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ApresentAção

Caro(a) cursista,

Neste curso, apresentaremos algumas técnicas de manejo da irrigação 

que possibilitem reduzir o uso da água e diminuir os gastos de energia sem 

afetar diretamente na produção da cultura. Você verá o que é importante para 

responder as três principais perguntas que garantem o sucesso da agricultura 

irrigada: como, quando e quanto irrigar?

Para compreensão das principais metodologias do manejo da irrigação, 

dividiremos nosso estudo nos seguintes tópicos: 1 – Manejo da irrigação via 

solo; 2 – Manejo da irrigação via clima e 3 – Manejo da irrigação via planta. 

No entanto, previamente ao estudo desses três tópicos, apresentaremos 

alguns estudos de casos em que é possível vencer um dos maiores desafios 

da agricultura irrigada: produzir cada vez mais alimentos utilizando cada vez 

menos água. Nessa abordagem, já começaremos a responder as três questões 

básicas para um correto manejo da água na agricultura.

Os assuntos serão abordados de forma prática e objetiva para que você 

possa assimilar a teoria de forma facilitada. Esperamos que você tenha um 

aumento da eficiência da água e energia na sua área, além de atingir o ideal 

de produzir cada vez mais gastando cada vez menos água.

OBJETIVOS

• Conhecer as técnicas prévias necessárias ao início da irrigação.

• Conhecer metodologias e ferramentas para o manejo da irrigação via solo, 
via clima e via planta.
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A  prática de irrigação sempre foi tida como a “grande vilã” quando o assunto 
é uso racional dos recursos hídricos. De certa forma, essa mística é 
verdadeira, quando se constata que em várias áreas irrigadas não existe 

um programa de manejo racional da água de irrigação das diversas culturas 
exploradas e tampouco se verifica uma preocupação técnica com essa situação.

De acordo com Jorge Antonini, pesquisador da Embrapa Cerrados, os 
dispêndios com irrigação representam de 15% a 25% do custo total de produção, 
em média. “Mas, infelizmente, a maioria dos agricultores do país só se preocupa 
com os gastos quando a margem fica pequena e, hoje, a produção irrigada tem 
boa rentabilidade”, afirma. Para ele, o produtor é consciente de que existem 
formas de manejo racionais de água, entretanto, muitos ainda não se submetem 
à instalação de equipamentos adequados que permitem avaliar a demanda de 
evapotranspiração e a quantidade de água retida no solo. “Não é uma questão 
financeira, mas cultural, porque tudo isso é relativamente barato e fácil de fazer”, 
conclui Antonini.

É inquestionável que a definição de estratégias ótimas de irrigação constitui 
uma ferramenta útil nos processos de planejamento e tomada de decisão em 
agricultura irrigada, infelizmente os estudos visando à definição de um manejo 
econômico de irrigação de uma determinada cultura ainda são poucos e pontuais. 

Isso não poderia deixar de ser diferente, já que as principais variáveis 
envolvidas para o estudo da economia de água, tais como a função de produção 
água-cultura, preços dos insumos e custo da água de irrigação, são obtidas 

OBJETIVOS

• Entender as vantagens de se ter um sistema de irrigação 
eficiente.
• Aprender como o manejo da irrigação reduz custos de produção.
• Saber como aumentar a eficiência do uso da água.

VANTAGENS EM SE FAZER O MANEJO 
DA IRRIGAÇÃO: ESTUDO DE CASOS

TÓPICO 1
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e/ou determinadas para cada situação específica. Entretanto, esses estudos 
podem ser perfeitamente regionalizados, desde que essas variáveis possam 
ser obtidas e/ou consideradas representativas para toda a área de abrangência 
de um perímetro de irrigação, microbacia hidrográfica ou, até mesmo, região 

geográfica.

1.1 Consequências de uma irrigação ineficiente

O conceito de manejo eficiente da irrigação é complexo, e no seu sentido 
mais amplo relaciona tanto o manejo da água como também do equipamento, 
com o objetivo de adequar a quantidade de água a ser aplicada e o momento 
desta aplicação. O manejo adequado da irrigação não pode ser considerado 
uma etapa independente dentro do processo de produção agrícola, tendo, por 
um lado, o compromisso com a produtividade da cultura explorada, e, 
por outro, o uso eficiente da água, promovendo a conservação do meio 
ambiente.

O sistema de irrigação por pivô central tem grande aceitação no sudeste e 
centro oeste brasileiro, pois permite a atingir grandes áreas, tem facilidade de 
manejo, possibilidade do uso de pequenas lâminas a intervalos reduzidos, além 
de permitir o uso facilitado de máquinas. No entanto, sem a devida manutenção 
e manejo da irrigação ele se torna um dos sistemas que mais desperdiça água na 
agricultura. Em pesquisa realizada em propriedades rurais no Estado de Goiás, 
concluiu-se que durante os meses de maior demanda hídrica o desperdício 
de água em propriedades rurais que não utilizam nenhum tipo de manejo da 
irrigação é enorme. Na tabela 1 você pode ver a quantidade de água a mais que 

o necessário que os produtores da região costumam utilizar.

Tabela 1 - Volume de água estimado e necessário para cultura irrigada 

por pivô central em Goiás, no mês de maior consumo de água.

Cultura

Área 

Cultivada 

(ha)

Água 

necessária 

por cultura 

(mm/mês)*

Horas de 

trabalho motor 

no mês de maior 

consumo

Volume de água m³/ciclo

Aplicado Necessário Desperdiçado

Café 250 83,3 296,7 296700 208250 42,47%

Soja 100,8 138,46 406 163699 139567 17,29%

Tomate 67,2 135 382,3 102762 90720 13,27%

Fonte: *Bernardo et al. (2006)
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Em várias propriedades visitadas durante projeto de cooperação (2015/2016) 

no período de irrigação, observou-se no final do pivô locais onde os veículos 

atolam no barro formado pelo excesso de água lançada. Produtor, você não 

pode mais desperdiçar água!

O que você precisa ter em mente é que a melhoria do controle da água nas 

lavouras leva também a redução do consumo de energia elétrica. Com o manejo 

da irrigação é possível economizar água e diminuir as horas de funcionamento 

do motor principalmente no horário fora de ponta. Por exemplo, o custo atual 

do KWh, segundo a CELG (Centrais Elétricas de Goiás), período seco, tarifa 

verde, subgrupo A4, no horário de ponta (das 18:00 as 21:00) é de R$ 0,83117, 

enquanto o KWh no horário fora de ponta é de R$ 0,15774 (das 06:00 às 18:00h 

e 21:00 às 21:30 h).

Mas o desperdício de água na irrigação 

não é encontrada somente entre os 

produtores que utilizam o sistema de 

irrigação tipo pivô central. Em pleno 

semiárido nordestino, mais precisamente 

nas bacias hidrográficas do médio e baixo 

Jaguaribe localizadas no Estado do Ceará, 

foi detectada um desperdício anual em 

irrigação de mais de 72 milhões de m³ de 

água, volume suficiente para abastecer 

a cidade de Fortaleza durante quatro 

meses. Esse é o resultado de um estudo realizado pelo Instituto de Inovação 

de Pesquisa da Agricultura Irrigada – INOVAGRI em parceria com a Agência 

de Desenvolvimento do Estado do Ceará, no segundo semestre de 2015, que 

despertou o interesse dos órgãos gestores de água e atentou as instituições 

sobre a necessidade da implantação do manejo da irrigação no Ceará. 

Na região de estudo predomina o cultivo de frutas e se utiliza em sua 

grande maioria sistemas de irrigação do tipo localizado por microaspersão ou 

gotejamento. De acordo com Silvio Carlos, diretor de agronegócios da Agência 

de Desenvolvimento do Estado do Ceará, para se conseguir o uso eficiente da 

água deve-se investir principalmente no manejo da irrigação via clima através 

do estudo das necessidades hídricas do cultivo e evapotranspiração, além da 

capacitação constante do produtor rural. “A alocação dos recursos hídricos do 

Estado deve ser feita com base a demanda hídrica da bacia e não através da 

oferta da água contida em nossos reservatórios”, conclui Silvio.  

Navegue!

