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ESTUDO DA QUALIDADE DE ÁGUA EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA
NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO – MG
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Os diversos usos do solo alteram o regime de escoamento e a qualidade das águas, desencadeando um
conjunto de fenômenos com sérios agravos às condições ambientais. O monitoramento de parâmetros
de qualidade da água em bacias hidrográficas constitui-se em ferramenta básica para avaliação do
sistema hídrico. Convém lembrar que cada bacia hidrográfica possui características próprias, o que
torna difícil de fixar um único parâmetro como indicador de padrão. Neste contexto, é de suma importância
o desenvolvimento de trabalhos de campo para elaboração de banco de dados com indicadores de qualidade
de água. A região de estudo deste projeto enquadra-se em áreas de alto risco de perdas de safra. Portanto,
a irrigação torna-se uma prática necessária para garantia do desenvolvimento do cafeeiro. A caracterização
fisico-química da água utilizada em sistemas de irrigação no município de Monte Carmelo/MG permitirá uma
análise e avaliação da influência da água na eficiência dos sistemas de irrigação localizada. A irrigação
localizada por gotejamento pode ser uma alternativa vantajosa em relação aos outros métodos, por ser um
sistema em que a água é aplicada diretamente na área de influência do sistema radicular da cultura. A
qualidade da água pode comprometer a eficiência deste sistema, provocando entupimentos dos orifícios dos
gotejadores. Para a região de estudo deste projeto, os resultados parciais ainda não permitem determinar
com precisão os problemas de obstruções dos sistemas de irrigação localizada. É possível estabelecer uma
primeira aproximação utilizando os intervalos de valores limites de acordo com as referências acima citadas.
Os valores de pH, respectivamente dos Ribeirões São Félix e Marreco, enquadram-se nos  valores normais em
águas de irrigação (6.0 – 8.5). Em relação ao sistema de irrigação localizada, os valores de pH quanto ao grau
de restrição de uso, para amostras coletadas no início e final da linha de gotejadores, possuem valores
próximos de 7.0, o que caracteriza provável surgimento de obstrução no sistema. Para os teores de Ferro
dessas mesmas amostras, o grau de restrição quanto ao uso da água é de ligeira a moderada (0.1 a 1.5 mg.
L-1). Espera-se que com a continuidade dos trabalhos de campo, torne-se possível a realização de um diagnóstico
dos problemas mais comuns na região de estudo, finalizando com a elaboração de um boletim técnico sobre
a influência da qualidade da água em sistemas de irrigação.
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