962) afirma que os íons 

predominantemente encontrados nas águas de irrigação são: Ca++, Mg++, Na+, 

HCO3 ¨¨, SO4 ¨¨ ¨¨ e Cl-. A proporção relativa desses íons é muito importante, no 

que diz respeito a seu uso na água de irrigação, pois dependendo da textura, 

estrutura e permeabilidade do solo, determinada água poderá ser utilizada ou não.  

Cordeiro apud Allison (1964) & Fuller (1967) afirma ainda que a água com alta 

proporção de sódio em relação ao cálcio e magnésio pode resultar em solo sódico, 

porque o sódio desloca o cálcio e o magnésio adsorvidos causando a dispersão dos 

colóides. Na avaliação da qualidade da água para irrigação, em relação ao perigo de 

sódio, considera-se, além da Relação de Adsorção de Sódio (RAS) o Carbonato de 

Sódio Residual (CSR). 

E conclui que no caso específico do Nordeste, as águas usadas na irrigação 

são provenientes de rios, açudes e poços tubulares apresentando, com algumas 

exceções, valores de CE abaixo de 0,75 mmhos/cm e percentual de sódio abaixo de 

60%. São águas consideradas de boa qualidade e não apresentam maiores 

problemas para irrigação sob condições adequadas de manejo. Todavia, em 

decorrência do inadequado balanço de sais, comumente verificado por falta de 

drenagem, observa-se uma gradativa salinização do perfil do solo irrigado e 

progressivo aumento das áreas problemas. 

2.8.1 Classificação da Água para Irrigação 

A classificação de água para fins de irrigação é um recurso que fornece uma 

base para predizer com razoável confiança o efeito geral da sua utilização sobre o 

solo e a planta e sob o sistema de irrigação (Salassier, 1987). 

Segundo Cordeiro apud Richards (1954), ao se classificar uma água para 

irrigação, se supõe que ela será usada sob condições médias com respeito à textura 

do solo, velocidade de infiltração, drenagem, quantidade de água usada, clima e 
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finalmente à tolerância dos cultivos aos sais. Desvios consideráveis do valor médio 

de qualquer uma destas variáveis pode tornar inseguro o uso de uma água que sob 

condições médias seria de boa qualidade. Estes aspectos devem ser considerados 

quando se trata de classificação de água para irrigação. 

Afirma o autor que os esquemas de classificação estabelecidos para 

avaliação da qualidade da água são empíricos e baseados em algumas 

características químicas da água e fisiologia das plantas. Enfocar particularmente a 

classificação adotada pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, publicada 

em 1954 a qual apresenta um diagrama de classificação combinando a Relação de 

Adsorção de Sódio (RAS) ou (SAR), como indicadora do perigo de alcalinização ou 

sodificação do solo e a concentração total de sais, para formar 16 classes de água, 

variando assim de C1 a C4 e de S1 a S4 em todas as combinações possíveis. O 

diagrama de classificação é mostrado na Figura 1. O significado e a interpretação 

das classes, de acordo com este diagrama, se resumem a seguir: 

2.8.1.1 Perigo de Salinização

As águas são divididas em classes segundo sua condutividade elétrica (CE). 

Provavelmente o critério mais importante com respeito à qualidade da água para 

irrigação seja a concentração total de sais solúveis (Salassier, 1987). Tomando 

como base este critério de CE, as águas se dividem em quatro classes:  

C1 - Água de baixa salinidade, entre 0 e 250 micromhos/cm de condutividade 

elétrica, a 25°C: pode ser usada para irrigação na maior parte dos cultivos em quase 

todos os tipos de solo, com pouca probabilidade de desenvolver problemas de 

salinidade;

C2 - Água de salinidade média, entre 250 e 750 micromhos/cm de condutividade 

elétrica, a 25°C: pode ser usada sempre que houver um grau moderado de 

lixiviação. Plantas com moderada tolerância aos sais podem ser cultivadas, em 

muitos casos, sem necessidade de práticas especiais de controle da salinidade; 
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C3 - Água com alta salinidade, entre 750 a 2.250 micromhos/cm de condutividade 

elétrica, a 25°C: não pode ser usada em solos com drenagem deficiente e mesmo 

com drenagem adequada, podem ser necessárias práticas especiais para controle 

de salinidade e só deve ser aplicada para irrigação de plantas tolerantes aos sais; 

C4 - Água com salinidade muito alta, entre 2.250 a 5.000 micromhos/cm de 

condutividade elétrica, a 25°C: não pode ser usada em condições normais, apenas 

ocasionalmente, em circunstâncias muito especiais, tais como em solos muito 

permeáveis com adequada drenagem e culturas altamente tolerantes aos sais. 

2.8.1.2 Perigo de Sodificação (Alcalinização)

As águas são divididas em classes segundo a Relação de Adsorção de Sódio 

(RAS) (Salassier, 1987). Esta relação expressa a atividade relativa dos íons de sódio 

em reações de intercâmbio catiônico com o solo. 

Cordeiro (2001) afirma que tomando como base este critério de perigo de 

sódio, as águas se classificam em quatro classes: baixo, médio, alto e muito alto, a 

depender dos valores da RAS e da CE, para valor de CE de 100 mhos/ cm. Os 

pontos de divisão se encontram em valores para RAS de 10, 18 e 26, entretanto, 

com uma maior salinidade, os valores para RAS diminuem progressivamente até 

2.250 mhos/cm onde os pontos divisórios se encontram para valores de RAS de, 

aproximadamente, 4, 9 e 14, citando Allison (1966). Ou seja, para valores maiores 

de salinidade (CE), necessitamos menores valores de RAS para aumentar o perigo 

de sodificação. 

S1 - Água com baixo teor de sódio: pode ser usada para irrigação em quase todos 

os solos, com pouco perigo de desenvolvimento de problemas de sodificação; 

S2 - Água com teor médio de sódio: estas águas só devem ser usadas em solos de 

textura arenosa ou em solos orgânicos de boa permeabilidade, uma vez que em 

solos de textura fina (argilosos) o sódio representa perigo; 
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S3 - Água com alto teor de sódio. Pode produzir níveis tóxicos de sódio trocável na 

maior parte dos solos, necessitando assim de práticas especiais de manejo tais 

como: drenagem, fácil lavagem, aplicação de matéria orgânica; 

S4 - Água com teor muito alto de sódio. É geralmente inadequada para irrigação 

exceto quando a salinidade for baixa ou média ou o uso de gesso ou outro corretivo 

torne possível o uso dessa água. 

2.8.1.3 Perigo da Toxidade 

Salassier (1987) afirma que certos elementos, mesmo em concentrações 

baixas, têm efeito tóxico para alguns vegetais sensíveis, sendo o boro, o cloro, e o 

sódio os principais elementos tóxicos encontrados comumente nas águas para 

irrigação.

Segundo o autor o boro é um elemento essencial para o crescimento das 

plantas, mas a quantidade requerida é muito pequena. Porém em concentrações um 

pouco maiores, torna-se muito tóxico para alguns vegetais. O nível de concentração 

que o torna tóxico varia de acordo com a espécie de vegetais. 

Baseado nesses pontos o autor apresenta a Tabela 7, onde mostra a 

interpretação da qualidade das águas para irrigação. 
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FIGURA 1 - Diagrama para classificação de águas para irrigação (RICHARDS, 1954)
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2.8.1.4 Determinação de Parâmetros 

Segundo Cordeiro (2001) na avaliação da qualidade da água de irrigação, no 

que diz respeito ao perigo de sódio ou de bicarbonato, utiliza-se além da Relação de 

Adsorção de Sódio (RAS) o Carbonato de Sódio Residual (CSR) expresso em meq/l 

(Eaton, 1950). Citando Wilcox et al. (1954) água com CSR até 1,5meq/l não oferece 

nenhum perigo, com valores entre 1,5 e 2,5 meq/l é considerada marginal e acima 

de 2,5 meq/l não é adequada para irrigação. No caso de excesso de CO3 ¨¨ ¨¨ e 

HCO3 ¨¨  com a evapotranspiração, a solução do solo fica mais concentrada e parte 

do Ca++ e Mg++ da solução e adsorvidos precipitam como carbonatos de cálcio e 

ou de magnésio, permanecendo no solo carbonato de sódio solúvel e sódio 

adsorvido nos colóides. 

O Carbonato de Sódio Residual (CSR) proposto por Eaton é dado pela 

seguinte expressão:

           CSR = (CO3 ¨¨ ¨¨ + HCO3  ¨¨) - (Ca++ + Mg++)            (2.1) 

Ainda, segundo Cordeiro (2001) os principais parâmetros considerados para 

interpretação de uma análise de água são principalmente a condutividade elétrica 

(CE), expressa em dS/m a 25°C ou em micromhos/cm a 25°C, e a Relação de 

Adsorção de Sódio (RAS), que é dada pela expressão RAS = Na / [(Ca + Mg)/2]½, 

ou ainda a Relação de Adsorção de Sódio ajustada (RAS aj) calculada a partir da 

equação desenvolvida pelo U.S. SALINITY LABORATORY (Richards, 1954), 

modificada para incluir os efeitos adicionais de precipitação ou dissolução de cálcio 

nos solos e relacionada às concentrações de carbonatos e bicarbonatos segundo a 

equação:

    RAS aj = {Na/[(Ca + Mg) / 2]½ }x [1 + (8,4 - pHc)]             (2.2)   

Em que, Na+, Ca++ e Mg++ representam as concentrações de sódio, cálcio e 

magnésio, respectivamente, em miliequivalentes por litro de solução (meq/l = mg/l: 

peso equivalente).  
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pHc pode ser calculado de acordo com a seguinte expressão:  

           pHc = (pK - pKc) + p (Ca + Mg) + pAlc.          (2.3) 

Em que:

 pK - pKc é obtido somando-se os valores de (Ca + Mg + Na) revelados pela 

análise da água;

 p (Ca + Mg) é obtido em função da soma dos valores de (Ca + Mg);  

 p (Alc) é obtido em função da soma dos valores de (CO3 + HCOs), conforme   

tabela 8. 

A unidade de condutividade elétrica adotada mais recentemente pelo Sistema 

Internacional de Unidades é o siemens por metro (s/m), a utilização de dS/m = 

decisiemens/m tem a mesma grandeza que a unidade mais tradicionalmente 

utilizada: o mílimho por centímetro (mmho/cm). 

TABELA 7 – Interpretação da Qualidade da Água de Irrigação. 
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TABELA 8 – Cálculos de valores de pHc da água de irrigação para cálculo do RAS aj 
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2.9 CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO 

A Embrapa Solos (2005) ressalta que de todas as regiões brasileiras, a 

Nordeste é aquela que mais se destaca na necessidade de utilização da irrigação. 

Conforme recente aferição, aproximadamente 70% de suas terras encontram-se sob 

o regime semi-árido, participando, no entanto com apenas 17% da área irrigada 

nacional (Resende et al., 2003). Sua expressão ganha ainda mais destaque uma vez 

que esse bioma engloba também o norte do Estado de Minas Gerais. Nessa 

condição ambiental desfavorável, a irrigação desempenha papel fundamental na sua 

exploração agrícola adaptada às condições brasileiras. 

Segundo a Embrapa Solos por falta de uma classificação de terras para 

irrigação acordo com o seu real potencial para agricultura irrigada, tem se promovido 

uma superutilização das terras, induzindo seu desgaste, ou uma subutilização, o que 

em ambos os casos pode resultar em utilização inadequada dos potencialmente 

escassos recursos hídricos e de solo de toda a Região Nordeste. 

E ressalta que no Brasil os projetos de irrigação implantados até o momento, 

utilizaram o sistema de classificação das terras preconizados pelo BUREC (Estados 

Unidos, 1984), de modo simplificado, sem atentar, por falta de subsídios técnicos e 

em atendimento às urgências das políticas públicas para a agricultura irrigada, para 

as ações que redundavam em degradação das terras e/ou baixa taxa de retorno que 

em alguns casos, afetaram o pleno sucesso da implementação do projeto. 

E que por falta de uma classificação de terras para irrigação adaptada às 

condições brasileiras, em que as terras fossem classificadas de acordo com o seu 

real potencial para agricultura irrigada, tem se promovido ou uma super utilização 

das terras, induzindo seu desgaste, ou uma subutilização, o que em ambos os casos 

pode resultar em utilização inadequada dos potencialmente escassos recursos 

hídricos e de solo de toda a Região Nordeste. 

E assim enfatiza, para que as terras possam responder positivamente ao 

emprego da tecnologia de irrigação, faz-se necessária a existência de uma 

adequada classificação brasileira da potencialidade dessas terras para a irrigação. 
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Essa classificação deve avaliar as características dos nossos solos e ser ajustada à 

realidade atual da tecnologia de irrigação, à estrutura do mercado agrícola, de fácil 

operacionalidade e, acima de tudo, susceptível a modificações à medida que o 

conhecimento científico e tecnológico evoluem. 

E cita que muitos projetos de irrigação, principalmente no semi-árido 

nordestino, têm apresentado no decorrer dos tempos diversos problemas como 

salinização, encharcamento, utilização de lâminas d água incompatíveis com o solo, 

entre outros; os quais têm resultado num flagrante desperdício de água em alguns 

projetos.

Nesse contexto, deve-se enfatizar não apenas a importância, como também a 

necessidade de estudos sobre a sustentabilidade agrícola, pois, além de ser um 

instrumento imprescindível na elaboração de ordenamentos/zoneamentos, a correta 

classificação das terras é um fator básico para o estabelecimento da "coerência 

ecológica" (uso dos recursos naturais, segundo a sua aptidão), evitando a sobre 

utilização e a degradação dos ecossistemas e utilização inadequada dos, em geral, 

parcos recursos de água. 

2.9.1 Drenagem 

A salinidade do solo é um dos importantes fatores causadores da degradação 

físicoquímica dos solos e que, portanto, afetam o rendimento dos cultivos. Em se 

tratando de regiões áridas e semi-áridas irrigadas, constitui um sério problema, 

limitando a produção agrícola e reduzindo a produtividade das culturas a níveis anti-

econômicos. Nessas regiões, caracterizadas por baixos índices pluviométricos e 

intensa evapotranspiração, a baixa eficiência da irrigação e a drenagem insuficiente 

contribuem para a aceleração do processo de salinização. 

A salinização do solo pode desenvolver-se naturalmente, quando as 

condições do ecossistema são propícias, devido principalmente a altas taxas de 

evapotranspiração potencial, drenagem deficiente no perfil do solo, águas 

subterrâneas (lençol freático) enriquecidas por sais, posição do solo na paisagem, 
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entre outros. Esse halomorfismo naturalmente induzido no solo é conseqüência de 

processos pedogenéticos específicos.

Os processos de salinização e/ou sodificação secundária dos solos podem 

ocorrer em uma ou mais das seguintes condições: 

• Acumulação de sais provenientes de uma água de irrigação com alto teor de 

sais;

• Elevação do nível de água subterrânea, que geralmente implica em: 

aumento da salinidade das águas subterrâneas que se acumulam nas camadas 

profundas; elevação do lençol freático, transportando sais das camadas profundas 

às camadas superficiais; e elevação do lençol freático, limitando a drenagem natural 

e dificultando a lavagem dos sais. 

• Falta ou deficiência de sistemas de drenagem instalados nos solos irrigados. 

2.9.2 Problemas de Solo 

Para manter uma agricultura permanente sob irrigação na Região Semi-Árida, 

é necessário o acompanhamento da evolução química dos solos submetidos a 

regime de irrigação intensiva, a fim de caracterizar o aparecimento dos problemas 

de sais e a adoção de práticas de manejo adequadas, visando uma produção 

sustentada para o empreendimento agrícola (Embrapa, 2004). 

Com base em Ayers & Westcot (1999), podemos dizer que a adequação da 

água de irrigação não depende unicamente do teor total, mas também do tipo de 

sais. A medida em que o conteúdo total de sais aumenta, os problemas do solo e 

das culturas se agravam, o que requer o uso de práticas especiais de manejo, para 

manter rendimentos aceitáveis. Determina-se também a qualidade da água e/ou sua 

adaptabilidade à irrigação pela gravidade dos problemas que podem surgir depois 

do uso a longo prazo. 