Conheça o trabalho desenvolvido 
pela Embrapa em parceria com a 
Agencia Nacional de Aguas que faz 
o mapeamento dos equipamentos de 
irrigação tipo pivô central no Brasil 
através do link https://www.youtube.
com/watch?v=oWqaCBuE8mE
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Produtor, outra informação importante que você precisa saber é que o excesso 

de irrigação é tão prejudicial para a lavoura como a escassez de água. Quando 

se aplica mais água que o necessário, o risco de se lixiviar* nutrientes que 

deveriam estar sendo aproveitados pela planta cresce, causando diretamente 

queda da produção e consequentemente redução da sua receita líquida. Você 

pode perder dinheiro!

1.2 Vantagens econômicas no 
manejo da irrigação

Muitas são as vantagens de se fazer o 

manejo da irrigação, ações que beneficiam 

diretamente o produtor e o meio ambiente. 

Aumentar a eficiência do uso da água na 

irrigação é a única maneira de diminuir a 

retirada dos recursos hídricos das fontes 

naturais, além de atenuar a lixiviação de 

produtos químicos para o lençol freático.

Dados obtidos pela CEMIG (Companhia 

Energética de Minas Gerais) demonstram a ocorrência de um desperdício médio 

de 20% da água, e com esse excesso de água também encontramos um aumento 

de 25% de energia elétrica sendo utilizada na irrigação. Partindo desses dados, 

foi iniciado um experimento com o manejo eficiente da irrigação aplicando 100% 

das necessidades hídricas em uma área com cultivo de milho com ciclo médio 

de 120 dias irrigado com pivô central em 64 ha. 

Foram comparados dois tipos de pivô, o primeiro funcionando com energia 

elétrica, estimando uma demanda média de 1,5 cv por hectare irrigado (Tarifa 

Normal R$ 0,29 kWh e Tarifa Noturna R$ 0,088 kWh – máximo de 8 horas por 

dia) e o segundo funcionando a diesel (R$ 2,99 litro do combustível). 

O resultado da comparação foi surpreendente e você pode ver na figura 1. 

O pivô que funcionava a energia elétrica terá economizado R$ 9.600 no final 

do ciclo apenas por ter feito o manejo da irrigação e evitado o desperdício de 

20% de água aplicado na lavoura. No pivô que utiliza a fonte de energia à diesel 

o resultado foi ainda mais impactante, já que a economia será na ordem de 

R$ 54.250 na mesma área irrigada.

Saiba mais!

Veja como o excesso de água 
pode causar prejuízos similares 
ao plantio de sequeiro através da 
reportagem acessada no link http://
www.canalrural .com.br/videos/
r u r a l - n o t i c i a s /e xc e s s o - a g u a -
i r r igacao-pode-causar-quebra-
produtividade-57690

* Lixiviar - processo pelo qual os elementos químicos do solo migram, de forma passiva, das camadas mais 
superficiais de um solo para as camadas mais profundas, em decorrência de um processo de lavagem devido à 
ação da água da chuva ou de irrigação, tornando-se indisponíveis para as plantas.
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Figura 1 - Simulação de economia de energia considerando duas fontes (elétrica e diesel) 

e irrigação com e sem manejo (pivô central 64 ha, com turno de rega diário 

e jornada de trabalho de 21 horas) para uma cultura com ciclo de 120 dias.

Esses dados são suficientes para demonstrar para você, produtor, o quanto 
oneroso pode ficar sua produção caso não exista o manejo da irrigação eficiente. 
Além dos altos gastos energéticos, também podemos calcular o quanto o 
desperdício de água pode ser impactante, por exemplo, considerando os 
mesmos dados de área irrigada e um consumo médio de 3,5 mm por dia para a 
cultura do milho em ambientes com baixa/média demanda atmosférica (Sudeste 
e Sul do Brasil) ao iniciar o manejo da irrigação que evita o desperdício de 20% 
da água aplicada, haverá uma economia de aproximadamente 100 mm após o 
final do ciclo da cultura. 

Mas afinal, o que são 100 mm? Significa aproximadamente 527 m³ de água 
economizados por dia, que poderia abastecer a demanda de uma população de 
3.500 pessoas (considerando um consumo de 150L para cada habitante por 
dia). Incrível!

E essa economia pode aumentar se simularmos um consumo médio de 5 mm 
por dia para a cultura do milho em ambientes com alta demanda atmosférica 
(Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil), neste caso haverá uma economia 
de aproximadamente 140 mm após o final do ciclo da cultura. O que significa 
aproximadamente 752 m³ de água economizados por dia, que poderia abastecer 
a demanda de uma população de 5.000 pessoas. 

Fazer o manejo da irrigação vale a pena! Para mostrar que é possível vou 
contar um relato de um produtor que começou a fazer o manejo da irrigação e 
não se arrependeu.
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O Sr. Audacir Minetto, gaúcho da cidade de Caiçara, desembarcou no 
município de Cristalina (GO). Hoje, entre os 
plantios de batata, feijão, cebola e trigo, o 
agricultor mantém cinco pivôs – mas quer 
chegar a oito, com 550 hectares sob a água. O 
feijão é o carro-chefe, mas o trigo é a menina 
dos olhos. “No Sul, uma média normal 
de produtividade é de até 2 mil quilos por 
hectare. Nós vamos fechar aqui com 6 mil 
quilos e de qualidade superior”, compara. 

Tanto potencial poderia ter ficado pelo 
caminho não fosse o reforço em tecnologia 
que Minetto buscou. Há pouco mais de 
oito anos, ele usava o bico da botina para 
cavoucar a terra e descobrir o nível de 
umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs. 
Até que conheceu uma estação meteorológica criada pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a 
quantidade de água que a planta necessita. “Agora, sei exatamente quanto e 
quando irrigar”, afirma.

No caso do feijão, costuma-se gastar em torno de 450 milímetros para 
conduzir uma safra. Com o auxílio da estação, Minetto conseguiu reduzir para 
300 milímetros. “Isso nos dá uma economia de 33,3% com água, que, em um 
pivô de 100 hectares, pode gerar uma redução de gastos de quase R$ 10 mil”, 
avalia.

Uso da água de irrigação na produção de feijão em um pivô de 100 ha

Antes do manejo Depois do manejo

450 mm /safra 300 mm/safra

Economia de 33,3% de água

Redução de custos aproximadamente de R$ 10.000

Seja como o Sr. Minetto e comece também a reduzir seus gastos com a 
produção através do uso eficiente da água e manejo da irrigação adequado!

Agora que já estamos atentos sobre a importância de se fazer o manejo 
da irrigação adequado para evitar desperdício de água, diminuir os gastos 
energéticos reduzindo assim os custos com energia elétrica e garantir alta 
produtividade utilizando cada vez menos recursos hídricos, vamos conhecer 
no próximo tópico algumas técnicas e metodologias que nos permitem reduzir 
custos obtendo a mesma eficiência de produção.

Saiba mais!

Para ver a reportagem completa que 
conta o caso de sucesso entre o produtor 
e o manejo da irrigação acesse http://
revistagloborural.globo.com/Revista/
Common/0,,ERT279037-18095,00.
html
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O  manejo da irrigação tem por finalidade estabelecer técnicas que 

possibilitem a conservação da água e de energia sem reduzir a produção 

econômica da cultura, procurando responder questões: como/quando 

se deve irrigar? Qual a quantidade de água se deve aplicar em cada irrigação? 

Qual o tempo necessário à aplicação da água? 

Para responder às duas primeiras questões, devem-se conhecer as 

necessidades de água da cultura e as características do solo quanto à sua 

capacidade de armazenar água. Para responder à terceira questão, porém, 

devem também ser consideradas as características de infiltração de água no 

solo e a intensidade de aplicação de água dos emissores, compatibilizando-as 

de forma a evitar o escoamento superficial.

É importante destacar que o manejo da irrigação deve começar a ser feito 

antes mesmo do início da irrigação. O usuário deve ser conhecedor primeiramente 

da cultura utilizada, do solo em que se trabalha e da eficiência do sistema de 

irrigação. Por isso, neste tópico, você entenderá o funcionamento e execução 

do método infiltrômetro de anel, conhecerá algumas estratégias de irrigação e 

compreenderá a importância da uniformidade de distribuição da água no sistema 

de irrigação.