Desta forma, os problemas de solo mais comuns, segundo os quais se 

avaliam os efeitos da qualidade da água, são relacionados à: 
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• Salinidade: os sais do solo e da água reduzem a disponibilidade da água para as 

plantas, a tal ponto que afeta os rendimentos; 

• Infiltração da água: teores relativamente altos de sódio, ou baixos de cálcio 

(aquilatados pela Relação de Adsorção de Sódio/RAS) no solo e na água, reduzem 

a velocidade com que a água de irrigação atravessa a superfície do solo. Esta 

redução pode alcançar uma magnitude tal que as raízes das plantas não recebem 

suficiente água entre as irrigações; 

• Toxicidade de íons específicos: certos íons (sódio, cloreto e boro principalmente) 

contidos no solo ou na água, acumulam-se nas plantas em concentrações 

suficientemente altas para causar danos e reduzir os rendimentos das culturas 

sensíveis.

• Outros problemas: o excesso de nutrientes reduz os rendimentos das culturas 

e/ou sua qualidade. As manchas nas frutas ou na folhagem prejudicam a 

comercialização dos produtos. A corrosão excessiva do equipamento aumenta os 

custos de manutenção e reparos. 

• Desbalançeamento entre nutrientes: o excesso de alguns elementos pode ainda, 

deprimir a absorção de outros, causando deficiências nutricionais e conseqüente 

queda de produtividade. Essa depleção tem como uma das causas a competição 

pelos mesmos sítios específicos de absorção. 

2.9.3 Classes de Terras para Irrigação 

• Classe 1: Terra que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, 

em determinado sistema de irrigação, apresenta a mais alta produtividade 

sustentável e baixo custo de produção. É a situação de referência. Por definição, a 

representação das terras enquadradas nesta classe não possui parâmetros 

limitantes.

• Classe 2: Terra que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, 

em determinado sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que afetam os 
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custos de desenvolvimento e/ou produção sustentável, de tal modo que a 

produtividade média corresponde aproximadamente a 90% da situação referência. 

• Classe 3: Terra que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, 

em determinado sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que afetam os 

custos de desenvolvimento e/ou produção sustentável, de tal modo que a 

produtividade média corresponde aproximadamente a 75% da situação referência. 

• Classe 4: Terra que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, 

em determinado sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que afetam os 

custos de desenvolvimento e/ou produção sustentável, de tal modo que a 

produtividade média corresponde aproximadamente a 50% da situação referência. 

• Classe 5: Terra que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, 

em determinado sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que afetam os 

custos de  desenvolvimento e/ou produção sustentável, de tal modo que a 

produtividade média corresponde aproximadamente a 25% da situação referência. 

São terras que requerem estudos complementares para avaliação de seu 

aproveitamento sustentável sob irrigação. 

• Classe 6: Terra que, mesmo explorada em alto nível tecnológico, para determinada 

cultura, em determinado sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que 

implicam em uma produção não sustentável e/ou gravosa, correspondendo a um 

valor médio de 10% da situação referência. 

2.10 TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DA IRRIGAÇÃO 

A Transferência de Gestão da Irrigação (TGI) visa a transferência da 

responsabilidade e de autoridade da gestão do sistema de irrigação das agências 

governamentais para associações de usuários da água ou outras entidades do setor 

privada (MIN/FAO, 2001). 

O Ministério da Integração Nacional (MI, 2006) enfatiza que as políticas de 

irrigação e de reforma agrária, comum à grande maioria dos países em 
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desenvolvimento, vem tendo reflexo no programa de Irrigação e Drenagem, no 

decorrer das duas primeiras décadas de sua existência, resultando na dependência 

da assistência financeira pública para o custeio dos gastos de operação e 

manutenção. Da mesma forma, a grande maioria dos produtores de tais projetos 

nunca alcançou os níveis de capacitação necessários para transformar-se em 

pequenos empresários rurais. A figura do “colono” é a de um agricultor de 

subsistência, explorando uma área na qual foram efetuados vultosos investimentos 

para adequá-la à produção intensiva.  

E enfoca que a transferência da gestão, processo que no Brasil foi 

denominado de emancipação comprovou ser a medida mais eficaz para aumentar a 

produtividade das áreas beneficiadas, bem como para garantir a economia de água 

e manutenção apropriada das estruturas, verificando-se, igualmente, uma 

significativa redução de custos operacionais. Como resultado adicional, os 

produtores deixam de utilizar recursos para os empreendimentos, destinando-os 

para o crescimento da área irrigada ou outras atividades que garantam maior retorno 

sócio-econômico.

Ressalta ainda que no País, muitos projetos públicos continuam, direta ou 

indiretamente, sob a tutela do governo ou necessitando de subsídios públicos para a 

sua gestão. Para atingir a autogestão, é indispensável um período de adequação, 

denominado de operação inicial nos novos projetos e de reorganização nos projetos 

já em funcionamento, de modo a permitir que os produtores obtenham as condições 

mínimas para assumir os encargos financeiros decorrentes. Durante este período os 

agricultores são conscientizados do seu papel de empresários rurais, são 

capacitados em agricultura irrigada e para as tarefas de operação e manutenção dos 

sistemas. Especialistas fomentam e estimulam a formação do “distrito de irrigação” – 

entidade responsável pelo fornecimento de água, bem como a formação de 

cooperativas ou associações de produtores como forma de obter vantagens 

competitivas para a sua produção. Tais condições favorecem considerável 

ampliação da área irrigada e, conseqüentemente, da produção agrícola, assim como 

a geração de empregos e renda.
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A estratégia, segundo o ministério, é execução descentralizada, sendo 

responsáveis diretos pela implementação das ações os governos estaduais e 

municipais e as entidades vinculadas (DNOCS e CODEVASF), bem como os 

usuários dos sistemas de irrigação, congregados no “distrito de irrigação”. As ações 

do Programa revestem-se de características múltiplas: licitação dos lotes dos 

projetos, seleção dos produtores, organização ou reorganização dos produtores 

(distrito de irrigação, associações e/ou cooperativas), conscientização e capacitação 

dos produtores (em agricultura irrigada, administração agrícola, manejo ambiental, 

associativismo, gestão do projeto, operação e manutenção dos sistemas), 

reabilitação e modernização dos sistemas, assistência técnica, co-gestão e 

transferência da gestão.

2.11 DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL 

A Agência Nacional de Águas – ANA (2005) conforme as atribuições 

conferidas pela sua Lei de criação (9.984/2000), tem a finalidade de implementar a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cabendo-lhe, entre outras atribuições, 

promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos 

financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos d’água, de 

alocação e distribuição de água e controle da poluição hídrica, em consonância com 

o estabelecido nos Planos de Recursos Hídricos. É atribuição da Superintendência 

de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA elaborar e manter atualizado o 

diagnóstico de oferta e demanda, em quantidade e qualidade, dos recursos hídricos 

do país. 

 Nos estudo realizado pela ANA (2005), com objetivo de apresentar a 

disponibilidade, demanda e o balanço hídrico dos recursos hídricos do Brasil, a 

disponibilidade hídrica de águas superficiais foi considerada como sendo a vazão 

regularizada pelo sistema de reservatórios a montante da seção de interesse, com 

100% de garantia, somada à vazão incremental de estiagem (vazão com 

permanência de 95%, no trecho não regularizado). Em rios sem regularização, 

portanto, a disponibilidade foi considerada como apenas a vazão de estiagem (com 

permanência de 95%). 
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Margulis, S. et al (2002) afirma que as reservas brasileiras de água doce, que 

representam aproximadamente 12% do volume total mundial, não estão distribuídas 

de maneira uniforme pelo país, visto que 80% delas concentram-se na Amazônia. A 

região semi-árida do Nordeste, mesmo incluindo grande parte da bacia do rio São 

Francisco, possui apenas 4% dos recursos hídricos do país, mas abriga 35% da 

população brasileira, em sua maioria famílias de baixa renda. As regiões úmidas do 

Sul e Sudeste, onde vivem 60% da população, contavam no passado com amplas 

reservas de recursos hídricos. Atualmente essas áreas passaram a enfrentar 

ameaça crescente de escassez de água, local ou generalizada, em decorrência do 

crescimento econômico e da urbanização acelerada, que só será debelada mediante 

o aprimoramento da gestão da quantidade e da qualidade da água. 

No Brasil, segundo a ANA (2005) a vazão de retirada para usos consuntivos, 

no ano de referencia de 2000, totaliza 1.592 m3/s, sendo que cerca de 53% deste 

total (841 m3/s) é efetivamente consumido (Quadro 4) e com 751 m3/s retornando às 

bacias hidrográficas. Cerca de 40% da vazão de retirada no país são destinadas à 

irrigação, 27% são destinados para abastecimento urbano, 17% para indústria, 13% 

para animal e apenas 3% para abastecimento rural. A irrigação é responsável por 

quase 70% da água consumida no País. 

QUADRO 4 – Vazões de retirada, consumo e retorno por tipo de usuário 

RETIRADA CONSUMO RETORNO TIPO DE
USO m3/s % do total m3/s % do total m3/s % do total 

Urbano 420 26 88 11 332 44

Industrial 281 18 55 7 226 30

Rural 40 3 18 2 22 3

Animal 112 7 89 11 23 3

Irrigação 739 46 591 69 148 20

Fonte: ANA, 2005 – PNRH, 2006 

No estudo da ANA (2005) a vazão média anual dos rios em território brasileiro 

é de 179 mil m3/s (5.660 km3/ano). Este valor corresponde a aproximadamente 12% 

da disponibilidade mundial de recursos hídricos, que é de 1,5 milhões de m3/s 
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(44.000 km3/ano) (Shiklomanov, 1998). Levando-se em consideração as vazões 

oriundas em território estrangeiro que entram no país (Amazônica – 86.321 m3/s, 

Uruguai – 878 m3/s e Paraguai – 595 m3/s e), essa disponibilidade hídrica total 

atinge valores da ordem de 267 mil m3/s (8.427 km3/ano - 18% da disponibilidade 

mundial).  A Tabela 9, a seguir, apresenta dados de vazões média e de estiagem do 

país e das doze regiões hidrográficas, como também da precipitação média do 

período de 1961 a 1990 dessas regiões. Apresenta ainda as vazões em épocas de 

estiagens, utilizando a vazão com permanência de 95% dos rios das regiões 

hidrográficas como referência. 

TABELA 9 - Vazões médias, de estiagem e Precipitação Média nas regiões hidrográficas 

Região hidrográfica Área Vazão média Vazão de 

Fonte: ANA, 2005 - *Período 1961 - 1990 

1. Vazão com permanência de 95%.  

2. A bacia amazônica ainda compreende uma área de 2,2 milhões de km2 em território estrangeiro, a qual 

contribui com adicionais 86.321 m3/s, em termos de vazão média.  

3 . A bacia do rio Uruguai ainda compreende adicionais 37 mil km2 em território estrangeiro, a qual contribui com 

878 m3/s.

4.. A bacia do rio Paraguai compreende adicionais 118 mil km2 em território estrangeiro e 595 m3/s

O estudo afirma que as maiores vazões de estiagem estão na região 

Amazônica, Paraná e Tocantins/Araguaia, enquanto as menores estão nas bacias 

do Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba e Atlântico Leste. Em geral as bacias 

(km2) (m3/s) estiagem1(m3/s)
Precipitação
média* (mm) 

Amazônica2 3.869.953 131.947 73.748 2.239

Tocantins/Araguaia 921921 13.624 2.550 1.837

Atlântico Nordeste Ocidental 274.301 2.683 328 1.790

Parnaiba 333.056 763 294 1.117

Atlântico Nordeste Oriental 286.802 779 32 1.218

São Francisco 638.576 2.850 854 1.037

Atlântico Leste 388.160 1.492 253 1.058

Atlântico Sudeste 214.629 3.179 989 1.349

Atlântico Sul 187.522 4.174 624 1.568

Uruguai3 174.533 4.121 391 1.785

Paraná 879.873 11.453 4647 1.511

Paraguai4 363.446 2.368 785 1.398

Brasil 8.532.772 179.433 85.495 1.797
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hidrográficas localizadas sobre formações sedimentares, com maior área de 

drenagem e/ou com regularidade das chuvas, apresentam vazões de estiagem entre 

20 a 30% da vazão média, podendo alcançar 70%. Por outro lado, as bacias 

localizadas em terrenos cristalinos, com regime de chuva irregular possuem vazões 

de estiagem muito baixas, em geral, inferiores a 10% da vazão média. Com exceção 

das regiões hidrográficas Tocantins/Araguaia, São Francisco e Paraná (onde foram 

usadas séries de vazões naturais, ONS 2003), o cálculo das vazões de estiagem 

das demais bacias foi baseado nos dados observados das estações fluviométricas e 

pode, portanto, estar influenciado pelas eventuais regularizações e usos consuntivos 

existentes.

O estudo apresenta a Tabela 10, a seguir, onde mostra o balanço hídrico 

simplificado, com vistas a obter estimativas da evapotranspiração real média nas 

regiões hidrográficas. A evapotranspiração real média anual do país é de 1.134 mm 

ou 63% da precipitação. 

TABELA 10 - Balanço hídrico simplificado nas regiões hidrográficas 

   Fonte: ANA, 2005 

2.12 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO 

A determinação da área irrigável está diretamente relacionada ao nível de 

garantia a ser adotada para o reservatório. Caso seja retirada uma pequena 

quantidade de água relativa ao volume afluente médio anual, aumenta-se a 
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segurança na capacidade de fornecer água nos períodos de escassez. Aumenta-se 

também, entretanto, o tempo médio de permanência das águas acumuladas no 

açude, favorecendo a evaporação e redução dos benefícios gerados nos anos de 

disponibilidades. Por outro lado, ser for retirada uma grande quantidade de água, 

haverá decréscimo das perdas por evaporação e um substancial aumento das 

disponibilidades hídricas nos anos considerados bons (SERHID, 2006). 

A análise em busca de se definir o ponto de equilíbrio entre retirada e nível de 

garantia se deu no âmbito do Programa Plurianual de Irrigação (PPI), elaborado pelo 

Grupo executivo de desenvolvimento Agrícola (GEIDA) (Projeto Áridas, 1995). O 

método, baseado unicamente em considerações econômica e com enfoque na 

irrigação, indicou retirada ótima aquela na qual a freqüência de falhas fosse de dez 

meses em cada cem, ou seja, 10% de falhas com garantia mensal de 90%.

O Estado do Rio Grande do Norte recomenda no Decreto Estadual n° 13.283 

em seu Art. 13° que “a disponibilidade hídrica será avaliada em função das 

características hidrológicas da bacia superficial ou subterrânea onde incide a 

outorga, observando-se ainda o seguinte: 

I – quando se tratar de água superficial; 

a) a vazão mínima natural será nula ou estabelecida em portaria especifica 

fundamentada em estudo hidrológico; 

b) o valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 

90% (noventa por cento)”. 

Esta garantia anual recomendada pelo decreto e largamente usada pelo meio 

técnico regulariza uma quantidade maior de água que a primeira, garantia mensal, 

mas corresponde a uma garantia efetivamente inferior. 
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2.12.1 Demanda Hídrica por Hectare/ano 

A demanda de água necessária para o atendimento da irrigação é estimada 

em função dos cultivos considerados na modelagem. 

As estimativas dos consumos hídricos para cada cultivo considerando a 

necessidade de água de acordo com o período de desenvolvimento da planta e 

tomando por base diversos cálculos realizados por instituições e por especialistas 

independentes.

A CODEVASF em alguns trabalhos utiliza valores de demanda que vão desde 

0,49 l/s/ha para citros, até 2,55 l/s/ha para arroz, passando por 0,87 l/s/ha para 

cultivos diversos e 1,21 l/s/ha para grãos e fibras.  

Na eficiência dos métodos de irrigação a CODEVASF tem utilizado, também, 

índices como: (i) 70% de eficiência em sistemas de aspersão convencional; (ii) 40% 

de eficiência em sistemas de irrigação por sulcos e/ou por inundação; e (iii) 

precipitação efetiva variando entre 170 e 200 mm/ano, dependendo dos padrões de 

chuva anual média. Para sistemas localizados essa eficiência pode chegar a 95%, 

dependendo do manejo de equipamentos, de água e de plantas. 

A quantidade de água consumida para diferentes culturas por m3/ha/ano

variam bastante, Tabela 12, em função dos sistemas de irrigação adotados e dos 

dados disponíveis, como no caso do arroz, com cerca de 20.000 m3/ha/ano, e da 

soja, com cerca de 2.800 m3/ha/ano.

As estimativas do consumo médio de água por metro cúbico/hectare/ano, 

pode ser considerada (Tabela 12) para o conjunto de diferentes culturas a serem 

irrigadas, com um consumo médio de água de 15.000 m3/ha/ano.
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TABELA 11 - Consumo de água e energia elétrica para diferentes culturas em um ano.

CULTURAS CONSUMO DE ÁGUA (m /ha)3 CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ha)

Algodão 5.208 681

Alho 4.870 637

Arroz 19.862 2.599

Batata 6.176 808

Cebola 5.348 699

Feijão 4.573 598

Fruticultura 9.679 1.266

Hortaliças 10.288 1.346

Melancia 11.729 1.535

Melão 11.896 1.556

Milho 6.057 793

Soja 2.824 370

Tomate 5.900 772

Trigo 3.640 476

Uva 10.624 1.390
                         Fonte: PLANVASF, 1989.

2.12.2 Demanda Ecológica 

É a quantidade de água mínima necessária para manutenção da flora e fauna 

nos rios e matas ciliares. 

O Projeto Áridas (1995) considerou que a demanda ecológica deveria ser 

equivalente a 10% das disponibilidades hídricas da unidade de planejamento. O 

Estado do Rio Grande do Norte no Decreto Estadual n° 13.283, estipula no seu Art. 

17° que “a soma dos volumes d’água outorgados  numa determinadas bacia, não 

poderá exceder 9/10 (nove décimos) da vazão regularizada anual com 90% (noventa 

por cento) de garantia”. 

No caso do Semi-Árido Brasileiro que apresenta uma das características, os 

rios intermitentes, ou seja, inexistência de vazões na maior parte do ano, por 

conseguinte, a inexistência de vida aquática durante tal período, portanto a 
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estimulação de um volume destinado a fins ecológicos, fauna e flora, daria 

condições de ser criar vida aquática nos rios com barramento e vazão regularizada, 

que poderia ser estabelecida e fundamentada em estudos hidrológicos, mas no caso 

da grande maioria dos rios da região, a vazão mínima natural é nula, portanto, tal 

condição não poderá ser atendida.

2.12.3 Planejamento da Irrigação 

 O planejamento da irrigação consiste, basicamente, na definição dos dados 

de manejo do sistema de irrigação, compreendendo: (i) determinação do volume 

d’água a ser aplicado pelo sistema de irrigação no terreno, (ii) vazão do sistema e  

(iii) o tempo necessário para a aplicação da lâmina de irrigação.  

O volume de irrigação é avaliado a partir do balanço hídrico do solo da área 

agrícola nos dias anteriores sem irrigação, visando restaurar a umidade do solo para 

condições ideais.

2.13 OPERAÇÃO DOS AÇUDES PARA AGRICULTURA 

Segundo Righetto (1998), a operação deve definir uma situação média ótima, 

de modo a maximizar o beneficio total, considerando as incertezas relativas aos 

valores dos volumes mensais de afluência. 

Para a tomada de decisão, devem ser utilizadas técnicas de otimização 

através de algoritmos apropriados para a análise de diversos tipos de funções e 

restrições do problema. Quando a função objetivo for linear e as restrições 

expressas por inequações lineares, a programação linear é a técnica mais 

apropriada para a análise e solução do problema. Quando, no entanto, o problema 

de otimização é formulado com expressões não lineares, usa - se a técnica de 

programação dinâmica em razão de sua facilidade em ser adaptada a um 

determinado problema específico, como também por ser eficiente em problemas 

mais complexos, envolvendo vários reservatórios. 
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Segundo o autor, a operação racional dos açudes para agricultura defronta 

com dificuldades de várias naturezas. De um lado é preciso maximizar a utilização 

da água disponível no reservatório, levando-se em conta as perdas significativas por 

evaporação e a possibilidade de não ocorrerem vazões afluentes por falta de 

precipitações; por outro lado, é preciso desenvolver mecanismos ágeis de utilização 

de água disponível, seja através de equipamentos e infra-estrutura adequada para a 

pratica da agricultura, seja pelo monitoramento cuidadoso da água utilizada através 

de medições, balanço hídrico e análise da relação entre a água aplicada e a 

produção.

2.13.1 Modelo Hidrológico MODHISA 

Devido não se dispor de série longa de vazões observadas na Bacia 

Hidrográfica do rio São José em Cruzeta, tornou-se necessário o uso de modelo de 

transformação chuva-vazão para se obter séries sintéticas de vazões e realizar a 

análise operacional do reservatório, sendo aplicado o modelo hidrológico MODHISA. 

O modelo hidrológico de transformação chuva-vazão, mensal, denominado 

Modelo Hidrológico para o Semi-Árido (MODHISA), aplicável a pequenas médias e 

grandes bacias hidrográficas do semi-árido nordestino, teve sua concepção dos 

projetos públicos de irrigação, apresentado ao DNOCS (1973) pelo Consórcio 

CNEC/SOGREAH, adaptado por Guimarães Jr. et al (2002), o qual, pela sua 

simplicidade e adequação foi empregado na reconstituição de deflúvios afluentes 

aos açudes do semi-árido nordestino. 

O modelo hidrológico é baseado no balanço hídrico da superfície do solo e da 

capacidade de armazenamento de água da bacia. O balanço hídrico é mensal, tendo 

como dado principal a série de precipitações médias mensais sobre a bacia 

hidrográfica.

 Nesse modelo, calcula-se para cada instante, j, mensal, o deflúvio produzido 

na bacia, Ej, em mm, a partir da precipitação média da bacia, Pj, em mm. Os 

parâmetros do modelo MODHISA são os seguintes: 
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a) D é valor mínimo da chuva, em mm, a partir do qual começa o escoamento 

superficial que, portanto, caracteriza as possibilidades de retenção de água 

pluvial pelas depressões naturais do solo e pêlos pequenos açudes, assim 

como as perdas por evapotranspiração. Define-se, então, uma chuva eficaz 

PE = Pj – D, em mm, para cada instante j; 

b) Rmax é volume máximo da retenção superficial Rj do escoamento superficial 

direto em mm, provocada pelas depressões naturais e açudes; 

c) E1 e E2 são os escoamentos. O modelo simula dois tipos de escoamento na 

bacia. O escoamento direto propriamente dito, E1, em mm, e o escoamento 

complementar, E2, em mm, resultante do transbordamento da retenção 

superficial. 

d) Cmax. e Cmin. são os limites, máximo e mínimo, do coeficiente de 

escoamento superficial direto, em função do estado de saturação da bacia; 

e) X é coeficiente de escoamento superficial que entra em jogo quando a 

capacidade de retenção superficial está saturada (Rj = R max ) ; 

f)  é coeficiente de depleção dos deflúvios, que tem a função de distribuir, 

nos tempos, o volume de escoamento calculado. 

 Para cada mês de índice J, o modelo segue o organograma de cálculo 

adiante:
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PE = Pj - D     

PE > 0 

SIM NÃO 

C = Cmin + minmax
max

1-j CC
R
R

E1 = C * PE 

Rj = R j -1 + (1-C)*PE 

Rj > Rmax 

E2 = (Rj – Rmax  ) x X 

Rj = Rmax 

E2 = 0 

NÃO 

Qj = ( 1-  ) * Ej +  * Ej-1

Ej = E1 + E2

E1 = 0 

Rj = Rj –1 - PE
max

1j

R
R

E2 = 0 

SIM

FIGURA 2 - Organograma do modelo chuva-deflúvio MODHISA 
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O açude Cruzeta teve seus deflúvios naturais reconstituídos, no período de 7 

anos de 1962 a 1969, através da análise dos valores mensais referentes à variação 

do volume do açude, dos consumos de água e dos volumes vertidos pelo 

sangradouro. Este período de referência serviu para a calibração do modelo para a 

bacias do açude Cruzeta (Guimarães Jr. et al, 2002). 

 Valores adotados neste estudo para os parâmetros na aplicação do modelo 

para o açudes Cruzeta: D = 55,93208 mm; R max. = 104,8509 mm; C min = 0,017679; 

C max = 0,110886;  X = 0,188469 e   =  0,10.     

2.14 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é composta pelo Açude Público Cruzeta, reservatório que 

fornece o suprimento hídrico; a Área de Jusante que é a região abaixo da parede do 

açude, onde está implantado o Perímetro Irrigado Cruzeta; e a Área de Montante 

que é a região acima das águas do açude. Todo sistema está sob o domínio do 

DNOCS.

3.14.1 Bacia Hidrográfica do Açude Cruzeta 

A bacia hidrográfica do açude Cruzeta está situada na sub-bacia do rio 

Seridó, inserida no sistema da bacia do rio Piranhas – Açu, sendo limitada pelos 

paralelos 06º 03` e  06º 25` Sul e os meridianos 36º 35` e  36º 57` Oeste. O rio São 

José, seu rio principal, é um afluente pela margem direita do rio Seridó que por sua 

vez é afluente pela margem esquerda do rio Piranhas – Açu (Guimarães Jr. et al., 

2002).

A área da bacia do Açude Cruzeta (Figura 3) mede 1.010 Km2 com um 

perímetro de 157 Km, o que fornece um valor do Índice de Gravellius (coeficiente de 

compacidade) Kc = 1,3 e compreende terras dos municípios de: São Vicente com 

415 Km2  (41,1%); Florânea  311 Km2  (30,8%); Cruzeta 230 Km2 (22,8%); Acari  49 

Km2 (4,8%) e Currais Novos  5 Km2  (0,5%) (Guimarães Jr. et al., 2002). 
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FIGURA 3 – Bacia Hidrográfica do rio São José no Açude Cruzeta, RN 

2.14.1.1 Clima 

Em toda a extensão da bacia do rio Piranhas – Açu, no território norte-rio-

grandense, predomina o tipo climático BSw’h’, da classificação climática de Köppen, 

caracterizado por um clima muito quente e semi-árido, com a estação chuvosa se 

atrasando para o outono (SERHID, 2005). 

Na bacia do açude Cruzeta o curso sazonal das precipitações é caracterizado 

pela concentração da pluviosidade em poucos meses, o regime pluviométrico 

observado na bacia é do tipo tropical, com a estação das chuvas ocorrendo no verão 

austral, vai de janeiro a junho, com o máximo ocorrendo em março e abril. Segundo 

Guimarães Jr. et al. (2002) a precipitação anual média na bacia do açude Cruzeta é 

de 585,1 mm para um período de observação de 1936 a 1985.

A região da bacia do açude Cruzeta caracteriza-se por altas taxas de 

evaporação, o que acarreta perdas significativas das reservas acumuladas e 
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contribuem para o déficit hídrico da bacia. A evaporação anual média é de 3.323 

mm, medida no Tanque Classe A, conforme Tabela 12. 

Em escala anual, a isolação na região se situa em torno de 2.893 horas 

(Tabela 12), sendo os meses de menor isolação àqueles correspondentes ao 

período chuvoso, devido à presença de nebulosidade.

Segundo dados do DNOCS (2005) a velocidade do vento, na área do 

Perímetro Irrigado Cruzeta, é durante a estação seca do ano de 4,14 m/s e durante 

a estação chuvosa do ano de 3,04m/s. 

Os dados climatológicos dos postos de Cruzeta e Florânia são apresentados 

na Tabela 12, a seguir: 

TABELA 12 – Dados climatológico anuais de Cruzeta e Florânia 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte – 1998, *SUDENE

Posto
Temperatura

Média °C 

Umidade 

Relativa % 

Evaporação

Média mm 

Evapotransp. 
Média mm 

*Precipitação

Média mm 

Isolação

Média h 

Classificação
Climática

Cruzeta 27,0 63,2 3.323 2.658 573,1 2.893 BSw’h’

Florânia 25,6 63,4 2.923 2.338 648,1 2.675 BSw’h’

2.14.1.2 Vegetação 

Na bacia do açude Cruzeta a vegetação caracteriza-se pela caatinga 

hiperxerófila, vegetação característica de regiões semi-árida, com abundancia de 

cactácea e plantas de porte mais baixas e espalhadas. 

A espécie com dominância na bacia é jurema preta, ocorrendo também 

marmeleiro, xique-xique, catingueira, pereiro, favela e macambira. 

Segundo o Plano Nacional de Combate a Desertificação – PNCD, que define 

a desertificação como a degradação de terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-

úmidas secas, resultantes de fatores diversos tais como as variações climáticas e as 
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atividades humanas, o município de Cruzeta está inserido em áreas susceptível à 

desertificação, listado numa categoria como Muito Grave (PNRH, 2006). 

2.14.1.3 Solos 

 Os terrenos que compõem a bacia hidrográfica do açude Cruzeta são 

predominantemente de formação cristalina pré-cambriana, com intrusões de rocha 

plutônicas e filonianas.  Essas rochas sob influencia do clima foram submetidas a 

uma grande erosão no passado que proporcionou um sistema de drenagem denso. 

Os solos da bacia são, na sua maior parte, das classes Bruno não Cálcio e Litólicos 

Eutroficos.

2.14.2 Açude Público Cruzeta 

O Açude Público Cruzeta foi projetado em 1910 e sua construção foi iniciada 

em 1920 e concluída em 1929 com capacidade de 29.878.500 m3 com objetivo de 

promover a convivência do homem com a seca, sendo o IFOCS o órgão responsável 

pela execução e administração do mesmo.  Em 1984 sofreu uma ampliação através 

do acréscimo de 50 cm na parede e nos dois vertedouros ficando com a capacidade 

máxima de 35.000.000 m3 (DNOCS, 2005). 

O Açude Cruzeta é formado pelo barramento do Riacho São José no ponto 

de coordenadas geográficas dadas por Latitude 06°24’42” S e Longitude 36°47’23” 

W, com dois sangradouros, o principal de soleira espessa com 150 m de largura e o 

secundário em perfil Creager com 40 m de extensão. A tomada d`água é composta 

por uma galeria tubular simples com 39,0 m de tubulação com diâmetro de 900 mm, 

sendo o comando realizado a montante através da Torre de Comando de comporta 

tipo vagão e a jusante por um registro de gaveta.  A barragem do Açude Cruzeta tem 

880,00 m de extensão, medido pelo coroamento, é em solo compactado do tipo 

seção homogênea, com altura máxima de 15,0 m. A área da bacia hidráulica é de 

844,24 ha. com volume armazenado de 35.000.000 m3 e o volume da reserva 

intangível é de 2.990.000 m3 (DNOCS, 2005). 
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A comporta do açude controla a vazão de água destinada ao Perímetro 

Irrigado Cruzeta, abastecimento humano de água potável (CAERN), como também 

funciona como descarregador de fundo. O nível da lamina d’água do açude é 

acompanhado diariamente através da leitura de réguas limnimétricas instaladas no 

lago do reservatório. O açude Cruzeta é operado pelo CEST/RN (Coordenadoria 

Estadual do DNOCS no Rio Grande do Norte), através da Unidade Administrativa de 

Cruzeta, situada próximo á barragem. 

O Açude Público Cruzeta tem boa disponibilidade hídrica, sendo de extrema 

importância para o município de Cruzeta, com uso diversificado, por atender ao 

abastecimento humano, dessedentação de animais, o perímetro irrigado, o cultivo de 

áreas de vazantes e a pesca (Melo, 2002). 

Na área a jusante encontra-se 23 famílias de irrigantes assentadas em duas 

Agrovilas, com lotes alocados em terras cultiváveis. Na área a montante encontra-se 

atualmente 220 concessionários assentados com contratos de Concessão de Uso, 

renováveis em cada 12 anos, para exploração da pecuária e áreas de vazante. 