OBJETIVOS

• Aprender a executar o teste de infiltração da água no solo.
• Conhecer diferentes estratégias de irrigação.
• Compreender a importância da uniformidade da aplicação de 
água.

O QUE SABER ANTES 
DE COMEÇAR A IRRIGAR

TÓPICO 2
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1.1 Teste de velocidade da infiltração da água no solo

O conhecimento da taxa de infiltração da água no solo é de fundamental 

importância para se saber a intensidade da água que se poderá aplicar no solo 

através da irrigação, além disso, também é uma informação necessária para:

• escolha de técnicas de conservação do solo;

• planejamento da irrigação e escolha correta do emissor;

Saber a velocidade de infiltração da água em um solo ajuda a determinar 

o tempo que se deve manter a água na superfície do solo ou a duração da 

aspersão, buscando a aplicação de uma quantidade desejada de água.

Um dos métodos usados para se determinar a capacidade de infiltração da 

água no solo é o método do infiltrômetro de anel. Nesse método, você vai 

precisar dos seguintes materiais: 

M
A

T
E

R
IA

IS

• 2 anéis metálicos de 25 
cm de altura. O primeiro anel 
com 50cm de diâmetro e o 
segundo anel com 15cm de 
diâmetro

• Instrumento para fixar 
os anéis no solo (marreta ou 
pedaço de madeira)

• Nível

• Filme Plástico

• Régua

• Cronômetro

• Reservatório de Água

O primeiro passo para o teste é escolher o local e fazer uma limpeza superficial 

do solo. Você deve, em seguida, seguir os seguintes passos:

1
Crave os anéis (externo e interno) com a ajuda de uma marreta até 10 cm de 

profundidade.

2
Coloque um filme plástico dentro dos anéis colado ao solo (esse procedimento 

é feito para evitar a infiltração da água no solo antes do teste ser iniciado).

3 A régua graduada é instalada no cilindro interno.

Vídeo

Para entender como funciona e se 
executa a técnica do infiltrômetro 
de anel, assista ao vídeo Teste do 
Infiltrômetro de Anel, disponível no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Por meio dele, você conhecerá uma das 
características do solo que nos auxilia 
na escolha do emissor que aplique 
uma vazão adequada ao solo sem que 
ocorra escoamento superficial. Agora é 
hora de traçar a estratégia de irrigação!
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4

Coloque água entre o cilindro externo e interno (a água do cilindro externo tem 

a finalidade de neutralizar o efeito da infiltração lateral e assim garantir que a 

água dentro do cilindro interno esteja infiltrando verticalmente).

5

Encha o cilindro interno até a altura de 10 cm da régua graduada. Para 

começar o teste, retire o filme plástico e inicie com o cronômetro a contagem 

de tempo primeiramente nos instantes 0, 1 e 3 minutos.

6
Faça a reposição da água do cilindro interno sempre que a altura da água 

chegar próximo a 5 cm de altura da régua graduada.

7
Os tempos de leitura podem variar em função da porosidade e estrutura do seu 

solo.

8 As leituras têm que acontecer até a infiltração se tornar constante.

1.2 Estratégias de irrigação

Para dar suporte às técnicas de manejo de irrigação, as decisões devem ser 

tomadas baseadas nas possíveis estratégias que o demandante de água pode 

adotar. São elas:

1 Irrigação sem déficit: o objetivo é aplicar uma quantidade de água capaz 

de suprir totalmente o déficit hídrico e de proporcionar a máxima produção 

por unidade de área, evitando perda de produtividade ou de qualidade do 

produto por deficiência de água. Alguns cuidados são necessários visto que, 

como a aplicação de água não é totalmente uniforme no espaço, o excesso 

de água poderá reduzir a produção da cultura pela redução da aeração do 

solo, por lixiviação de nutrientes e por doenças associadas a solos úmidos.

2 Irrigação com déficit: o objetivo é maximizar a produção por unidade 

de volume de água aplicada (eficiência de uso da água = eficiência produtiva, 

atualmente denominada produtividade da água). Se a lâmina de irrigação* 

for menor que a evapotranspiração da cultura no período (irrigação com 

déficit), as produtividades serão menores, mas, como resultado, reduz-se a 

percolação*, aumenta-se a eficiência de aplicação e há redução nos 

custos operacionais da irrigação e redução da lixiviação de produtos 

químicos.

* Lâmina de irrigação - é a lâmina de água que representa o consumo real de água pela cultura. Essa deverá 
ser adicionada ao solo para suprir a demanda das plantas num determinado espaço de tempo, o qual pode ser 
definido pelo turno de irrigação.

* Percolação - é o movimento subterrâneo da água através de solos saturados ou próximos a saturação. Ocorre 
quando a água infiltrada no solo se torna maior que sua capacidade de retenção.
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3 Irrigação com déficit aplicado por etapa: o objetivo é aplicar uma 

quantidade de água capaz de suprir totalmente o déficit hídrico somente nas 

etapas fenológicas mais sensíveis ao estresse hídrico e determinante para 

o resultado direto da produtividade (em 

sua grande maioria identificada como 

etapa de florescimento das culturas). 

Nas demais etapas fenológicas, aplicar 

a irrigação com déficit.

Para a determinação dos níveis ótimos 

e econômicos para aplicação da água, 

é importante a utilização de funções de 

produção. A representação gráfica da 

relação entre a “água aplicada durante o 

ciclo da cultura” versus “produtividade” é 

denominada função de produção. Veja 

exemplo na figura 2.

Figura 2 - Ilustração de uma função de produção

Fonte: Bernardo et al. (2006)

A função de produção representada na figura 2 demonstra que altas 

quantidades de água podem acabar diminuindo a produtividade de seu cultivo.

Atenção!

Você pode adotar qualquer tipo de 
estratégia para irrigação, porém a 
estratégia de irrigação sem déficit 
(elegida pela maioria dos produtores) 
pode proporcionar os maiores 
desperdícios de água caso não se 
aplique o manejo adequado da 
irrigação.



16 MANEJO DA IRRIGAÇÃO: COMO, QUANDO E QUANTO IRRIGAR?

1.3 Uniformidade de aplicação de 
água

Uma baixa uniformidade de 

distribuição da água do sistema 

de irrigação e no solo ocasiona 

desuniformidade de crescimento do 

cultivo. Essa baixa uniformidade é resultado 

da falta de água que pode ocorrer em alguns 

locais da área plantada, o que pode prejudicar 

o processo de liberação de nutrientes 

necessários ao consumo da cultura, tendo 

como consequências baixas produtividades, 

elevada variação espacial dentro da mesma 

área e aumento dos custos de produção. 

Outro impacto causado pela baixa 

eficiência do sistema de irrigação é que, se 

a quantidade de água aplicada for bastante 

superior àquela necessária, o excesso de água aplicada retorna aos rios e 

córregos por meio do escoamento superficial e subsuperficial, ou vai para os 

lençóis subterrâneos por percolação profunda, arrastando consigo sais solúveis, 

fertilizantes (principalmente nitratos), resíduos de defensivos e herbicidas, 

elementos tóxicos e outros sedimentos, ocasionando assim contaminação dos 

recursos hídricos. Isso pode causar sérios problemas ao suprimento de água 

potável, tanto no meio rural como nos centros urbanos.

É importante deixar claro que qualquer plano de manejo ou conservação da 

água de irrigação deve ter por base a determinação do nível de eficiência no qual 

o sistema de irrigação opera, daí a importância da avaliação do desempenho de 

um sistema de irrigação.

Agora que já conhecemos as características de infiltração do solo, já escolhemos 

a estratégia de irrigação a utilizar e já sabemos da importância de manter uma 

alta uniformidade de aplicação de água pelo sistema de irrigação, vamos, nos 

próximos tópicos, estudar os diferentes tipos de manejo da irrigação.

Pratique!

Se está inseguro sobre a quantidade 
de água a ser reduzida para utilizar a 
estratégia de irrigação com déficit ou 
com déficit aplicado por etapa, saiba 
que inúmeros estudos e pesquisas já 
foram realizados procurando saber a 
porcentagem ótima para aplicação de 
água em função da cultura, sistema 
de irrigação, solo e manejo utilizados. 
Para saber o quanto de déficit hídrico 
você pode proporcionar ao seu 
cultivo, procure informações em sites 
de busca ou na universidade mais 
próxima de você sobre a produtividade 
alcançada em função de diferentes 
lâminas de irrigação aplicadas.
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OBJETIVOS

• Conhecer os métodos Irrigás e tensiométrico para determinar a 
quantidade de água no solo.
• Compreender a importância da curva de retenção da água no 
solo.

MANEJO DA IRRIGAÇÃO VIA SOLO

TÓPICO 3

Existem três metodologias para se fazer o manejo da irrigação: manejo 

via solo, que se baseia no uso de equipamentos que permitam 

conhecer a tensão de água no solo ou diretamente sua porcentagem 

volumétrica; manejo via clima, que utiliza os dados climáticos para o cálculo 

da evapotranspiração e assim conhecer as necessidades hídricas diárias do 

cultivo; e o manejo via planta, que considera a análise somente das condições 

hídricas na planta, identificando principalmente níveis de estresse e/ou turgidez 

da cultura.

Todos os métodos são válidos e confiáveis, por isso o que será determinante 

para sua escolha será o nível de tecnologia e investimento que cada produtor 

possui. Apresentaremos desde técnicas mais simplificadas até técnicas mais 

complexas. É importante saber que você pode utilizar desde uma técnica até 

várias metodologias combinadas.
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O controle da irrigação via solo é feito com base em medidas do conteúdo ou 

energia da água no solo.

Há diversos métodos para a determinação do conteúdo de água do solo. 

Esses métodos vêm evoluindo ao longo do tempo, adequando-se aos avanços 

da tecnologia. Um sensor de umidade do solo é um instrumento que, quando 

colocado no solo durante um período de tempo, fornece informação relacionada 

com o estado da água atual do solo.

Vejamos, a seguir, as características 

de alguns tipos de sensores que medem 

a tensão do solo, o Sistema Irrigás® e o 

Método Tensiométrico.

a) Sistema Irrigás® 

O “sistema gasoso de controle de 

irrigação” foi patenteado pela Embrapa e 

é usualmente denominado por sua marca 

registrada, IRRIGÁS. O Irrigás®, na sua 

forma mais simples, é um sistema que 

consta de uma cápsula porosa (sensor), 

conectada através de um tubo flexível a 

uma pequena cuba transparente, que é o dispositivo para medir o estado da 

água no solo. Para fins de manejo de irrigação, a cápsula é instalada no solo 

na profundidade efetiva do sistema radicular. Nessa situação, a cápsula porosa 

entra em equilíbrio hídrico com o solo em poucas horas.

Figura 3 - Ilustração do Sistema Irrigás

Fonte: DEaD/IFCE

Saiba mais!

Acesse o site da Embrapa e obtenha 
maiores informações sobre o 
Irrigás®: http://www.cnph.embrapa.
br/novidade/prelancamento/irrigas/
Parte1irrigas_1.pdf

Vídeo

Vamos aprender um pouco mais sobre 
o sensor mais simples capaz de nos 
dizer a quantidade de água no solo 
e permitir que tomemos a decisão 
de quando irrigar assistindo ao vídeo  
Instalação e funcionamento do 
IRRIGÁS, disponível no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, que mostra 
a construção, instalação em campo e 
o manejo do equipamento.
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A simplicidade de fabricação e uso, o baixo 

custo e a linearidade de resposta nas medições 

de tensão de água em função da pressão de 

gás aplicado são as principais vantagens do 

Irrigás. Como limitação, é comum o Irrigás 

necessitar de manutenção após cada ciclo 

da cultura, pois sua superfície porosa pode 

sofrer impregnação com partículas finas de 

argila e matéria orgânica, se utilizado com 

pressão negativa.

b) Método Tensiométrico

O tensiômetro é uma ferramenta bastante 

prática e com precisão adequada para ser 

usada no manejo da irrigação. Esse aparelho 

é constituído basicamente de uma cápsula 

porosa, conectada a um mecanismo de 

leitura através de um tubo de PVC, sendo 

seu interior preenchido com água. Quando 

instalado no solo, a água contida na cápsula 

tende a entrar em equilíbrio com a tensão da 

água no solo ao seu redor.

Figura 4 - Ilustração de um tensiômetro

Fonte: DEaD/IFCE

Saiba mais!

O equipamento Irrigás® artesanal 
é indicado para solos com 
tensões de até 25 kPa. É possível 
encontrar o equipamento Irrigás® 
comercial apropriado para solos 
em três tipos de tensão. Acesse 
o site: <http://hidrosense.com.br/
produto!1339426663>.

Você sabia?

Os métodos para mediar a umidade 
do solo podem ser separados entre os 
que medem o conteúdo volumétrico 
da água no solo, como sensores 
tipo TDR e FDR; e os que medem a 
tensão, normalmente instrumentos 
de meio porosos como tensiômetros 
e blocos de resistência.
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Qualquer mudança no teor de água do solo e, consequentemente, em seu 

estado de energia, será transmitida à água no interior da cápsula, sendo indicada 

rapidamente pelo dispositivo de leitura (tensímetro). Dessa forma, mede-se com 

que força o solo retém a água e, por conseguinte, o quanto de água está retido no 

solo. O posicionamento dos tensiômetros 

deve ser feito com muito critério em relação 

aos emissores e às plantas, de forma a 

representar a umidade do solo na média da 

faixa úmida formada pela área molhada.

Caso estes sensores de umidade sejam 

posicionados muito próximos ou muito 

distantes em relação aos emissores, as 

leituras induzirão a interpretação de excesso 

ou falta de umidade, respectivamente. 

O tensiômetro tem sido utilizado com 

sucesso no manejo da irrigação de diferentes culturas em vários locais. Com 

este instrumento, determina-se diretamente o potencial mátrico da água no solo 

e, indiretamente por uma curva de retenção, infere-se sobre o grau de umidade 

atual, o qual é utilizado para calcular a lâmina de irrigação necessária.

Tabela 2 - Potencial mátrico crítico da água no solo para definir o momento da irrigação para 

obtenção de produtividade máxima de algumas culturas

Cultura

Potencial 

mátrico crítico 

(kPa)

Cultura

Potencial 

mátrico crítico 

(kPa)

Alface - (20 - 30) Cana-de-açúcar - (80 - 150)

Alho - (15 - 30) Tomate Salada - (30 - 100)

Couve-flor - (60 - 70) Melão - (30 - 50)

Ervilha verde - (20 - 30) Melancia - (30 - 50)

Pepino - 100 Abacate - 50

Pimenta - (20 - 40) Banana - (30 - 50)

Pimentão - (30 - 50) Coco - (20 - 60)

Morango - (10 - 35) Laranja - (20 - 100)

Repolho - (30 - 50) Maçã - (50 - 80)

Vagem - (25 - 70) Uva - (15 - 50)

Fonte: Bernardo, Soares e Mantovani (2006)

Saiba mais!

No potencial hídrico dos solos, a 
componente crucial é o potencial 
mátrico ou “capilar”, que é a energia 
com que a água capilar é retida por 
forças superficiais.
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Curva de retenção de água 
no solo

Como o próprio nome já diz, o 

tensiômetro mede a força com que 

o solo retém a água, e, quanto 

maior esta força, mais seco está 

o solo. O ideal é sempre associar 

as leituras dos tensiômetros com 

as características físico-hídricas do 

solo, que podem ser obtidas em 

laboratório através da “curva de 

retenção de água do solo”. Cada 

solo tem uma curva característica.

O método mais tradicional para 

determinação da curva de retenção de água 

no solo emprega a câmara de pressão de 

Richards (figura 5).

Normalmente se analisam vários pontos 

de pressão para a construção da curva 

de retenção completa, como o exemplo 

da figura 6. No entanto, os dois pontos 

mais importantes da curva são os de 10 

kPa e 1500 kPa, denominados pontos 

de capacidade de campo* e ponto de 

murcha permanente*, respectivamente.