Em maio de 2005, encontrava-se matriculados 78 pescadores profissionais, 

cabendo ao DNOCS a cobrança mensal da taxa pelo uso de aparelhos de pesca, o 

registro e estatística da produção pescada. Em 2004 teve uma produção de 24.406 

kg, sendo pescada as espécies: Curimatã comum, Pescada do Piauí, Tilápia do Nilo, 

Traíra e Tucunaré. 

Quanto ao pagamento pelo uso da água do açude, segundo DNOCS, apenas 

a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) paga pelo uso da 

água, os concessionários da área de montante pagam pela exploração da terra e 

podem usar água livremente, estando os irrigantes do Perímetro Irrigado Cruzeta 

isento do pagamento (DNOCS, 2005). 

A Ficha Técnica do Açude Cruzeta é apresentada no Quadro 5,  com dados 

da década de 1990. Ressaltamos que o açude em 1984 sofreu uma ampliação 

através do acréscimo de 50 cm na parede e nos vertedouros ficando com 

capacidade máxima de 35.000.000 m3 (DNOCS, 2005). 
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O açude foi projetado para possibilitar uma vazão de regularização anual de 

0,174 m³/s (451.10³ m³/mês). A cota do coroamento da barragem é igual a 85,00 m, 

a cota da soleira do vertedor principal de 83,00 m, a da tomada d’água igual a 76,00 

m, e do porão igual a 71,00 m.

Funções Cota-Área e Cota-Volume 

As relações entre cota h (em relação à cota do porão, em metros), área A 

(m2) e volume V (m3) do açude são dadas pelas seguintes expressões:  

177287.2.5,33972 hA                                         (1) 
952036,2.37,19171 hV                                        (2)

O ajuste das funções cota x área e cota x volume foi obtido com o auxílio da 

planilha Microsoft Excel (Figura 4), tendo como base os níveis d’água superiores 

(>6,0 m) (Melo, 2002). 
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       FIGURA 4 - Funções cota-área e cota-volume do açude Cruzeta, RN 

FIGURA 5 – Evolução Volumétrica do Açude Cruzeta, RN 
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QUADRO 5 - Ficha Técnica do Açude Cruzeta 

FICHA TÉCNICA - AÇUDE CRUZETA 

LOCALIZAÇÃO:

Município: Cruzeta 
Situado: a 1,00 km do centro da cidade de Cruzeta 
Bacia hidrográfica: Piranhas-Açu, Sub-bacia do Rio Seridó 
Rio barrado: Rio São José 

UTILIZAÇÃO:

Abastecimento d’água da cidade de Cruzeta (CAERN); 
Irrigação do Perímetro de Cruzeta com 111 ha irrigados por gravidade; 
Pequena irrigação de 18,7 ha com a cultura de tomate; 
Aproveitamento com culturas de vazantes; 
Atividade pesqueira com produção média anual de 32.250kg (1988) e 

repovoamento com 87.000 alevinos (1989) e 15.000 alevinos 
(1990). 

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA:

Capacidade: 29.000.000 m³ (antes de 1984) - Atual: 35.000.000 m3

Área drenada: 1.010  km² 
Bacia hidráulica: 748,79 ha (antes de 1984) – Atual: 844,24 ha  
Volume útil: 26.010.000 m3

Volume morto: 2.990.000 m3

Vazão de regularização: 0,174 m³/s (451.103 m3/mês) 
CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS 

Barragem
Tipo: Terra homogênea 
Altura máxima: 14,50 m (antes de 1984) - Atual: 15,00 m 
Extensão pelo coroamento: 880,00 m 
Largura do coroamento: 4,00 m 
Cota do coroamento: 85,00 m 
Volume de terra: 167.848,00 m³ 
Talude de montante: 2:1 a  2,5:1 
Talude de jusante: 2:1 

Sangradouro Principal
Tipo: Livre (Soleira Espessa) 
Largura: 150,00 m 
Revanche: 2,00 m 
Altura da lâmina máxima: 1,00 m 
Vazão do projeto: 233,00 m³/s 
Cota da soleira: 83,00 m 

Tomada d’água  
Tipo: Galeria Tubular Simples com torre de comando 
Comprimento: 39,00 m 
Diâmetro: Ø 900 mm
Cota tomada d'água: 76,0 m
Cota do porão: 71,0 m 

FONTE:     Arquivo do 1o  DERUR/DNOCS – 1986 
    Secretaria de Projetos Especiais – PIDEP – 1989/1990 
    EMATER – Escritório Local de São José do Seridó (1989) 
    Fundação IDEC (IPEQ) – 1990 
                Plano Estadual de Recursos Hídricos - Relatório Preliminar    
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2.14.3 Área de Montante do Açude Cruzeta 

Na Área de Montante do Açude Cruzeta existe em torno de 220 arrendatários, 

com 1 a 3 ha de irrigação pelo sistema de vazante e alguns com tomadas de água, 

sendo que cada agricultor paga R$ 5,00 por vazante (20 m x 100 m = 2.000 m2 de 

área arrendada). O total da área utilizada é de 1.319 ha, sendo com área úmida de 

79 ha e área seca de 1.240 ha (SERHID, 2005). 

Nesta área predomina a produção de forrageira, mas há também pequena 

produção de batata, feijão, milho, tomate e hortaliças. 

Segundo o DNOCS, alguns concessionários assentados têm motor-bomba, 

pelo menos 30%, para irrigação e existe também alguns poços amazonas e poços 

tubulares. Isto representa uma demanda adicional que deve ser levada em 

consideração no balanço hídrico do sistema. Não existe controle do consumo d’água 

nesta área. 

A SERHID realizou o levantamento cadastral dos assentados nesta região de 

2005 a 2006, procurando levanta as culturas exploradas, as demandas requeridas, 

quantidades de poços, a utilização de moto-bomba, potência dos motores, vazão 

das bombas, etc. 

2.14.4 Perímetro Irrigado Cruzeta 

O Perímetro Irrigado Cruzeta está localizado no Vale do Piranhas, no Estado 

do Rio Grande do Norte, no município de Cruzeta, distando 250 km da capital do 

Estado. Encontra-se a 6°25’ de latitude Sul e 36°47’ de Longitude Oeste e com 

226,46 m de altitude acima do nível do mar, ocupando uma área de 495,45 ha e 

perímetro de 18.062,68 m, tendo seu suprimento hídrico através do Açude Público 

Cruzeta e mais 09 poços amazonas, cujo sistema de irrigação utilizado no perímetro 

é por superfície em sulcos (gravidade). O acesso ao perímetro é feito pela BR-427 

(DNOCS, 2005). 
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A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1973 e concluída 

em 1977, sendo inaugurado em 1978. Os serviços de administração, operação e 

manutenção da infra-estrutura de uso comum foram iniciados em 1975. Na 

implantação do perímetro foi desapropriada uma área de 506,68 ha, sendo a área de 

sequeiro de 310,68 ha e a área irrigável de 196,00 ha, com uma área efetivamente 

implantada de 138,00 ha (DNOCS, 2004). 

Na área do perímetro irrigado, o relevo apresenta-se na forma de planície e 

tabuleiro e os tipos de solo são classificados como: Classe II e Classe III, com 

composição média, predominando o solo franco-arenoso. O clima tem estação 

chuvosa de janeiro a maio, temperatura média anual de 27°C, precipitação media 

anual de 570,0 mm, e com velocidade do vento, durante a estação seca do ano de 

4,14 m/s e durante a estação chuvosa do ano de 3,04 m/s (DNOCS, 2004).

Análise econômica do perímetro realizada pela SERHID (2005) indicou que o 

modelo atual de produção tem uma taxa de retorno de 12,43%, que é um resultado 

bastante modesto, pois se situa pouco acima dos 10-12% tradicionalmente usados 

como limites mínimos de rentabilidade. Neste estudo, verificou-se que não existe 

serviço de assistência técnica no perímetro. Segundo o estudo no início, era de 

responsabilidade do DNOCS, que mantinha uma equipe técnica capacitada para 

orientar os irrigantes. Com a implantação do Programa de Emancipação, a gerência 

do perímetro foi desativada e as atividades, inclusive de assistência técnica 

passaram para a Associação. Atualmente o custo dos serviços de operação é da 

ordem de R$ 770,00 por mês.

O estudo da SERHID (2005), aponta ainda que o perímetro irrigado foi 

projetado para uma superfície irrigável bem maior do que atualmente em uso, a 

irrigação por sulcos de infiltração, no entanto, tem eficiência de aplicação muito 

baixa e com grande desperdiço d’água. Nas condições vigentes, a quantidade de 

água seria suficiente para irrigar por gravidade em torno de 100 hectares durante 3 

dias por semana e 10 horas por dia, que é o que vem ocorrendo em anos normais 

de precipitação. 
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2.14.4.1 Infra-estrutura de uso comum 

O Perímetro Irrigado Cruzeta conta com uma razoável infra-estrutura 

hidráulica de irrigação, com um canal adutor principal de 7.000 m de extensão, com 

400 l/s, e mais 3.200 m de canais secundários e 4.450 m de extensão de canais 

terciários, revestidos em concreto e em bom estado de conservação, dotado de 

estruturas modernas de controle de níveis, como vertedouros de bico de pato, 

comportas metálicas e sifões; mas devido a necessidade de ampliação da área 

irrigada, existe canais em terra executado pelos próprios irrigantes, com grande 

desperdício d’água. 

Entretanto, estas estruturas de controles não são utilizadas adequadamente, 

pois devido à falta de manutenção, algumas comportas metálicas estão danificadas 

e não se realizam os controles volumétricos necessários. O turno de irrigação 

assegura o fornecimento de água a cada parcela, três vezes por semana e 

dependendo do nível d’água do reservatório este fornecimento diminui, ficando duas 

vezes por semana, ou até mesmo cessar. 

A rede de drenagem tem o coletor principal (rio São José) de 9.000 m de 

extensão e drenos secundários de 5.600 m, mas devido à falta de manutenção e 

limpeza, a desembocadura e parte da rede de drenagem esta invadida pela 

vegetação, sendo necessário uma limpeza em toda sua extensão. 

A rede viária conta com 9,0 km de estradas principais e 8,0 km de estradas 

secundárias e mais 9 km de caminhos de serviços, em bom estado de conservação. 

Na área do perímetro existe um lote do Instituto de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte (EMPARN), ocupando uma área de 82,10 ha, sendo 

considerado como de infra-estrutura ou de uso coletivo. 

Os irrigantes criaram uma estrutura organizacional para atender às suas 

necessidades de administração, organização, operação e manutenção do perímetro 

irrigado, denominada Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Cruzeta – 

APICRUZ.
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2.14.5 Modernização do Perímetro Irrigado Cruzeta 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semi-

Árido Potiguar, a ser financiado pelo Banco Mundial e pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, busca dotar as populações, instituições públicas e privadas e demais 

integrantes de mecanismos e práticas de convivência sócio-ambiental que 

minimizem os efeitos das secas sobre a organização social e produtiva da região. 

Além de atender as populações com água para as suas necessidades básicas, o 

programa também procura oferecer oportunidades de produção que fixem essas 

populações em seus locais de origem, concomitantemente com a elevação do senso 

de cidadania e dignidade (SERHID, 2005). 

Segundo o estudo da SERHID dentro das diversas ações do Programa, o 

Projeto de Recuperação e Modernização do Perímetro Irrigado Cruzeta (PIC) tem 

um importante papel na medida em que os sistemas irrigados, inclusive os de 

pequeno porte, constituem uma das mais importantes formas de aproveitamento 

agrícola da região do Semi-Árido. No escopo das ações do projeto, faz-se 

necessária a adequação dessa prática às necessidades conservacionistas dos 

recursos hídricos impostas pelas condições climáticas locais, associada a 

mecanismos de preservação ambiental que não agravem o problema da escassez 

hídrica pela perda de qualidade da água. Essas ações conduzem ao esperado 

desenvolvimento sustentável preconizado pelo Programa, garantindo a melhoria e 

manutenção das condições de vida das populações atuais e futuras.

Na análise do cenário com a implantação do Projeto de Recuperação e 

Modernização do Perímetro Irrigado Cruzeta, realizado pela SERHID, ressalta que a 

situação é de mudança. Mesmo tratando-se de um pequeno projeto público de 

assentamento, faz necessário aplicar as recomendações do estudo realizado pelo 

Banco Mundial, que recomenda: 

 Mudança do enfoque em engenharia de obras, para o negócio agrícola; 

 Mudança de foco no lote irrigado, para o de cadeia de produção; 

 Mudança da ótica de planejamento do perímetro público de assentamento, 

para o pólo de desenvolvimento integral/territorial; 
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 Maior envolvimento e comprometimento da iniciativa privada; 

 Consolidação e otimização dos projetos existentes; 

 Atendimento ao conceito de múltiplos propósitos; 

 Envolvimento/comprometimento das comunidades, e 

 Maior consciência e compromisso ambiental; 

Uma vez adotada a proposta de investimento em agricultura irrigada como 

uma opção de estratégia de desenvolvimento regional e de redução da pobreza no 

Semi-Árido, o estudo do Banco Mundial recomenda: (a) dar prioridade à conclusão 

dos projetos já iniciados, otimizando o uso da infra-estrutura existente, antes de 

iniciar novos projetos; (b) melhorar o contexto institucional, com ênfase no marco 

legal e regulatório pertinente; (c) atrair e envolver a iniciativa privada na 

implementação, como fator de dinamização dos projetos; e (d) promover um maior 

comprometimento com os aspectos ambientais, desenvolvendo mecanismos de 

manejo dos recursos naturais, como fator de desenvolvimento regional sustentável. 

2.14.6 Avaliação da Disponibilidade Hídrica do Açude Cruzeta 

Na região Seridó, está prevista a construção da Barragem Oiticica, no 

município de Jucurutu, com capacidade de armazenar até 556 milhões de m3

d’água, além de distribuí-la através do Eixo de Integração do Seridó, projeto em fase 

de estudos pelo Governo Federal. 

O Eixo de Integração do Seridó é um projeto que visa a transposição de 

águas do rio Piranhas/Açu para a sub-bacia do rio Seridó. Partindo da Barragem 

Oiticica, a interação realiza-se pela construção de um canal de 36 km que fará a 

interligação dos açudes públicos Cruzeta, Passagem da Traíras e o Itans. O rio 

Piranhas-Açu por sua vez, irá alimentar canais e leitos naturais por toda região, o 

que permitirá a irrigação de 2.500 hectares, estando previstos 750 hectares de 

perímetros irrigados e 1.900 hectares resultantes da exploração de aluviões. É uma 

forma de garantir a distribuição e o suprimento d’água da região do Seridó, conforme 

dados da SERHID (2005). 
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 Righetto e Guimarães Junior (2003) realizaram avaliação da disponibilidade 

hídrica do açude Cruzeta, empregando o modelo MODHISA de transformação 

chuva-vazão, na modelagem da Bacia Hidrogáfica do rio São José, usando a 

planilha eletrônica Microsoft Excel, através do uso da rotina SOLVER, onde os 

parâmetros do modelo podem ser calibrados de forma a reproduzir as vazões 

observadas.

No estudo realizado a análise operacional do açude Cruzeta permitiu alcançar 

resultados que sinalizam ganhos sinergéticos que seriam obtidos caso se 

dispusesse de fontes alternativas para o suprimento de água para a população local 

(Righetto e Guimarães Junior, 2003). Para isso, simulações da operação do açude 

Cruzeta foram realizadas com alternativas de oferta hídrica diferentes, descritas a 

seguir.

No caso da operação do açude destinar-se ao abastecimento d’água à 

população e à irrigação, foram estabelecidos como critério operacional níveis 

distintos de garantia para o atendimento ao abastecimento humano e à irrigação. 

Fixou-se o nível de garantia de 99% para o abastecimento humano e de 90% para a 

irrigação. Com as de séries sintéticas de vazões afluentes e com a fixação do valor 

da demanda para o abastecimento público e realizando a simulação operacional do 

reservatório, foi determinada a vazão regularizada para irrigação associada ao nível 

de garantia de 90%. 