* Capacidade de campo - é a quantidade de água retida pelo solo após a drenagem ter ocorrido ou cessado em 
um solo previamente saturado por chuva ou irrigação. Para fins de irrigação, capacidade de campo é o conteúdo 
volumétrico de água em equilíbrio com o componente matricial do potencial de água de -10 a -30 kPa (-0,1 a 
-0,3 bar).

* Ponto de murcha permanente - é o conteúdo de água no solo retido a um componente matricial do potencial 
de água tão elevado, em valor absoluto, tal que a maioria das plantas não consegue extrair água do solo e entra 
em murcha permanente. Para fins de irrigação, o ponto de murcha permanente é o conteúdo volumétrico de 
água em equilíbrio com o componente matricial do potencial de água no solo de -1500 kPa (-15 bar).

Figura 5 - Câmara Richards

Fonte: Elaborada pela autora

Pratique!

Várias instituições acadêmicas e 
centros de pesquisa oferecem o 
serviço de construção e análise de 
uma curva de retenção de umidade. 
Faça a coleta do seu solo e envie para 
análise. Trata-se de uma informação 
crucial para o manejo da irrigação via 
solo com a utilização do tensiômetro.
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Figura 6 - Exemplo de uma curva de retenção de umidade do solo

Fonte: Camargo et al. (2015)

Agora que conhecemos algumas técnicas e equipamentos utilizados para o 

manejo da irrigação via solo, vamos prosseguir os estudos aprendendo como 

funciona a metodologia do manejo da irrigação via clima.
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OBJETIVOS

• Estudar os conceitos de evapotranspiração, coeficiente do 
cultivo e o método direto de medição da evapotranspiração da 
cultura.
• Conhecer os componentes de uma estação meteorológica e o 
equipamento Irrigâmetro.
• Compreender o uso de redes de estações públicas.

MANEJO DA IRRIGAÇÃO VIA CLIMA

TÓPICO 4

Aabordagem geral dos métodos baseados no clima é manter um saldo 

corrente atual da umidade disponível do solo para a planta, mantendo 

o controle das perdas por evapotranspiração e as adições de água por 

irrigação e precipitação. Então, os dados climáticos são utilizados para estimar 

a consumo de água. 

Para entendermos como fazer o manejo da irrigação via clima, estudaremos, 

neste tópico, os conceitos de evapotranspiração e coeficiente do cultivo, 

métodos de medida direta da evapotranspiração, componentes de uma estação 

meteorológica, além de conhecermos métodos alternativos. 

O monitoramento da irrigação via clima pode ser feito pela reposição 

do consumo diário da cultura (evapotranspiração real de cultura) ou pela soma 

do consumo dos dias anteriores, desde a data da última irrigação. Para isso, 

podemos utilizar o balanço hídrico de água no solo, que considera os fluxos 

de água que entram (irrigação, precipitação efetiva e ascensão capilar) e os 

fluxos que saem (evapotranspiração, a percolação profunda e o escoamento 

superficial). Na figura 7, podemos visualizar os fluxos de água que ocorrem no 

balanço hídrico.
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Figura 7 - Balanço hídrico na zona radicular

Fonte: DEaD/IFCE

Evapotranspiração

Em uma superfície vegetada ocorrem, 

simultaneamente, os processos de 

evaporação (E) e transpiração (T). Essa 

ocorrência simultânea é expressa pelo 

termo evapotranspiração (ET). Os dois 

componentes principais da ET, a evaporação 

e a transpiração, são processos físicos 

semelhantes, pelos quais a água passa do 

estado líquido para o de vapor que é a forma como escapa para a atmosfera, 

diferenciando-se unicamente quanto ao tipo de superfície evaporante. A 

evaporação da superfície vegetada (E) inclui a evaporação da água do solo e da 

água depositada sobre as plantas pela chuva ou pela irrigação.

O cálculo das necessidades de água das culturas é feito a partir de dois 

conceitos básicos: evapotranspiração de referência (ETo) e coeficiente de cultura 

(Kc), que veremos a seguir.

Navegue!

Entenda melhor e de forma 
simplificada o fenômeno da 
evapotranspiração através da 
animação postada neste link: 
< h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=TeR_fLRDrZg>.
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Evapotranspiração de referência

A evapotranspiração de referência 

(ETo) é a taxa de evapotranspiração que 

ocorre de uma superfície de referência 

(padrão) cujas características se 

assemelham à evapotranspiração de uma 

extensa superfície de grama verde com 

altura uniforme, crescendo ativamente, 

sombreando completamente o solo e sem 

restrição hídrica.

Um dos métodos indiretos de se calcular 

a necessidade hídrica diária é através do 

uso de um termo denominado evapotranspiração da cultura (ETc). O cálculo 

da ETc se dá através da multiplicação de um fator de ajuste conhecido como 

coeficiente da cultura (Kc) pelo valor de ETo (ET de referência).

Estimativa do coeficiente 
da cultura

O coeficiente de cultura 

continua sendo o fator-chave 

para prever com precisão o uso 

de água da cultura a partir de 

dados meteorológicos. O uso 

de água, ET, é determinado pelo 

ajustamento do valor conhecido 

ou previsto de ETo com o valor 

adequado do coeficiente de 

cultura de (Kc). Às vezes, ET > 

ETo, o que indica que a cultura 

em questão utiliza mais água do 

que a cultura de referência; assim 

o coeficiente de cultura ultrapassa 

1,0. Quando ET < ETo, o valor do 

coeficiente de cultura será inferior a 1,0.

Saiba mais!

O cálculo da evapotranspiração 
de referência é realizado através 
da equação de Penman-Monteith 
modificada pela FAO onde os fatores 
climáticos são dados de entrada. 
O desenvolvimento dessa equação 
pode ser observado no boletim 56 da 
FAO.

Figura 8 - Ilustração do cálculo da evapotranspiração da cultura

Fonte: DEaD/IFCE
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Durante o período de crescimento, os 

valores de coeficiente de cultura começam 

baixos e aumentam à medida que a cobertura 

se desenvolve até que começam a diminuir 

com o início da senescência das culturas. 

Quando plotados ao longo do tempo, os 

valores dos coeficientes de cultura têm a 

forma de uma panela de cabeça para baixo. 

A evolução do coeficiente Kc ao longo de 

um ciclo agronômico anual de um cultivo, 

que cresce sob condições ambientais e de 

manejo ótimas, é mostrada na figura 9. 

Em função do grau de cobertura do 

solo, da área foliar, do índice de área 

foliar e da altura das plantas, o ciclo 

corresponde a quatro etapas: (1) inicial ou 

de estabelecimento; (2) de crescimento 

vegetativo rápido, (3) intermediária ou de 

pleno desenvolvimento vegetativo, e (4) final 

do ciclo anual ou maturação.

Figura 9 - Curva esquemática da evolução do coeficiente de cultura (Kc) nas diferentes etapas do 

ciclo de crescimento e desenvolvimento de uma cultura

  

Fonte: Bernardo, Soares e Mantovani (2006)

Atenção!

O resultado do cálculo da 
evapotranspiração da cultura são 
exatamente os milímetros de água 
(lâmina de irrigação) que a planta está 
necessitando no dia, sendo assim, 
com o sistema de irrigação, você pode 
repor com grande precisão a real 
necessidade hídrica do cultivo.

Navegue!

Consulte os valores de Kc para 
diversos cultivos do caderno 56 
da FAO no link: <http://www.fao.
org/docrep/x0490e/x0490e0b.
htm#tabulated kc values>.



27MANEJO DA IRRIGAÇÃO: COMO, QUANDO E QUANTO IRRIGAR?

Alguns dos métodos utilizados para o 

cálculo da evapotranspiração do cultivo 

e estimação da necessidade hídrica são 

as estações meteorológicas e o Tanque 

Classe A. Hoje também já estão sendo 

desenvolvidos alguns equipamentos 

inovadores que auxiliam na resposta 

de quando e quanto irrigar, como o 

equipamento Irrigâmetro.

a) Estação meteorológica 
automática

Uma estação meteorológica automática 

é composta de uma série de sensores 

dos parâmetros meteorológicos (pressão 

atmosférica, temperatura e umidade relativa 

do ar, precipitação, radiação solar, direção 

e velocidade do vento, etc), ligada a uma 

unidade de memória central (“data logger”), 

que integra os valores observados minuto a 

minuto e os disponibiliza automaticamente 

para o usuário, por meio de transferência 

via cabo, rádio ou GPRS.

Existem atualmente disponíveis no Brasil 

uma vasta gama de estações. Elas variam 

de tecnologias dos sensores, dos coletores 

de dados (Data logger), da transmissão de 

dados e até de softwares para a análise 

dos dados. A configuração de uma estação 

requer a seleção de uma opção de fonte de 

carregamento (via Painel solar ou via fonte 

AC), uma opção de comunicação (Modem 

ou via rádio) e opção de sensor de vento 

(Convencional ou ultrasônico).

As estações mais complexas são mais 

comumente utilizadas por centros de pesquisas 

e universidades. Na figura 10, temos os componentes ideais para essa estação.

Saiba mais!

A FAO (Food and Agriculture 
Organization) é uma organização 
das Nações Unidas cujo objetivo 
é aumentar a capacidade da 
comunidade internacional para, de 
forma eficaz e coordenada, promover 
o suporte adequado e sustentável 
para a Segurança Alimentar e Nutrição 
global. Para isso, realiza programas de 
melhoria da eficiência na produção, 
elaboração, comercialização e 
distribuição de alimentos e produtos 
agropecuários, além de projetos que 
contribuam para a redução da pobreza 
rural e o crescimento econômico 
global. O boletim número 56 da FAO 
trata exatamente dos cálculos das 
necessidades hídricas dos cultivos 
através da evapotranspiração. Você 
pode acessá-lo pelo link: <http://
www.kimberly.uidaho.edu/water/
fao56/fao56.pdf>.

Pratique!

Assim como as pesquisas sobre 
lâmina de água ideal para aplicação 
por sistemas irrigados, diversas 
universidades e centros de pesquisa 
têm desenvolvido estudos de 
calibração do Kc para inúmeros 
cultivos em várias regiões. Saiba que 
o Kc mais adequado para o manejo 
da irrigação é aquele que foi calibrado 
o mais próximo possível da região de 
cultivo. Procure informações em sites 
de busca ou na universidade mais 
próxima de você.



28 MANEJO DA IRRIGAÇÃO: COMO, QUANDO E QUANTO IRRIGAR?

Figura 10 - Esquema ilustrativo de uma estação

Fonte: Adaptado de scampbellsci.com

No entanto, o mercado já 

favorece algumas estações menos 

complexas e mais acessíveis ao 

produtor. O conjunto de sensores 

integrados a essas estações 

mais simples inclui pluviômetro, 

sensor de temperatura e 

umidade, anemômetro (direção e 

velocidade), cabo do anemômetro 

de 12 metros, sensor barométrico 

e painel solar. Os componentes 

eletrônicos estão alojados em um 

abrigo resistente às intempéries. O 

conjunto de sensores é movido à 

energia solar com backup de pilha 

alcalina. Para usufruir de todos os recursos disponíveis, inclusive o cálculo de 

evapotranspiração, é necessário ter o software próprio da marca.

Figura 11 - Imagem de uma estação mais  
simplificada com software de acompanhamento dos dados

Fonte: INOVAGRI 
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O alcance sem fio (wireless) é de até 

300 metros ao ar livre, sem obstáculos. 

Em ambientes fechados, o alcance varia 

entre 60 e 120 metros. É possível adicionar 

repetidores para distâncias de até 2,5 km.

O irrigante é completamente capaz 

de fazer o manejo da irrigação utilizando 

os dados climáticos para o cálculo da 

evapotranspiração, um exemplo disso foi 

como se organizou um perímetro irrigado 

localizado no Estado do Ceará.

A administração do Perímetro de 

Irrigação Jaguaribe-Apodi – FAPIJA, situado 

no município de Limoeiro do Norte, adquiriu 

uma estação automática que possui um 

console que fornece diariamente em seu 

monitor os dados da evapotranspiração de 

referência (ETo). Após correta instalação da 

estação, os dados de evapotranspiração 

são lidos todos os dias e passados aos 

produtores através de um grupo crido por um aplicativo de celular. 

Os produtores se organizaram e fizeram um levantamento dos valores 
principais dos coeficientes de cultivos (Kc) predominantes da região. O manejo 
da irrigação é feito quando o valor da ETo fornecida pela estação meteorológica 
é multiplicado pelo valor de Kc referente a fase fenológica em que o cultivo se 
encontra. O resultado é exatamente a lâmina de água que se deve aplicar na 
cultura naquele dia, assim a irrigação fornece exatamente a necessidade hídrica 
do cultivo, evitando a aplicação excessiva de água por desconhecimento do 
produtor.

Agora os produtores do perímetro de irrigação garantem atingir a produtividade 
potencial das culturas, reduzindo gastos energéticos e de água. Maravilhoso!

Redes de estações meteorológicas públicas

Caso você não possa adquirir uma estação meteorológica, saiba que os 
principais órgãos operacionais de meteorologia do Brasil mantêm uma rede de 
observação em nível nacional. São eles o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Departamento 

Navegue!

Consulte os diversos tipos de estações 
que estão disponíveis no mercado e 
seus custos através do link <http://
www.mundoclima.com.br/estacoes-
meteorologicas/>.

Vídeo

Assista ao vídeo Estações 
meteorológicas disponível no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Nele selecionamos alguns tipos de 
estações que dão suporte ao produtor 
na tomada de decisão do melhor 
manejo da irrigação.
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de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) 
do Comando da Aeronáutica e a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) do Comando da Marinha, 
ambos do Ministério da Defesa, além 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (INPE).

O mais utilizado é o “sistema 
de informação meteorológica 
automática de superfície” do INMET, 
que compreende subsistema de 
coleta de dados, através de sensores 
que medem as variáveis ambientais e 
dissemina os dados aos usuários, de 
forma aberta e gratuita pela internet.

A manutenção de todos os subsistemas 
é muito importante, assim como o controle 
de toda a rede, visto que existe uma 
preocupação constante com o vandalismo, 
por isso é mantido uma manutenção regular 
de toda a Rede de Estações. Convênios com 
instituições parceiras de caráter permanente 
são feitos para garantir a operacionalidade 
do sistema ao longo dos anos. A cada 
hora, esses dados são integralizados e 
disponibilizados para serem transmitidos, 
via satélite ou telefonia celular, para a sede 
do INMET, em Brasília. O conjunto dos 
dados recebidos é validado, através de um 
controle de qualidade e armazenado em 
um banco de dados.

Mas para agricultura irrigada, o que 
realmente interessa é o calculo da ETo, e o 
INMET não a fornece. Por isso, caso precise 
utilizar os dados climáticos de uma estação 
pública, busque um aplicativo que calcule a 
ETo com base nas informações fornecidas 
ou procure ajuda de um técnico especialista.

Figura 12 - Imagem da página na web 
do INMET com a rede de estações em todo Brasil

Fonte: Adaptado de www.inmet.gov.br

Navegue!

Os dados climáticos das estações 
meteorológicas do INMET são 
disponibilizados gratuitamente, em 
tempo real, através da internet. Acesse 
a página <http:// www.inmet.gov.br/
sonabra/maps/pg_automaticas.php>.

Saiba mais!

Existem alguns aplicativos para o 
cálculo da evapotranspiração de 
referência pelo método Penman-
Monteith que funcionam apenas 
com a inserção dos dados climáticos. 
Um aplicativo bem simplificado é o 
PROCAL_ETo e você pode adquiri-lo 
no link <http://www.ifsertao-pe.edu.
br/reitoria/publicacoes/procal_eto.zip>.
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INOVAÇÃO

b) Irrigâmetro

O Irrigâmetro foi desenvolvido na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

detentora do registro de patente do aparelho, 

visando atender às necessidades dos 

irrigantes no manejo de água para irrigação.

O Irrigâmetro é um aparelho preciso, de 

alta versatilidade, que pode ser ajustado para 

fornecer diretamente a evapotranspiração de 

referência ou a evapotranspiração da cultura, 

em qualquer estádio de seu desenvolvimento. 

A operação do Irrigâmetro é muito simples, 

consistindo na abertura e no fechamento de 

válvulas existentes no aparelho.