Em seguida, admitiu-se a existência de garantia plena de água para o 

abastecimento humano através de fonte exógena e, neste caso, desconsiderou-se 

essa demanda na operação do reservatório Cruzeta. Para este caso, a água 

represada no açude destina-se exclusivamente à irrigação. A busca de uma 

operação ótima objetiva a obtenção da máxima produção e minimização de perdas 

de água por evaporação e por vertimento. Como critérios de utilização da água 

represada foram analisadas duas situações operacionais; uma com horizonte 

operativo plurianual com o estabelecimento de nível de garantia de oferta hídrica e 

outra, de utilização máxima do recurso hídrico disponível no açude, dentro de um 

período máximo de 20 meses. 
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Por exemplo, para um consumo de 520.000 m³/mês para irrigação e NA 

mínimo igual a 77,0 m, verifica-se que os níveis de garantia para o abastecimento 

humano e para irrigação são, respectivamente, iguais a 96% e 90%. No entanto, se 

o abastecimento d’água à população da cidade de Cruzeta for suprido por fonte 

exógena, a restrição do N.A. mínimo para irrigação passa a ser a da cota 76,0 m, ou 

seja, a cota do porão. Neste caso, mantendo-se o nível de garantia de 90%, verifica-

se que a vazão de derivação para irrigação passa a ser de 660.000 m3/mês. A 

diferença entre esse valor e a soma (520+53,6).10³ m3/mês corresponde ao ganho 

sinergético decorrente da redução de perdas por evaporação e por vertimento, uma 

vez que o açude é operado em média com níveis d’água abaixo daqueles quando 

água do açude é utilizada também para o abastecimento humano. 

Uma segunda alternativa operacional do açude Cruzeta estudada por 

Righetto e Guimarães Junior (2003) diz respeito à utilização da água disponível no 

açude para um horizonte de 20 meses. Determina-se a vazão mensal firme a ser 

derivada para a irrigação com a suposição pessimista de não ocorrência de vazão 

afluente nos próximos 20 meses a partir do término do período chuvoso atual. 

Como se trata de uma situação de operação em tempo real, eventuais 

afluências ao longo do período seco e do próximo período chuvoso seriam 

consideradas e novo valor de vazão mensal para irrigação seria estabelecido após o 

término do próximo período úmido. Com essa estratégia operacional, foram 

simulados diversos cenários de vazões de afluência e determinadas as vazões de 

utilização correspondentes para irrigação. 

Os valores encontrados mostram que é possível explorar a água represada 

no açude de maneira muito mais intensa do que a determinada pela fixação do nível 

de garantia de oferta hídrica. Evidentemente, nessa liberação de água baseada na 

garantia de água para um horizonte de 20 meses envolve riscos e flutuações de 

produção decorrentes da indesejável, mas necessária variabilidade anual do volume 

mensal de água para irrigação como mostra a Figura 7. 

No entanto, deve-se enfatizar que a garantia de oferta hídrica a um nível de 

garantia de 90% significa conviver com perdas contínuas de grandes volumes de 
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água por evaporação e esporadicamente por vertimento, situação muitas vezes 

desastrosa numa região com gravíssimos bolsões de pobreza. 

FIGURA 7 – Seqüência simulada de volumes mensais para irrigação do açude Cruzeta, RN 
(Righetto & Guimarães Junior, 2003). 

Enquanto a garantia de oferta hídrica propicia os investimentos de capital 

privado na agricultura irrigada e, conseqüentemente, no mercado de exportação de 

produtos agrícolas, por outro lado, a utilização intensa da água represada, apesar 

dos riscos envolvidos, significa em ações de transferência de água armazenada em 

estoques de produtos, de vital importância a um programa sustentável de combate à 

pobreza no semi-árido do nordeste do Brasil. 

Os valores de volumes mensais para irrigação apresentados na Figura 7 

revelam a capacidade potencial existente do açude para a produção agrícola em 

larga escala caso se disponibilize de infra-estrutura adequada e de políticas públicas 

eficazes de combate à fome. Evidentemente, a questão não se resume, apenas, à 

gestão hídrica, mas a um conjunto de ações envolvendo a estocagem de produtos, 

desenvolvimento de infra-estrutura agrícola, treinamento, investimentos, relações 

eficazes de mercado. 

Na Figura 7, verifica-se que a pior situação de oferta hídrica é a do ano 1959. 

No entanto, mesmo para essa pior situação histórica, verifica-se que no ano 1957 a 
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liberação de água para irrigação foi de 2 milhões de metros cúbicos mensais e no 

ano 1958, 700.000 m3/mês. Conclui-se, portanto, que se tais volumes fossem 

convertidos em produtos, certamente o ano crítico seria compensado pelas reservas 

alimentícias acumuladas nos anos anteriores. 

 A Figura 8 mostra o ajuste alcançado, tomando-se como “vazões observadas” 

uma série reconstruída a partir do balanço hídrico do açude Cruzeta, tendo como 

base às leituras diárias de réguas efetivadas pelo DNOCS. 

 A Figura 9 apresenta curvas associadas a níveis de garantia para o 

abastecimento d’água e para a irrigação em função de alguns valores mínimos do 

NA, cada um definindo um limite, abaixo do qual não é permitida a retirada de água 

para a irrigação.
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Hidrograma afluente ao açude Cruzeta
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FIGURA 8 – Calibração do modelo chuva-vazão para o açude Cruzeta 
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2.14.7 Avaliação do Assoreamento do Açude Cruzeta 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) realizou em 1998 estudos de 

assoreamento de Açudes no Rio Grande do Norte com volume de acumulação 

superior a 10x106 m3 sem leva em consideração o grau de compactação dos 

sedimentos. Entre os açudes que foram contemplados pelo estudo estava o açude 

Cruzeta, cujo volume na cota do sangradouro é 35x106 m3, com os seguintes dados: 

área de drenagem de 1019,9 km2; início de operação em 1929 e com período de 

operação de 69 anos na época do estudo e um volume médio anual afluente ao 

reservatório de 67,49 x 106 m3.

O estudo realizado pelo plano aplicou dois procedimentos metodológicos para 

determinar a taxa de assoreamento, ou seja, a taxa de produção de sedimentos. 

O primeiro apresenta a taxa de produção de sedimentos média anual obtida 

do levantamento do assoreamento de reservatórios na região sudoeste dos EE.UU 

(Região semi-árida).

O segundo apresenta a taxa de assoreamento, em m3 por km2 da área de 

drenagem, em função da relação entre o volume do reservatório e o volume total 

anual afluente, estabelecida com base em levantamentos realizados em várias 

barragens no mundo. 

O mais apropriado, segundo o PERH, para o estudo no semi-árido, foi a 

utilização do primeiro procedimento para a determinação da taxa de produção de 

sedimentos das diferentes áreas de drenagem pelas seguintes razões principais: 

 Leva em consideração a superfície da área de drenagem; 

 Foi elaborada para reservatórios em áreas áridas e semi-áridas; 

 A sua precisão / imprecisão será igual para todos os reservatórios, o que foi 

adequado e suficiente para o estudo realizado. 
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Segundo os cálculos realizados com aplicação do primeiro procedimento pelo 

PERH, o volume total de sedimentos depositados no período no vaso de 

acumulação era de 305 m3/km2/ano x 1020 km2 x 69 anos = 21,46 x 106 m3, ou seja, 

61% do volume total do reservatório; segundo o PERH este valor seria condizente 

com a situação na época para o assoreamento do açude, em especial quando se 

considera o incremente devido a poluentes e dejetos. 

Atualmente esse volume de sedimentos depositado, usando a mesma 

metodologia e com a mesma taxa de produção de sedimentos de 305 m3/km2/ano, 

seria de 305 m3/km2/ano x 1020 km2 x 78 anos = 24,27 x 106 m3, ou seja, 69,34%, o 

que seria um valor bastante elevado. Isto representa um volume de acumulação de 

água de apenas 10,73 x 106 m3. Portanto faz-se necessário realiza um estudo para 

determina a real capacidade do reservatório. 

2.14.8 Avaliação e Classificação das Terras do Perímetro Irrigado Cruzeta 

O Consórcio CENEC-SEGREAH (1973), realizou estudos para classificação 

das terras, onde mostra que as terras encontradas nas zonas dos perímetros são 

das classes 2, 3, 4 e 6, conforme Quadro 6. 

A metodologia adotada para classificação das terras para irrigação foi do 

BUREC (Bureau of Reclamation – Estados Unidos), onde apresenta a classificação

de terras para irrigação através um arranjo sistemático das terras em classes, 

baseado na sua aptidão para a agricultura irrigada.

A Classe 1, é a situação de referência, por definição, a representação das 

terras enquadradas nesta classe não possui parâmetros limitantes. Segundo o 

estudo nenhuma zona possuía qualidades suficientes para poder ser considerada 

dessa classe. 

Também não foi discriminada uma Classe 5, correspondendo a solos não 

aráveis e sem produtividade, sendo que todos os solos que não puderam ser 
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classificados – nas classes precedentes apresentavam características tão baixas 

que foram classificados na última classe, a Classe 6. 

As terras classificadas conforme seus fatores condicionantes alcançaram as 

seguintes quantidades aproximadas de terras para irrigação, conforme Quadro 6: 

QUADRO 6 – Classe de terras para irrigação nos perímetros públicos em ha 

CLASSE DE TERRA 
PERÍMETRO

2 3 4 6

Cruzeta 14,02 247,77 119,18 217,33

Itans - 146,54 847,39 844,12

Sabugi - 160,29 435,15 571,41

Pau dos Ferros 58,44 360,53 868,91 1.001,09

Total 72, 46 915,13 2.274,63 2.633,95
Fonte: DNOCS, 1973 

Em Cruzeta as terras aptas para irrigação, conforme Quadro 6, apresentou uma 

quantidade pequenas de terras na Classe 2, apenas 14,02 ha, são terras que, 

explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, em determinado 

sistema de irrigação, apresenta um ou mais fatores que afetam os custos de 

desenvolvimento e/ou produção sustentável, de tal modo que a produtividade média 

corresponde aproximadamente a 90% da situação referência.

A maior quantidade de terras encontrada, foi da Classe 3, com 247,77 ha, são 

terras que, explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultura, em 

determinado sistema de irrigação, apresenta a produtividade média corresponde 

aproximadamente a 75% da situação referência. 

A segunda quantidade foi da Classe 4, com 119,18 ha, são terras que, 

explorada em alto nível tecnológico, para determinada cultural, em determinado 

sistema de irrigação, apresenta a produtividade média corresponde 

aproximadamente a 50% da situação referência
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2.14.9 Avaliação da Qualidade da Água do Perímetro Irrigado Cruzeta 

O Consórcio CNEC-SOGREAH (1973) desenvolveu estudos para análises da 

qualidade da água dos açudes públicos. 

As amostras analisadas foram colhidas, à razão de uma por açude, nos 

meses de julho e agosto de 1971, pelo consórcio.  No Quadro 7, é apresentado o 

resultado das análises da qualidade da água dos perímetros públicos: 

QUADRO 7 – Análise de águas dos perímetros públicos irrigados (1973) 

me/l
Açude 

CE

mmho/cm a 25° 
pH

Cl SO4 CO3 CO3H Ca Mg K Na

Cruzeta 0,47 7,1 2,2 Vest 0 2,0 1,7 0,7 0,1 2,6

Itans 0,33 7,0 1,6 Vest 0 1,4 0,9 0,6 0,1 1,7

Sabugi 0,20 6,9 1,0 0,1 0 1,0 0,8 0,3 0,1 1,1

P.
Ferros 0,38 7,1 2,4 Vest 0 2,2 1,2 1,7 0,2 2,3

25 de 
Março 0,18 7,0 1,2 vest 0 1,2 1,0 0,5 0,1 0,7

Fonte: DNOCS, 1973 & Araújo, 2006 

Segundo o estudo o açude Cruzeta, na época, encontrava-se já com água 

pouco salgadas, apresentando, todavia, equilíbrio entre cloreto de sódio e 

bicarbonato de cálcio, não trazendo, portanto, risco importante de alcalinização. 

O consórcio realizou nova análise de águas no ano seguinte. As amostras 

foram coletadas nos meses de janeiro e fevereiro de 1972 e o resultado apresentado 

conforme classificação Riverside – U.S. consta no Quadro 8, seguinte: 
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QUADRO 8 – Análise da Qualidade da Água dos Açudes, 1972 

meq/l
Açude 

CE
mmho/cm

a 25° 
pH

Cl SO4 CO3 HCO3 Ca Mg K Na

RAS Classifi
cação

Cruzeta 0,53 8,2 3,20 0,43 0,16 2,40 1,36 1,41 0,15 3,08 2,6 2ª Classe 
C2 – S1 

Itans 0,36 8,0 1,95 2,10 0,12 1,43 0,99 0,92 0,07 3,56 3,6 2ª Classe 
C1 – S1 

Sabugi 0,21 7,9 1,80 0,24 0,20 1,10 0,62 0,63 0,07 2,18 2,8 1ª Classe 
C2 – S1 

PFerros 0,48 8,3 2,0 0,10 - 2,60 1,20 0,90 0,27 2,10 2,0 2ª Classe 
C2 – S1 

25 de 
Março 0,21 8,3 0,73 0,10 - 2,30 0,80 1,00 0,22 1,08 1,1 1ª Classe 

C1 – S1 

Fonte: DNOCS, 1973 

A água do açude Cruzeta foi classifica como sendo da 2ª Casse, ou seja, C2 -

S1 conforme dados da Figura 1 - Diagrama para classificação de águas para 

irrigação (RICHARDS, 1954).

Segundo o Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, a tolerância das 

culturas aos sais pode ser conforme três critérios: 

a) Capacidade da cultura sobreviver, em solos salinos; 

b) Produção da cultura em solos salinos; 

c) Produção relativa da cultura, em solos salinos, comparada com sua 

produção, em um solo não salino. 

Baseados no terceiro critério o laboratório classificou as culturas em três 

grupos: muito tolerante, tolerante, e pouco tolerante. Conforme este critério a grande 

maioria das frutíferas são pouco tolerante aos solos salinos, apenas a romã, o figo, a 

uva e o melão são tolerantes (Salassier, 1987). Com relação as hortaliças a grande 

maioria são tolerantes.
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A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Gande do Norte (CAERN), em seu 

laboratório, na Sede Regional de Caíco, realiza mensalmente análise da água do 

Açude Cruzeta com objetivo de determinar sua qualidade para consumo humano, 

utilizando alguns parâmetros, porém anualmente são realizadas duas analises 

completa. As amostras foram coletadas nos meses de janeiro e junho de 2005 e 

janeiro de 2006 sendo o resultado da análise completa apresentado no Quadro 9. 

Ressaltamos no Quadro 9, na mostra n° 0062, de água bruta, onde apresenta 

um valor elevado de cloreto de 134,0 mg/l e da condutividade elétrica de 

682,0µmhos/cm, indicando salinidade média a 25°C, conforme item 2.8.1.1, podendo 

ser usada para irrigação  de quase todos vegetais, quando cultivados em solo com 

média ou alta permeabilidade e com grau moderado de lixiviação. 

Mas caso este valor ultrapasse os 750micromhos/cm, torna-se uma água com 

salinidade elevada, praticamente imprópria para agricultura irrigada, necessitando de 

práticas agrícolas especiais para o controle da salinização podendo ser usada 

apenas para plantas com boa tolerância aos sais.  

Pelo quadro apresentado verificamos o aumento gradual da salinidade da 

água do Açude Cruzeta, de janeiro de 2005 para janeiro de 2006, com a 

condutividade passando de 378,0 para 682,0micromhos/cm, se aproximando do 

limite tolerável para uso na agricultura irrigada. 

O uso do método da irrigação por sulcos de infiltração e a água com teor de 

sal elevado, aumenta cada vez mais a salinidade do solo, podendo torna-se num 

futuro próximo impróprio para agricultura irrigada. 

Portanto, é necessário priorizar a substituição do atual sistema de irrigação de 

sulcos de infiltração para irrigação localizada, de maior eficiência e reduzindo desta 

maneira o desperdício da água e o processo de salinização do solo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo visa oferecer uma avaliação do perímetro público de 

irrigação para o planejamento do uso eficiente da água do açude Cruzeta com 

demandas especificas para irrigação intensiva.  