A tecnologia do Irrigâmetro introduz grande 

simplicidade no manejo da água em áreas irrigadas. Neste sentido, responde a 

certas questões básicas a respeito do manejo da irrigação, como/quando irrigar? 

Qual a quantidade de água necessária à cultura? Qual o tempo de irrigação? O 

que fazer no caso de ocorrência de chuva?

Para que o Irrigâmetro funcione de maneira adequada, ele deve ser 

previamente ajustado para os tipos de solo e de cultura e para as características 

do equipamento de irrigação existentes 

na propriedade agrícola. Nesta fase 

há a necessidade da atuação de um 

agrônomo, engenheiro agrícola ou 

ambiental, tecnólogo em irrigação ou 

de um técnico agrícola.

Para construção da regra de manejo 

do Irrigâmetro, também é necessário 

conhecer os pontos de capacidade de 

campo e ponto de murcha permanente 

do solo, para isso são retiradas 

amostras de solo para determinação 

desses pontos e de sua densidade. O 

Figura 13 - Estrutura do equipamento Irrigâmetro

Fonte: DEaD/IFCE

Figura 14 - Régua de manejo do Irrigâmetro

Fonte: DEaD/IFCE
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momento de irrigar é decidido pelo operador do equipamento de irrigação que 

não precisa ter formação técnica especializada. Não é necessário fazer cálculos, 

usar gráficos ou programas computacionais. A quantidade de água que a cultura 

necessita é indicada diretamente na escala existente no tubo de alimentação do 

Irrigâmetro.

O Irrigâmetro apresenta as seguintes vantagens:

• É simples, de custo relativamente barato, de fácil instalação e utilização.

• Mede a lâmina precipitada e permite incluir facilmente a chuva no manejo 
da irrigação.

• Pode fornecer o valor da evapotranspiração de referência (ETo).

• Indica diretamente quando se deve irrigar a cultura e o tempo de 
funcionamento do equipamento de irrigação, ou a sua velocidade de 
deslocamento em termos percentuais, sem a necessidade de efetuar cálculos.

• O Irrigâmetro já sendo utilizado na irrigação de diversas culturas tais 
como café, milho, feijão, cenoura, trigo, atemóia, limão, pupunha, alho, cebola, 
banana, dentre outras.

Produtor, agora que conheceu novas 

técnicas e equipamentos você já é 

completamente capaz de fazer o manejo da 

irrigação utilizando os dados climáticos para 

o cálculo da evapotranspiração. Agora que 

finalizamos esse tópico, estamos prontos 

para conhecer mais uma metodologia para 

o manejo da irrigação. O manejo via planta 

reúne técnicas mais refinadas que podem te 

servir de apoio para o uso eficiente da água. 

Vamos lá!

Saiba mais!

Entenda melhor o funcionamento do 
Irrigâmetro através do vídeo disponível 
no link <https://www.youtube.com/
watch?v=VSt-IdZnfoQ>.
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OBJETIVO

• Conhecer as técnicas e equipamentos utilizados no manejo via 
termometria e no manejo via análise de imagens aéreas.

MANEJO DA IRRIGAÇÃO VIA PLANTA

TÓPICO 5

O acesso a tecnologia está avançado no meio rural, e por isso, é muito 

válido e importante que o produtor conheça novas técnicas mais 

elaboradas que possam ser utilizadas como apoio a irrigação.

4.1 Manejo via termometria e infravermelho

A estimativa do estado hídrico da planta com base na temperatura pode ser 

feita por meio de medidas de temperatura do ar e da folhagem, usando-se um 

termômetro portátil de infravermelho. A técnica tem como base o fato de que 

as folhas de uma planta que se encontra em estado túrgido refletem mais luz 

infravermelha do que as de uma planta com folhas murchas e a temperatura da 

planta aumenta em relação ao ambiente.

Em geral, e para um amplo espectro de culturas, a temperatura da folhagem 

varia de 12°C abaixo da temperatura do ar a 6°C acima.
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Figura 15 - Utilização de imagens termais na irrigação

Fonte: DEaD/IFCE

Entre plantas com e sem estresse, os menores valores de temperatura das 

folhas no horário do meio dia correspondem às plantas bem irrigadas.

4.2 Manejo via imagens aéreas – sensoriamento remoto

Desde 2001, a utilização de imagens orbitais e sensoriamento remoto vêm 

sendo utilizadas na irrigação como um instrumento de manejo e balanço de 

energia em áreas irrigadas. Diversos satélites foram utilizados e a versão Landsat 

foi fundamental para muitas pesquisas sobre o tema.

Essas informações por meio de imagens aéreas tomadas por DRONES 

(Vant’s – veículos aéreos não tripuláveis) tendem a ser um novo caminho no 

acompanhamento do estado hídrico dos cultivos.

Figura 16 - a) Modelo de drone comercial tipo quadricóptero, 

b) Estação de controle em terra (GCS)

  

Fonte: Camargo et al. (2015)
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Figura 17 - c) Controle remoto e d) Demonstração de um voo

  

Fonte: Camargo et al. (2015)

Com a análise de imagens aéreas, é possível aplicar diversos modelos, tais 
como saber a temperatura da superfície e do dossel da planta, cálculo da 
evaporação do solo e transpiração da planta, cálculo do índice de estresse 
hídrico, grau de cobertura da vegetação em relação do solo, assim como, o 
índice de área foliar.

Todos esses parâmetros são ferramentas para o cálculo do estado hídrico de 
uma lavoura. Com os drones, hoje é possível monitorar com facilidade o estado 
de toda uma lavoura. 

Figura 18 - Produtos obtidos pelas imagens aéreas

Fonte: Débora Camargo
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Figura 19 - Imagem aérea de uma lavoura de batata 

identificando a porcentagem de cobertura vegetal e solo descoberto

 

a)  Cobertura vegetal 
aparentemente adensada vista em 
uma área irrigada por pivô central.

b) Aproximação da imagem 
acima mostra solo exposto.

c) Programa contabiliza 
porcentagem de solo exposto.

d) Programa contabiliza 
porcentagem de cobertura vegetal.

Fonte: Elaborada pela autora

Além dos índices que auxiliam no manejo da irrigação, os drones têm sido 

cada vez mais empregados na agricultura para o manejo e identificação de 

pragas, ervas invasoras, áreas mais férteis, limites de terrenos, etc.

Conclusão

Percebemos neste curso a importância do manejo correto da irrigação. Seja 

qual for a metodologia escolhida é importante que as técnicas sejam adequadas 

para podermos ter o uso mais eficiente da água na agricultura irrigada. 

Saiba mais!

Conheça melhor o emprego dos drones na agricultura através do vídeo postado no youtube 
pelo link <https://www.youtube.com/watch?v=wf5417qdU7k>.



37MANEJO DA IRRIGAÇÃO: COMO, QUANDO E QUANTO IRRIGAR?

Vimos desde técnicas mais simples (como o equipamento Irrigás®) até o 

uso de ferramentas de alto nível tecnológico (como a utilização dos drones na 

agricultura), e, neste momento, você já está apto a montar a melhor estratégia de 

manejo de irrigação que se adapte à sua área, realidade e condições financeiras.   

Não espere mais! Comece já a fazer o manejo da irrigação e reduza 

custos com energia elétrica e água sem alterar a alta produtividade do seu 

cultivo.

Converse sobre possíveis soluções e técnicas de manejo de irrigação com 

outros produtores, proponha discussões e soluções em sindicatos, associações 

e cooperativas. Se necessário procure um técnico para lhe prestar consultoria!

Você é completamente capaz de irrigar de forma mais eficiente e sustentável!
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AtividAdes 
1. Argumente sobre os principais problemas relacionados à baixa eficiência e 
desuniformidade de um sistema de irrigação.

2. Pesquise, explique e descreva pelo menos três tipos de sensores de umidade que 
medem o conteúdo volumétrico de água no solo.