A avaliação do perímetro foi baseada no levantamento de dados e 

informações da atual situação do Perímetro Irrigado Cruzeta com vista ao aumento 

de uma área potencial ao cultivo irrigado para o aproveitamento racional da água do 

açude Cruzeta.  Também foi realizada a simulação da operação do reservatório 

através do balanço hídrico mensal, tendo como objetivo o planejamento agrícola 

com aproveitamento da água do açude somente para irrigação, admitindo-se que a 

água para abastecimento humano será provida de fonte exógena, no caso adutoras.   

3.1 Pesquisa 

Os procedimentos empregados na elaboração do Trabalho de Pesquisa 

compreenderam as seguintes etapas: 

Pesquisa Bibliográfica: Levantamento do referencial bibliográfico a partir de 

material já publicado; busca de informações disponíveis sobre a agricultura 

irrigada, o Açude Cruzeta e o Perímetro Irrigado Cruzeta, através da consulta 

a trabalhos acadêmicos desenvolvidos na área de estudo, a trabalhos 

técnicos disponíveis em órgãos públicos, além da leitura de artigos publicados 

em jornais e revistas especializadas sobre o tema em estudo ou artigos 

científicos disponíveis na internet. 

Pesquisa Documental: Elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico. Como informações disponíveis em relatório de produção 

mensal.

Pesquisa de Campo: Levantamento de dados através de visitas realizadas 

ao Perímetro Irrigado Cruzeta, ao Açude Cruzeta e a Área a Montante do 
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Açude, visando a obtenção de dados e informações, através de entrevista 

estruturada aos irrigantes com aplicação de um formulário hidroagrícola.

Elaboração da Dissertação: O trabalho de redação consistiu na reunião e 

análise de todo material levantado, dados e informações, objetivando a 

elaboração da Dissertação. Para uma compreensão melhor da metodologia a 

qual a presente pesquisa está embasada, foram realizadas análises de dados 

e informações da pesquisa bibliográfica, documental e de campo e elaborou-

se um organograma, no qual é apresentado um roteiro do caminho percorrido 

para alcançar o objetivo proposto no trabalho, conforme Figura 10.

Órgãos públicos que auxiliaram na pesquisa:  

Órgãos locais: Unidade Administrativa de Cruzeta, do DNOCS, situada 

próximo à barragem, responsável pela administração do açude Cruzeta e do 

Perímetro Irrigado Cruzeta. 

Órgãos regionais: CEST/RN do DNOCS, com sede estadual em Natal, cujo 

Núcleo Regional compreende Caicó, Acari e Cruzeta, o escritório regional da 

CAERN em Caicó; em Natal a UFRN, a SEMARH e a EMPARN; além da pesquisa 

realizada através da internet. 
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FIGURA 10 – Encaminhamento da pesquisa 
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3.2  Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo foi realizada através de entrevista e aplicação de um 

formulário aos irrigantes, coletando dados e informações agrícolas e o interesse 

potencial dos 23 irrigantes do perímetro, como também a situação dos 220 

concessionários de terras na área a montante do açude Cruzeta. Além da 

caracterização da região também foram levantadas as dificuldades encontradas na 

exploração da agricultura irrigada no perímetro. Para assegurar a exatidão das 

informações da pesquisa foram contatados todos os 23 produtores rurais do 

perímetro irrigado e por amostragem 74 concessionários da área a montante do 

açude.

A metodologia adotada no planejamento da pesquisa de campo compreendeu 

cinco etapas, sendo a primeira constituída pelo reconhecimento de campo; a 

segunda, a definição e preparação dos instrumentos; a terceira a realização da 

coleta de dados, a quarta etapa composta pelo tratamento dos dados e a quinta e 

ultima apresentação e análise das informações, conforme apresentado na Figura 11.

ETAPA 2 
População Alvo 

ETAPA 1

ETAPA 4 

ETAPA 3 

Tratamento dos Dados 
Coletados em Campo 

Formulário 

Definição e Preparação dos 
Instrumentos de Coleta  

Reconhecimento de Campo 

Análise e Apresentação dos Dados 

Coleta de Dados

ETAPA 5 

FIGURA 11 – Encaminhamento Metodológico da Pesquisa de Campo 



93

3.2.1 Planejamento da Pesquisa de Campo 

No planejamento da pesquisa dividiu-se a população alvo em dois grupos de 

produtores e adotou-se no perímetro irrigado o levantamento censitário com 

aplicação do formulário e entrevista a todos os irrigantes e na área a montante do 

açude Cruzeta, o levantamento por amostragem, abrangendo apenas parte dos 

irrigantes, em pontos distribuídos da área entorno do açude.  

A pesquisa foi realizada através de entrevista estruturada aos irrigantes e 

preenchimento de um formulário, coletando dados e informações das culturas 

exploradas, métodos de irrigação, produtividade, área plantada, área disponível, 

preço de venda dos produtos, produção, comercialização e interesse potencial dos 

irrigantes.

A pesquisa de campo contou com o auxilio de outros pesquisadores do 

PPgES - UFRN na realização das entrevistas e aplicação do formulário para coleta 

de dados e informações hidroagrícolas na área do perímetro irrigado e na área a 

jusante do açude Cruzeta, tendo como objetivo principal o aproveitamento e uso 

intensivo da água armazenada no açude, visando a produção agrícola, admitiu-se 

que a água para abastecimento humano seria provida por fonte exógena, no caso 

adutoras.

As cinco etapas que compreenderam a pesquisa de campo: 

Etapa 1: Reconhecimento de Campo 

A primeira visita de reconhecimento da área de estudo foi realizada 

inicialmente a Unidade Administrativa de Cruzeta do DNOCS, com a solicitação para 

realização da pesquisa encaminhada pela UFRN. Posteriormente foram visitado 

alguns pontos do perímetro irrigado acompanhado pelo Agente de Atividade 

Agropecuária, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o 

qual mostrou particularidades do Açude Cruzeta e do Perímetro Irrigado Cruzeta. No 

ensejo realizou-se anotações e registro fotográfico dos locais visitados. 
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Em maio de 2005 realizou-se a pesquisa de campo a fim de verificar in loco 

as principais atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais e as 

condições da infra-estrutura hídrica (açude/poço/canais/barreiros), a existência de 

rede elétrica e as condições ambientais do perímetro. 

População Alvo 

A população alvo da pesquisa constitui-se de dois grupos de produtores 

rurais: os irrigantes do perímetro irrigado com 23 produtores e os irrigantes da área 

de montante ao açude Cruzeta com 220 produtores.

No Perímetro Irrigado Cruzeta, devido à pequena quantidade de lotes, foi 

realizado o levantamento censitário, ou seja, todos foram entrevistados e aplicado o 

formulário aos 23 irrigantes do perímetro, representando 100% dos produtores 

rurais, com uma população de 104 pessoas.

Na área a montante do açude Cruzeta foi realizado o levantamento por 

amostragem, de forma que o resultado da pesquisa refletisse as características do 

universo pesquisado; dos 220 irrigantes foram entrevistados 74 e preenchidos os 

respectivos formulários, a 33,64% dos produtores rurais, em que se aplicou técnicas 

estatísticas para o levantamento por amostragem. Nesta área existe uma população 

estimada de 860 pessoas no entorno do açude.

Etapa 2: Instrumento de Coleta de Dados 

Para a obtenção de dados e informações sobre as atividades produtivas 

desenvolvidas no perímetro e área a montante adotou-se como instrumento de 

coleta a aplicação de um formulário, com perguntas especificas, elaborado com um 

conjunto de questões para determinar o interesse potencial dos 23 irrigantes do 

perímetro, como também dos 220 concessionários de terras na área a montante do 

açude Cruzeta. Para a complementação das informações levantadas por meio do 

formulário, utilizou-se o registro fotográfico, além das observações in loco e também 

das dificuldades encontradas na exploração da agricultura irrigada no perímetro. 
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Formulário

Os dados e informações levantados na aplicação do formulário: (i) área 

plantada irrigada; (ii) áreas disponíveis para irrigação; (iii) método de irrigação 

utilizado; (iv) custo de produção; (v) produtividade; (vi) culturas exploradas; (vii) 

culturas possíveis de serem exploradas; (viii) vazão fornecida aos irrigantes; (ix) 

levantamento do rebanho; (x) produção; (xi) comercialização; (xii) preço de venda; 

(xiii) interesse dos irrigantes em outras culturas. 

Para determinação do posicionamento global dos pontos de interesse, poços 

e cx. d’água da agrovila, foi feita empregando-se a tecnologia do Sistema de 

Posicionamento Global (Global Position System – GPS). 

Etapa 3: Coleta de Dados 

Após o planejamento da pesquisa de campo e elaboração do formulário 

hidroagrícola, foi realizado nova visita, em maio de 2005, para aplicação do mesmo. 

Na oportunidade, além das entrevistas e aplicação do formulário conforme planejado 

foi realizado o registro fotográfico e marcação de pontos de interesse através de 

GPS.

A entrevista foi estruturada com preenchimento do formulário e anotações dos 

relatos dos produtores para subsidiar a análise pretendida no estudo. 

Etapa 4: Tratamento dos Dados 

O tratamento consistiu em resumir os dados através de sua contagem e 

agrupamento. Foi um trabalho de condensação e de tabulação de forma organizada 

de modo a obter um conjunto compacto de números para possibilita a análise e 

compreensão das informações coletadas. 

Neste trabalho de pesquisa foi utilizado como ferramenta computacional, o 

sistema operacional Windows XP e o Software Microsoft Office 2003, que trabalha 
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com a planilha eletrônica Excel, o editor de texto Word, marcas registradas da 

Microsoft Corporation.

Etapa 5: Apresentação dos Dados 

A apresentação dos dados observados da pesquisa de campo foi realizada 

através da tabulação e da forma gráfica. 

No Apêndice apresenta-se o resumo dos dados coletados na pesquisa. E 

também no Anexo, os dados e informações coletados da administração local do 

DNOCS.

3.3 Simulação da Operação do Açude Cruzeta  

A simulação da operação do açude foi realizado com modelo hidrológico de 

transformação chuva-vazão, determinístico, concentrado e explicito adaptado por 

Guimarães Jr. et al. (2002) em planilha eletrônica, denominado Modelo Hidrológico 

para o Semi-Árido (MODHISA), aplicável a pequenas, médias e grandes bacias 

hidrográficas do semi-árido nordestino. O modelo hidrológico teve sua concepção 

utilizada nos projetos públicos de irrigação, apresentado ao DNOCS (1973) pelo

Consórcio CNEC/SOGREAH, o qual, pela sua simplicidade e adequação foi 

empregado na reconstituição de deflúvios afluentes aos açudes do semi-árido 

nordestino.  

O modelo é baseado no balanço hídrico da superfície do solo e da 

capacidade de armazenamento de água da bacia. O balanço hídrico é mensal, tendo 

como dado principal a série de precipitações médias mensais sobre a bacia 

hidrográfica. 

Neste estudo, utilizou-se dados de precipitações mensais que 

compreendendo o período de janeiro de 1936 a dezembro de 1985, cujos valores 

são resultantes da aplicação do Polígono de Thiessen referentes aos cinco postos 

pluviométricos, com influência na área da bacia hidrográfica do açude Cruzeta. A 
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calibração foi realizada pela comparação entre a série sintética gerada e os deflúvios 

naturais restituídos pelo DNOCS no período de setembro de 1962 a agosto de 1969. 

Na simulação da operação do açude Cruzeta foi apenas considerada as 

demandas de irrigação e as perdas por evaporação no espelho, não se levando em 

consideração o abastecimento humano da cidade de Cruzeta, as descargas 

eventuais de regularização para jusante, bem como os consumos das áreas de 

vazante localizadas à montante do reservatório e consumo animal. A operação 

simulada teve a finalidade de obter o planejamento agrícola com aproveitamento da 

água do açude somente para irrigação, admitindo-se que a água para abastecimento 

humano será provida de fonte exógena, no caso adutoras. 

Para a estimativa do consumo d’água para irrigação foram tomados como 

base dados médios mensais de evaporação no tanque Classe A, na estação de 

Cruzeta, sendo adotado um coeficiente de correção do tanque (Kt), para representar 

as condições reais. 

A evaporação (Ev) representa as perdas de água para atmosfera a partir de 

uma superfície liquida ou sólida saturada exposta livremente às condições 

ambientais. 

Na aplicação do método indireto para determinação da evaporação potencial, 

através do tanque classe A, utilizou-se a fórmula ETP = Kt.Ev. 

Sendo ETP é a evapotranspiração potencial; Ev é a evaporação medida no 

tanque e Kt  o coeficiente de correção do tanque. 

O tanque classe A, em virtude do custo relativamente baixo e do fácil manejo, 

tem sido empregado amplamente nos sistemas de irrigação. Esse tanque 

evaporimétrico tem a vantagem de medir a Ev de uma superfície de água livre, 

associada aos efeitos integrados da radiação solar, do vento, da temperatura, e da 

umidade do ar. O coeficiente de correção do tanque (Kt) é utilizado para converter 

os valores de Ev em ETP, em função dos dados meteorológicos da região e do meio 
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em que está instalado o tanque (Salassier, 1987). Na simulação da operação do 

açude foi adotado valor do coeficiente Kt de 0,80.

A evapotranspiração potencial (ETP) é evapotranspiração de uma superfície 

totalmente coberta por uma cultura em pleno desenvolvimento (grama) e em 

condições de umidade do solo plenamente favorável, ou seja, uma cultura padrão. 

A evapotranspiração real (ETr) representa as perdas de água para a 

atmosfera a partir de uma superfície de solo com vegetação; é o uso consuntivo, ou 

seja, é o consumo de água de uma área agrícola, calculado através da formula ETr 

= Kc.ETP. 

Em que ETr é a evapotranspiração real em mm; ETP é a evapotranspiração 

potencial de uma cultultura padrão em mm e Kc é o coeficiente da cultura, e 

depende do tipo e do estádio de desenvolvimento da mesma (Tabela 13). 

Na pesquisa de campo foi determinado o potencial interesse dos irrigantes 

nas culturas a serem exploradas no perímetro irrigado, sendo o feijão, a melancia, o 

melão, o mamão e o tomate as culturas de maior interesse dos produtores do 

perímetro.

Para a simulação foram utilizados cenários com culturas temporárias devido a 

possibilidade de realizar uma diminuição gradativa da área plantada nos meses 

secos, sendo adotado um Kc médio de 0,70 para as seguintes culturas: feijão, 

melancia, melão, milho e tomate, conforme Tabela13. 
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TABELA 13 – Coeficiente de cultivo Kc 

CICLO VEGETATIVO: ESTÁDIO              
CULTURAS 

I II III IV MÉDIO

Feijão 0,35 0,70 1,10 0,30 0,50-0,70 

Melancia* 0,45 0,75 1,00 0,75 0,60-0,70 

Melão 0,45 0,75 1,00 0,75 0,60-0,70 

Milho 0,40 0,80 1,15 0,70 0,65-0,85 

Tomate 0,45 0,75 1,15 0,80 0,60-0,70 

Coeficiente médio das culturas 0,59-0,73 

Fonte: Salassier, 1987 / *Adotado o mesmo do melão. Ciclos vegetativos: I – semeadura 

(brotação), II – crescimento vegetativo, III – Floração, IV – Frutificação e colheita 

Para seleção de sistemas de irrigação é necessário o conhecimento da 

eficiência de cada método de aplicação de água. A eficiência de irrigação pode ser 

definida como a relação entre a quantidade de água requerida pela cultura e a 

quantidade total aplicada pelo sistema para suprir essa necessidade. 

No perímetro irrigado a simulação da operação do açude Cruzeta foi realizada 

adotando-se o método de irrigação localizada, por ser mais eficiente, com 

significativa economia de água. Por segurança adotou-se uma eficiência de 90%, 

apesar da eficiência da irrigação localizada, segundo Marouelli et al., 1998, poder 

ficar em até 95% (Tabela 14). 

TABELA 14 - Eficiência e consumo de energia de diferentes métodos de irrigação. 

Método de 
Irrigação

Eficiência de Irrigação 
(%)

Uso de Energia 
(kWh/m )3

Eficiência de Irrigação 
Adotada (%) *

por superfície 40 a 75 0,03 a 0,3 60

por aspersão 60 a 85 0,2 a 0,6 70

Localizada 80 a 95 0,1 a 0,4 90

                     Fonte: Marouelli, W.A. e Silva, W.L.C., 1998.  * Eficiência de irrigação adotada neste estudo
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Realizando o planejamento da irrigação, com as culturas da Tabela 13 e com 

os dados disponíveis para os diversos cenários, temos: 

# Cenário 1 

O Perímetro Irrigado Cruzeta dispõe de uma área irrigável de 196,00 ha; 

aplicando-se o modelo hidrológico na situação proposta, ou seja, a operação do 

açude Cruzeta, considerando o abastecimento exclusivo para irrigação, e tomando 

como base um nível de água mínimo para irrigação de 5,0 m adotando as culturas 

temporárias da Tabela 13 e o método de irrigação localizada, teremos uma demanda 

de água para irrigação considerável. 

Os valores dos parâmetros adotados nesta simulação da operação do açude 

Cruzeta foram: coeficiente de correção do tanque classe A, Kt = 0,80; coeficiente 

médio da cultura, Kc = 0,70; eficiência de irrigação localizada, Ef = 0,90; demanda 

de abastecimento humano, Qa = 0 m³/mês; nível mínimo de irrigação, hir = 5,0 m; 

área: 196 ha.

# Cenário 2 

Nesta simulação fixamos a área irrigada em 111 ha, área atualmente irrigada 

do perímetro e determinamos a garantia com o método de irrigação localizada e a 

demanda da irrigação por mês.

Para esta simulação adotamos um cenário com culturas temporárias, 

irrigadas o ano todo, com possível diminuição gradual da área plantada nos meses 

secos, sendo adotado um Kc médio de 0,70 para as mesmas culturas da Tabela 13, 

e também aplicamos a eficiência do método de irrigação localizada (Tabela 14).

Os valores dos parâmetros adotados nesta simulação da operação do açude 

Cruzeta foram: coeficiente de correção do tanque classe A, Kt = 0,80; coeficiente 

médio da cultura, Kc = 0,70; eficiência de irrigação localizada, Ef = 0,90; demanda 

de abastecimento humano Qa = 0 m³/mês; nível mínimo de irrigação hir = 5,0 m; 

área irrigada: 111 ha. 
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# Cenário 3 

Nesta simulação fixamos a área irrigada em 111 ha, área atualmente irrigada 

do perímetro, com uma garantia de irrigação de 90% e determinamos com o 
método de irrigação localizada a demanda da irrigação por mês. Adotamos um 

cenário também com culturas temporárias, irrigadas o ano todo, com possível 

diminuição gradual da área plantada nos meses secos, sendo adotadas as culturas 

da Tabela 13.

A operação foi realizada com a aplicação da eficiência do método de irrigação 

localizada (Tabela 14), método menos eficiente e com significativa demanda de 

água. Neste caso adotou-se uma eficiência de 60%. 

Os valores dos parâmetros adotados nesta simulação da operação do açude 

Cruzeta: coeficiente de correção do tanque classe A, Kt = 0,80; coeficiente médio da 

cultura, Kc = 0,70; eficiência de irrigação localizada, Ef = 0,60; demanda de 

abastecimento humano Qa = 0 m³/mês; nível mínimo de irrigação hir = 5,0 m; área 

irrigada: 111 ha.

3.4 Comparação dos Métodos de Irrigação 

Apresentamos a comparação dos métodos de irrigação em relação a área 

irrigada, de acordo com a eficiência adotada para cada método, conforme Tabela 14. 

Esta comparação evidencia a enorme economia de água que ocorre apenas com a 

mudança do método de irrigação, aliando a esta comparação técnicas agrícolas 

adequadas e culturas rentáveis em que a economia pode ser muito maior. Essa 

economia de água pode ser revertida para o plantio de uma área maior, 

conseqüentemente em maior produção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo apresentamos o resultado da pesquisa de campo realizada no 

Perímetro Irrigado Cruzeta (PIC) através de entrevista e aplicação de um formulário. 

Foram coletados dados e informações na área do perímetro e na área a jusante do 

açude Cruzeta, visando o aproveitamento e uso intensivo da água armazenada no 

açude para produção agrícola, admitindo-se que a água para abastecimento 

humano será provida por fonte exógena; no caso, adutoras ou transposição entre 

bacias, caso se viabilize a execução do projeto do Eixo de Integração do Seridó. 

Apresentamos também o resultado da aplicação do modelo hidrológico de 

transformação chuva-vazão MODHISA e as simulações da operação do açude 

Cruzeta, em relação ao nível d’água mínimo, área irrigada e a garantia de água 

disponível exclusivamente para irrigação, situação proposta neste trabalho. 

4.1 Avaliação Hidroagrícola 

O Relatório Agropecuário Mensal de maio de 2005 do DNOCS informa que a 

superfície total em operação é de 415,71 ha, sendo 141,71 ha de superfície agrícola 

útil (SAU), dos quais estão com o pequeno produtor 23 lotes de 4,82 ha. Em 2005 o 

perímetro irrigado produzia tomate industrial, melão, feijão, milho, melancia, sorgo 

forrageira e capim elefante.

Duas áreas distintas formam o perímetro irrigado: A área irrigada e a área de 

sequeiro. A infra-estrutura de uso comum do Perímetro Irrigado Cruzeta é composta 

pela Rede de Irrigação, Rede de Drenagem e Rede Viária.

Essa infra-estrutura de uso comum não está emancipada e continua a haver 

aporte de recursos públicos para sua manutenção e administração, realizada pelo 

DNOCS.

Na área do perímetro existem duas agrovilas, uma com 12 casas e outra com 

11 casas, para assentar 23 famílias de irrigantes; conta com uma população de 104 
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pessoas, mas devido a proximidade de Cruzeta, alguns dos irrigantes, com suas 

famílias residem na cidade.  Com a realização do levantamento topográfico área 

média de cada lote é de 6,16 ha e de faixa seca de 11,89 ha, que resulta em um lote 

médio de 18,05 ha. O consumo de água para irrigação dos lotes é controlado a partir 

de comportas metálicas reguladoras das vazões de derivação do canal principal, nos 

canais secundários e parcelares.

Atualmente a administração do perímetro está sob a responsabilidade da 

Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Cruzeta – APICRUZ. Para tanto, foi 

celebrado convênio com o DNOCS com o objetivo de equipar esta Associação para 

desenvolver as atividades de operação, manutenção e assistência técnica. 

Na área de sequeiro do perímetro tem-se a produção pecuária de animais 

para produção de caprinos e ovinos, com uma receita da pecuária de R$ 121.650,00 

em 2004 (DNOCS, 2005) e produção de leite, animais para abate e animais para 

reprodução, sendo animais bovinos com 366 cabeças. 

Segundo o Projeto de Recuperação e Modernização, em anos sem limitações 

de água os produtores cultivam, principalmente, hortaliças como tomates (que têm 

comercialização assegurada mediante contrato com a Agroindústria PALMEIRON), 

melão, melancia, pimentão e outros vendidos no mercado local ou a comerciantes 

que os exportam, e outros cultivos de menor valor como milho, feijão e forragens, 

para a alimentação animal, aproveitamento tradicional do Sertão. Em anos de 

escassez de água, a superfície cultivada é reduzida e os agricultores se dedicam 

aos cultivos tradicionais ou simplesmente deixam de cultivar.  

Na área irrigada do perímetro tem-se a produção de tomate industrial, feijão, 

melão, melancia e sorgo forrageiro, com uma receita agrícola de R$ 431.475,95 em 

2004. A produção de tomate industrial de 3.069.960 kg é toda encaminhada para as 

indústrias do estado da Paraíba, gerando receita de R$ 368.395,20 em 2004 

(DNOCS, 2005). 
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4.1.1 Avaliação do Perímetro Irrigado Cruzeta 

Em maio de 2005 foi realizada a pesquisa de campo através de entrevista e 

aplicado um formulário coletando dados e informações, visando o aproveitamento e 

uso intensivo da água armazenada no açude, para produção agrícola. 

O formulário da pesquisa foi aplicado a 97 produtores rurais, número 

representativo do levantamento censitário e por amostragem, através da coleta 

direta ocasional, sendo aplicado a todos os 23 irrigantes do perímetro irrigado e a 74 

irrigantes na área a montante do açude Cruzeta, contabilizado conforme Tabela15.

TABELA 15 - População, Produtores e Formulários Aplicados, 2005 

População Alvo População/2005
(hab.) Nº de Produtores Nº Formulários 

Aplicados
% Formulários 

Aplicados 
Perímetro Irrigado 104 23 23 100,00
Área a Montante - 
Vazante 860 220 74 33,64

TOTAL 964 243 97 39,92

Os dados e informações levantados no formulário foram: (i) área plantada 

irrigada; (ii) áreas disponíveis para irrigação; (iii) método de irrigação utilizado; (iv) 

custo de produção; (v) produtividade; (vi) culturas exploradas; (vii) culturas possíveis 

de serem exploradas; (viii) vazão fornecida aos irrigantes; (ix) levantamento do 

rebanho; (x) produção; (xi) comercialização; (xii) preço de venda; (xiii) interesse dos 

irrigantes em outras culturas. 

No Perímetro Irrigado Cruzeta tem-se o resultado da pesquisa de campo dos 

dados e informações coletados e a intenção dos produtores nas culturas a serem 

exploradas e o interesse quanto a organização e ao financiamento, conforme 

Quadro 10 e Quadro 11.
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QUADRO 10 – Culturas e interesse dos produtores do Perímetro Irrigado Cruzeta, 2005 

Produtividade Preço

Médio

Custo 

Produção

Área
Disponivel 

Interesse na Produção pelos 
irrigantes 

Culturas 
Exploradas 

t/ha R$/kg R$/ha ha Pouco/int. Inter. Muito/int.

Tomate 40,00 0,25 4.000,00 24,00 3 8 12

Melancia* 18,00 0,25 2.000,00 5,50 11 3 9

Melão 6,00 0,20 1.000,00 7,20 0 6 16

Milho 3,50 0,25 500,00 6,50 0 0 0

Feijão* 1,00 1,50 800,00 6,80 11 5 7

Sorgo 35,00 0,03 200,00 1,00 0 0 0

Capim Elef. 32,00 0,03 200,00 6,50 0 0 0

Pimentão 0 0 0

Macaxeira 0 0 0

Mamona 3,00 7 7 9

Jerimum 3,00 500,00 1,00 0 0 0

Gioaba 0 0 5

Batata 19 3 1

Mamão 1 2 20

Outras 0 0 6

Total 58,50

 *nenhum ou pouco interesse 

Pelo Quadro 10 verificamos que as culturas que despertam interesse ou muito 

interesse são o mamão e o melão com 95,65% dos irrigantes, o tomate com 86,96%, 

a mamona com 69,57% e a melancia e o feijão com 52,17%.

A cultura da mamona foi implantada no perímetro em fase experimental em 

20 lotes com 1,0 ha por lote, representado um total de 20 ha, mas devido a baixa 

produtividade alcançada, essa cultura foi descartada.
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QUADRO 11 – Culturas do Perímetro Irrigado Cruzeta, 2005 

Culturas 
Exploradas 

Método 

irrigação

Área

Irrigada (ha) 

Área

Irrigável (ha) 

Facilidade
de Venda 

Dificuldades 
Usuais

Tomate p/ sulcos Palmerom s/ financiamento 

Melancia* p/ sulcos Atravessador  Mosca branca 

Melão p/ sulcos Atravessador Falta de mercado 

Milho p/ sulcos Atravessador Sistema irrigação 

Feijão* p/ sulcos Atravessador Praga, lagarta 

Sorgo p/ sulcos Gado

Capim El. p/ sulcos 
e

aspersão 

Gado

Pimentão p/ sulcos Atravessador Comercialização 

Macaxeira p/ sulcos Subsistência Comercialização 

Mamona p/ sulcos Biodiesel Preço

Jerimum p/ sulcos Atravessador Sistema irrigação 

Gioaba 

Batata

Mamão

Outras 

Total 82,60 141,10

É importante ressaltar a intenção dos produtores agrícolas, irrigantes e 

concessionários na introdução da fruticultura irrigada para produção, principalmente, 

de melão, melancia, mamão, e hortaliças como pimentão, alface, coentro e a de se 

intensificar a produção de tomate, por serem cultivos mais rentáveis e de menor 

risco.
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QUADRO 12 – Interesse dos Produtores na Organização e Financiamento do PIC 

Interesse dos Produtores do Perímetro Organização e Financiamento 

Nenhum Pouco Interessado Muito

Parceria com Agro-indústria 7 16

Cooperativa de Administração 1 9 13

Cooperativa de Mercado 3 20

Cooperativa de Equipamentos 1 5 16

Financiamento para Cultivo 3 20

Financiamento para Equipamentos 1 5 17

Treinamento Técnico 8 15

Mudança do Método de Irrigação 2 1 7 13

Pelo Quadro 12 constatamos o real interesse dos 23 produtores do 

perímetro na Organização e Financiamento do PIC. Com relação á mudança do 

método de irrigação atual do perímetro irrigado, apenas 3 produtores, cerca de 13%, 

demonstraram pouco ou nenhum interesse, devido ao consumo de energia elétrica, 

que ocasionaria mais despesas, não levando em consideração o aumento da 

produção e a economia de água que passariam a ter; mas a grande maioria, cerca 

de 87%, demonstraram interessado ou muito interessado na mudança do método de 

irrigação, este é um dado positivo para o desenvolvimento sustentável do perímetro 

irrigado.

Pelo quadro podemos constatar também que 87%, a grande maioria dos 

produtores, tem muito interesse na cooperativa de mercado e no financiamento para 

cultivo; 73,91% no financiamento para equipamentos, 69,57% parceria com agro-

indústria. Outro dado importante que vale ressaltar é o real interesse ou muito 

interesse em uma cooperativa de administração, com 91,30%, por parte dos 

irrigantes.

Ressaltamos outro dado importante: o interesse em treinamento técnico, 

sendo reivindicado por todos os produtores rurais do perímetro. 
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A pesquisa de campo levantou os rebanhos criados dentro da área do 

Perímetro Irrigado Cruzeta (Quadro 13), sendo o maior rebanho de ovinos com 591 

animais, representado 51,08% do total de animais, e o segundo de bovinos com 366 

animais, com 31,63% e o menor rebanho é de muares com 6 animais, sendo 0,52%. 

QUADRO 13 – Rebanhos na área do perímetro irrigado 

Rebanho Quantitativos %

Bovinos 366,0 31,63

Eqüinos 7,0 0,61

Muares 6,0 0,52

Asininos 14,0 1,21

Ovinos 591,0 51,08

Caprinos 60,0 5,19

Suínos 12,0 1,04

Aves 101,0 8,73

4.1.2 Avaliação da Área a Montante do Açude Cruzeta 

Também em maio de 2005, foi realizada a pesquisa de campo na área a 

montante do açude Cruzeta com aplicação de um formulário hidroagrícola na área 

em torno do açude visando também o levantamento de dados e de informações para 

o aproveitamento e uso da água armazenada no açude na produção agrícola. Nesta 

área existem 220 concessionários de terras, nos quais foram entrevistados 74 e 

aplicados os formulários , representando 33,64% do total. 

O formulário aplicado foi o mesmo do perímetro irrigado. Os dados e 

informações levantados foram: (i) área plantada irrigada; (ii) áreas disponíveis para 

irrigação; (iii) método de irrigação utilizado; (iv) custo de produção; (v) produtividade; 

(vi) culturas exploradas; (vii) culturas possíveis de serem exploradas; (viii) vazão 

fornecida aos irrigantes; (ix) levantamento do rebanho; (x) produção; (xi) 

comercialização; (xii) preço de venda; (xiii) interesse dos irrigantes em outras 

culturas.
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Constatamos na pesquisa a existência de 57 poços amazonas e 4 poços 

tubulares nos 74 produtores pesquisados, número bastante elevado, mas se explica 

devido à falta d’água nas áreas de concessões quando o nível do açude vai 

diminuindo. 

Constatamos também a presença de 290 pessoas nos 74 questionários 

aplicados aos concessionários, que representa uma população estimada em toda 

área a montante de cerca de 860 habitantes. 

Pela pesquisa de campo realizada nesta área os maiores rebanhos são de 

aves com 48,74%, bovinos com 29,07% e ovinos com 14,52%. O menor rebanho é o 

de caprinos com apenas 0,36%, conforme Quadro 14. 

QUADRO 14 – Rebanhos na área a montante do açude Cruzeta 

Rebanho Quantitativo %

Bovinos 1.133,0 29,07

Eqüinos 16,0 0,41

Muares 34,0 0,87

Asininos 74,0 1,90

Ovinos 566,0 14,52

Caprinos 14,0 0,36

Suínos 161,0 4,13

Aves 1.900,0 48,74

Nesta área as culturas mais exploradas pelos irrigantes são: capim elefante 

com 78,34% dos produtores, feijão com 58,11% e milho com 44,49%.  Quadro 15. 
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QUADRO 15 – Culturas da área a montante do açude Cruzeta 

Culturas Quantitativo Levantado %

Tomate 4 5,40

Melancia 3 4,05

Melão 2 2,70

Milho 33 44,49

Feijão 43 58,11

Sorgo 18 24,32

Capim 58 78,34

Pimentão 3 4,05

Jerimum 1 1,35

Batata 10 13,51

4.1.3 Problemas do Perímetro Irrigado Cruzeta 

Da análise dos dados e das informações e verificação em campo no 

perímetro, constatamos alguns problemas.

Os principais são: (i) recuperação da infra-estrura de uso comum, como os 

canais principais e comportas; (ii) mudança do sistema de irrigação de sulcos de 

infiltração para pressurizada (irrigação localizada); (iii) falta de assistência técnica; 

(iv) problema fundiário; (v) falta de financiamento e/ou crédito; (vi) comercialização 

da produção; (vii) titulação dos lotes; (viii) operação e manutenção do perímetro; (ix) 

limitação de água; (x) utilização de agrotóxico, sem proteção individual e o devido 

cuidado com o meio ambiente; (xi) crescente salinização do solo. 

4.1.4 Fatores Positivos do Perímetro Irrigado Cruzeta 

Na análise da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo realizada, 

constatamos vários fatores positivos do Perímetro Irrigado Cruzeta. 
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Podemos destacar: (i) mercado consumidor adjacente; (ii) assistência técnica 

e extensão rural gratuita, caso disponibilizada pelo Estado (EMBRAPA/EMPARN); 

(iii) água com qualidade satisfatória para irrigação; (iv) existência de mão de obra na 

região; (v) redução da pobreza e da fome; (vi) aproveitamento da água do açude; 

(vii) aproveitamento da área de sequeiro dos lotes para produção de gado de leite e 

corte; (vii) produção de derivados de leite, como queijo e manteiga, na Queijeira do 

perímetro; (viii) redução do desemprego; (ix) potencial para fruticultura irrigada; (x) 

desenvolvimento sócio-econômico do município de Cruzeta; (xi) interesse potencial 

dos produtores em produzir; (xii) fácil acesso, através de rodovias asfaltadas; (xiii) 

infra-estrutura hídrica em bom estado de conservação, sendo necessário alguns 

reparos; (xiv) existência de rede elétrica em alguns lotes; (xv) administração 

montada e estruturada, através da associação dos irrigantes; (xvi) existência de 

contrato de comercialização com agroindústrias; (xvii) disponibilidade hídrica, caso o 

município fosse atendido por fonte exógena, através de adutoras, ou transposição 

entre bacias; (xviii) disponibilidade de terras agricultáveis. 

4.2 Avaliação da Operação do Açude Cruzeta 

Na aplicação do modelo hidrológico MODHISA para simulação da operação 

do açude, o mesmo apresentou as seguintes probabilidades de garantia do açude 

Cruzeta no suprimento d’água exclusivo para irrigação em função do nível d’água de 

irrigação mínimo, sendo os resultados apresentados na Tabela 16. 

TABELA 16 - Probabilidade de irrigação do Açude Cruzeta 

Área Nível d'água de irrigação mínimo (m) 
irrigada 5,00

(ha) Garantia 
0 100,00

100 98,67
200 97,33
300 93,83
400 90,83
500 88,00

A simulação do açude foi baseada no nível d’água máximo e mínimo 

estabelecido para o açude Cruzeta, sendo o nível máximo correspondente ao nível 
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da soleira do vertedouro da barragem, cota 83, e o nível mínimo do sistema de 

irrigação corresponde ao nível da tomada d’água, na cota 76, nível mínimo de 

irrigação, igual a 5,00 m, que determina o momento de falha do sistema para 

disponibilidade de água para irrigação.

Garantia de Irrigação do Açude Cruzeta
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FIGURA 12 – Garantia de irrigação do Açude Cruzeta 

No gráfico (Figura 12) apresentou-se a garantia de irrigação do Açude 

Cruzeta em relação a uma área irrigada em hectares, onde mostra uma curva que 

representa a operação do reservatório em que as retiradas d’água para irrigação 

seguem até atingir a cota 76, cota da tomada d’água e que corresponde ao nível 

d’água mínimo de 5,00 m. 

#Cenário 1 

O Perímetro Irrigado Cruzeta (PIC) dispõe de uma área irrigável de 196,00 há; 

realizando a simulação da operação do açude Cruzeta e considerando-se o 

abastecimento exclusivo para irrigação tendo como base a curva de garantia (Figura 

12) correspondente ao nível mínimo de irrigação de 5,0 m, para uma área irrigada de 

196 ha, com culturas temporárias da Tabela 15, encontra-se uma garantia para a 

irrigação de 97,83% e uma demanda de irrigação de 243.140 m3/mês (93,80 l/s), 

para o método de irrigação localizada, adotando-se os parâmetros de coeficiente 
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de correção do tanque Kt = 0,80, coeficiente de cultivo Kc = 0,70 e a eficiência de 

irrigação de Ef = 0,90. Essa garantia é muito elevada para projetos de irrigação. 

 Porém adotando-se uma garantia de 90%, garantia geralmente adotada em 

projetos de irrigação, no nível mínimo de d’água para irrigação de 5,0 m, e 

adotando-se os mesmos parâmetros Kt = 0,80, Kc = 0,70, Ef = 0,90, temos uma 

demanda de irrigação de 586.622 m3/mês (226,32 l/s), para área irrigada de 196 ha, 

apresenta uma vazão de irrigação por hectare de  1,15 l/s/ha.

#Cenário 2  

 Na simulação deste cenário, para uma área irrigada de 111,0 ha, área atual 

do perímetro irrigado, para profundidade mínima do reservatório de 5,00 m, com o 

método de irrigação localizada, determinou-se uma garantia de 98,83% com uma 

demanda de irrigação de 139.806 m3/mês (53,94 l/s) e uma vazão de irrigação por 

hectare de 0,49 l/s/ha. 

 Adotando uma garantia de 90% passaremos a ter um acréscimo considerável 

na área irrigada, de aproximadamente 465 % em relação as condições atuais de 111 

ha, chegando  a uma área irrigada de 517 ha, e com uma vazão de irrigação de 

586.622 m3/mês (226,32 l/s), com os parâmetros adotados de Kt = 0,80, Kc = 0,70, 

Ef = 0,90. A vazão de irrigação para área de 111 ha é de 2,04 l/s/ha.

#Cenário 3 

 Neste cenário proposto admite-se uma condição de operação do açude com 

garantia de 90% e para um nível mínimo do reservatório de 5,00 m, com o método 

de irrigação por superfície e os parâmetros adotados de Kt = 0,80, Kc = 0,70, Ef = 

0,60; Neste caso passamos a ter uma área irrigada, de aproximadamente 310 %1 

em relação as condições atuais de 111 ha, chegando  a uma área irrigada de 345 

ha, com uma vazão de irrigação de 587.189 m3/mês ( 226,54 l/s), e para área 

irrigável de 111 ha, representa uma vazão de irrigação de 2,04 l/s/ha. Vazão muito 

elevada, onde o ideal é 1,0 l/s/ha. 
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4.3 Comparação dos Métodos de Irrigação 

Comparando a irrigação por superfície e a irrigação localizada, para uma 

garantia de 90%, com o coeficiente de correção do tanque Kt = 0,80 e o coeficiente 

de cultivo Kc = 0,70; para uma mesma área irrigada, verificamos uma economia da 

demanda de água para irrigação da ordem de 172.217 m3/mês.

TABELA 17 – Área irrigada (ha) em função dos métodos de irrigação 

Garantia Eficiência de irrigação Ef 
% 0,60 0,70 0,90

98 117 136 175
95 223 260 334
90 345 402 517
85 496 579 744

Na Tabela 17 apresentamos o aumento da área irrigada em relação ao 

método de irrigação aplicado, de acordo com a eficiência adotada para cada 

método. Para irrigação por superfície adotamos a eficiência de 0,60, para irrigação 

por aspersão a eficiência de 0,70, e para irrigação localizada de 0,90. 
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FIGURA 13 – Aumento da área irrigada (ha) em função dos métodos de irrigação 
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Pelo gráfico da Figura 13 verificamos um substancial aumento da área 

irrigada apenas com a troca do método de irrigação; por exemplo, do método de 

irrigação por superfície para o método de irrigação localizada, para uma garantia de 

90%, passamos de 345 ha para 517 ha, uma diferença de 172 ha (49,86%), devido 

apenas a reconversão do método. Verificamos também pelo gráfico que 

aumentando a garantia ocorre um decréscimo da área irrigada, independente do 

método de irrigação adotado. 

A Tabela 18 mostra a comparação dos diferentes métodos de irrigação. 

Conforme a eficiência adotada, para uma garantia de irrigação de 90%, e com uma 

vazão afluente de 1,783 m³/s, ocorre uma variação considerável na área irrigada, 

porém, a demanda para irrigação é continua (226 l/s), ocorrendo aumento da área 

irrigada devido á eficiência do método de irrigação.

A vazão de irrigação por hectare determinada é de 0,39 l/s/ha, quando o ideal 

para as culturas adotadas é 1,0 l/s/ha. Logo a área ideal do perímetro irrigado pelo 

método de irrigação é: por superfície de 135 ha; por aspersão de 158 ha e localizada 

de 203 ha. Como o PIC dispõe de uma área irrigável de 196 ha, pode-se adotar o 

método de irrigação por aspersão ou localizada, sendo o método mais recomendado 

a localizada, devido ocorre economia considerável de água, cerca de 50% em 

relação à irrigação por superfície. 

TABELA 18 – Comparação dos métodos de irrigação para uma garantia de 90%. 

Método de 
Irrigação

Eficiência
de Irrigação 

(%)

Garantia 
(%)

Área
Irrigada   

(ha)

Demanda de 
irrigação
(m³/mês)

Vazão p/ 
método

(l/s)

Vazão de 
irrigação por 

ha (l/s/ha)

por
superfície 

60 90 345 587.189 135,6 0,39

por
aspersão 

70 90 402 586.459 158,2 0,39

Localizada 90 90 517 586.622 203,4 0,39

                Para o coeficiente do tanque Kt = 0,80 e o coeficiente da cultura Kc = 0,70 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Açude Cruzeta conforme ficou demonstrado na avaliação realizada 

encontra-se muito assoreado, sendo, portanto, de suma importância realizar o 

levantamento batimétrico do reservatório para aferição da sua real capacidade de 

armazenamento.

Na área de abrangência do Açude Cruzeta é necessário realizar estudos de 

impacto ambiental tanto no perímetro irrigado, quanto na área a montante. Incluir na 

avaliação das questões ambientais dos imóveis nas terras a jusante e a montante da 

barragem proposta de soluções mitigadoras dos efeitos da degradação ambiental e 

problemas relacionados á saúde pública, principalmente devido ao uso intenso de 

fertilizantes e pesticidas. 

Os valores dos volumes mensais para irrigação apresentados na avaliação da 

disponibilidade hídrica revelam a capacidade potencial existente do açude para a 

produção agrícola em larga escala caso se disponibilize de infra-estrutura adequada 

e de políticas públicas eficazes de gestão dos recursos hídricos e combate à fome. 

As simulações realizadas nesta avaliação mostraram que um melhor aproveitamento 

dos volumes de águas mensais para irrigação pode ser conseguido quando se 

dispõe de vazão exógena garantida, aliada a métodos de irrigação que economizem 

água, infra-estrutura adequada, com cultivo de culturas rendáveis e adaptadas a 

região, e com menor demanda de água por hectare. 

Para um melhor aproveitamento da área de sequeiro dos lotes do perímetro 

irrigado, faz-se necessário intensificar a pecuária leiteira e de corte, atividade 

produtiva já existente e também estender aos produtores da área entorno do açude 

as vantagens do acesso à água para melhorar não só a produção de vazante mas 

também a produção de sequeiro, integrando a agricultura irrigada com a agricultura 

pluvial e com atividades não-agrícolas, ampliando assim os benefícios sociais e 

econômicos aos concessionários de terra a montante, isto tudo aliada à garantia da 

oferta hídrica. 
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Nas análises de água realizadas anualmente, verificou-se nas amostras 

coletadas no período de um ano, o aumento gradual da salinidade da água do 

açude, com a condutividade elétrica elevada, se aproximando perigosamente do 

limite tolerável para uso na agricultura irrigada. 

O uso do método da irrigação por sulcos de infiltração e a água com alto teor 

de sal, aumenta cada vez mais a salinidade do solo, podendo num futuro próximo 

torna-se impróprio para agricultura irrigada. 

É fundamental priorizar a substituição do atual sistema de irrigação de sulcos 

de infiltração para pressurizada (irrigação localizada), de maior eficiência e 

reduzindo desta maneira, o desperdício da água e o processo de salinização, e com 

aproveitamento das áreas irrigáveis ociosas.  

A comparação dos métodos de irrigação evidenciou a enorme economia de 

água que ocorre com a reconversão do sistema de irrigação.  Com a reconversão é 

possível alcançar uma economia de aproximadamente 50% da demanda de água 

para irrigação; aliada a técnicas agrícolas e culturas adequadas esta economia 

tende a ser ainda maior. Toda essa água economizada pode ser revertida para 

ampliação da área irrigada e, consequentemente, para aumento da produção 

agrícola, a custo relativamente baixo para a geração de emprego e renda. 

Na avaliação da disponibilidade hídrica do açude Cruzeta, a garantia de oferta 

hídrica propicia os investimentos de capital privado na agricultura irrigada e, 

conseqüentemente, no mercado de exportação de produtos agrícolas; por outro 

lado, a utilização intensa da água represada, significa em ações de transferência de 

água armazenada em estoques de produtos, de vital importância para um programa 

de desenvolvimento sustentável de combate à pobreza.

O estudo realizado permitiu constatar a viabilidade econômica e social do 

Perímetro Irrigado Cruzeta pela localização privilegiada, vizinho a cidade de Cruzeta 

e próximo as cidades de Currais Novos e Caicó, servindo de mercados de consumo 

imediato da produção e provedoras de mão-de-obra e serviços de saúde e 

educação. Apresenta uma excelente rede viária de acesso permitindo um rápido 
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escoamento aos mercados de consumo e uma Infra-estrutura existente em boas 

condições de uso, com solos adequados e água de boa qualidade. Porém para que 

o mesmo alcance o sucesso é necessário adotar medidas para sua auto-

sustentabilidade, com diminuição gradual do repasse de recursos públicos e a 

introdução de atividades que tenham mais retorno econômico. Importante também 

que se profissionalize a seleção de produtores empresariais e agrônomos como 

forma de aprimorar as técnicas agrícolas, estocagem de produtos, desenvolvimento 

de infra-estrutura, treinamento, investimentos, relações de mercado, logística e 

marketing.

.
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