Gabarito e Feedback

1. Um sistema com baixa eficiência de aplicação de água inevitavelmente jogará mais água que a lâmina 
ideal em determinados pontos da área e menos água que a lâmina ideal em outros pontos. Nos pontos 
que recebem mais água, essa água pode estar lixiviando nutrientes da zona radicular da cultura, o que 
vai influenciar diretamente a queda da produtividade por má nutrição da planta, além de correr o risco de 
saturar o solo dessa região impedindo a circulação de gases essencial para a raiz. Nos pontos que recebem 
menos água que a lâmina ideal, pode haver queda da produtividade devido à restrição hídrica imposta na 
cultura que pode afetar diretamente o seu desenvolvimento vegetativo, floração, frutificação e queda na 
produtividade e qualidade dos frutos. 

2. Recomenda-se pesquisar sobre os sensores TDR e FDR. A reflectometria no domínio do tempo (TDR) 
baseia-se no tempo de reflexão de pulsos elétricos propagados ao longo de uma sonda introduzida no 
solo. A sonda, composta por duas hastes paralelas, atua como um guia de onda com o pulso elétrico se 
propagando no solo como uma onda plana. O funcionamento da TDR para a medida da umidade é baseado 
na medida da velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas em uma guia de onda metálica (sonda) 
inserida no solo. A Reflectometria por Domínio de Frequência (FDR) tem sido muito utilizada em função da 
sua precisão, facilidade de acoplamento a um sistema de coleta de dados, rapidez e segurança ao operador. 
Apesar de ambos os métodos (TDR e FDR) se basearem na medida da constante dielétrica, cada método 
apresenta características distintas e os mais utilizados comercialmente são os que utilizam o princípio 
FDR. O principal fabricante de sondas por capacitância FDR é a empresa australiana Sentek Pty Ltda, 
comercializando principalmente a multisonda semiportátil EnviroSCAN e a sonda portátil Diviner 2000. O 
sistema EnviroSCAN é constituído por uma matriz de sensores capacitivos instalados em profundidades 
diferentes no interior de um tubo de acesso de PVC. Os sensores são ligados por cabo a um registrador de 
dados central, que aciona as sondas com um painel solar. A sonda FDR modelo DIVINER usa a capacitância 
elétrica para medir a umidade do solo, no qual é criado um campo elétrico de alta frequência ao redor de 
cada sensor, partindo do tubo de acesso e penetrando pelo solo. A frequência medida é uma função da 
quantidade de água existente no solo.
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MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 1

Valoração 2 pontos

Texto da 

pergunta

Uma estação meteorológica automática é composta de uma série 
de sensores que disponibilizam dados climáticos para o usuário. De 
acordo com as afirmativas, marque a alternativa que informa como 

produtores rurais podem usar as estações meteorológicas para fazer 
o manejo da irrigação.

Alternativas Porcentagem Feedback específico

a)

Com a estação 
meteorológica o produtor 

somente pode saber a 
distribuição de chuvas de 

uma região e assim decidir 
se irriga ou não o cultivo.

Nenhum

Incorreto. As estações 
meteorológicas informam 

os dados climáticos 
necessários para o cálculo da 

evapotranspiração da cultura, que 
é resultado da multiplicação da 
evapotranspiração de referencia 

com o coeficiente do cultivo.

b)

Com os dados climáticos 
informados pela 

estação meteorológica 
é possível calcular a 

evapotranspiração de 
referência da cultura, 

que quando multiplicada 
pelo Kc referente a fase 
fenológica da cultura em 
que se encontra a safra, 
resulta na necessidade 

hídrica da cultura. Assim 
o produtor consegue 

programar a lâmina de 
irrigação a ser aplicada. 

100

Correto! A evapotranspiração 
da cultura é o produto da 

evapotranspiração de referência 
pelo coeficiente do cultivo 

(ETc = ETo x Kc).

c)

Com a estação 
meteorológica o produtor 

consegue saber a 
temperatura da cultura 

e assim decidir se é 
necessário irrigar ou não.

Nenhum

Incorreto. As estações 
meteorológicas informam 

os dados climáticos 
necessários para o cálculo da 

evapotranspiração da cultura, que 
é resultado da multiplicação da 
evapotranspiração de referencia 

com o coeficiente do cultivo.  
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d)

Os dados climáticos 
informados pela estação 
meteorológica decidem 

quando irrigar. Por 
exemplo, em dias muito 

quentes e de baixa 
umidade relativa não é 

necessário irrigar.

Nenhum

Incorreto. As estações 
meteorológicas informam 

os dados climáticos 
necessários para o cálculo da 

evapotranspiração da cultura, que 
é resultado da multiplicação da 
evapotranspiração de referencia 

com o coeficiente do cultivo.  

e)

A velocidade e direção 
do vento informada pela 
estação meteorológica 
orientam os produtores 
sobre a hora de irrigar.

Nenhum

Incorreto. As estações 
meteorológicas informam 

os dados climáticos 
necessários para o cálculo da 

evapotranspiração da cultura, que 
é resultado da multiplicação da 
evapotranspiração de referencia 

com o coeficiente do cultivo.

MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 2

Valoração 2 pontos

Texto da pergunta
Sobre o manejo da irrigação via 

solo através do equipamento Irrigás 
artesanal, maque a alternativa FALSA.

Alternativas Porcentagem
Feedback 
específico

a)

Para o manejo adequado da irrigação é 
aconselhável que se instale ao menos 
um sensor na altura da profundidade 
radicular efetiva que indicará quando 

irrigar, e um segundo sensor abaixo da 
profundidade radicular efetiva da cultura 

que indicara o quanto irrigar. 

Nenhum Alternativa verdadeira!

b)

Para se fazer o manejo da irrigação e 
tomar a decisão de se irrigar ou não 
basta que o produtor tenha em mãos 
um copo d’água, para emergir a cuba 
e verificar se a bolinha interna sobe ou 

permanece no fundo, indicando assim se 
o solo está seco e precisa irrigar ao não.

Nenhum Alternativa verdadeira!
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c)
Esse sensor necessita de calibração da 
cápsula antes de ser instalado no solo.

100

Alternativa falsa! O 
equipamento irrigás 

não necessita de 
calibração para o seu 

funcionamento. 

d)

Para melhor diagnóstico da umidade do 
solo se aconselha a instalar três baterias 
de sensores e aguardar que ao menos 

dois sensores indique que precise irrigar.

Nenhum Alternativa verdadeira!

e)

O princípio de funcionamento do sensor 
é a circulação de ar de dentro do 

equipamento para o solo. Quando o teste 
da bolinha é feito no copo com água, e 
esta subir permitindo a entrada de água 

na cápsula, significa que o solo está 
seco.

Nenhum Alternativa verdadeira!

MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 3

Valoração 2 pontos

Texto da 

pergunta

Várias instituições acadêmicas e centros de pesquisa oferecem 
o serviço de construção e análise de uma curva de retenção de 

umidade do solo. O resultado dessa curva é uma importante 
ferramenta para o manejo da irrigação, dito isso, marque a alternativa 

FALSA.

Alternativas Porcentagem
Feedback 
específico

a)

Normalmente se analisam vários pontos 
de pressão para a construção da curva 
de retenção completa, porém os dois 
pontos mais importantes da curva são 

os denominados pontos de capacidade 
de campo e ponto de murcha 

permanente, 

Nenhum
Alternativa 
verdadeira!

b)

A curva de retenção de umidade ajuda 
a definir a quantidade máxima de água 
que o solo é capaz de reter antes de 

começar a perder água por percolação 
profunda.

Nenhum
Alternativa 
verdadeira!
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c)

Os solos apresentam curvas 
característica muito semelhantes, por 

isso não é preciso que o produtor faça 
a análise do seu solo, basta procurar 

informações em livros e revistas 
técnicas

100

Alternativa Falsa! 
Cada solo tem uma 
curva característica, 
por isso é importante 
que o produtor faça 
a coleta do seu solo 
e envie para análise.

d)

Com a utilização do tensiômetro e a 
curva de umidade do solo, o produtor 

é capaz de saber o atual estado de 
umidade do solo e assim calcular 
a lâmina de água necessária para 

irrigação

Nenhum
Alternativa 
verdadeira!

e)

O maior valor do ponto de tensão 
analisado na curva característica de 

umidade é um indicativo de que mais 
seco o solo se encontra.

Nenhum
Alternativa 
verdadeira!

MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 4

Valoração 2 pontos

Texto da pergunta
Relacione as diferentes 
estratégias de irrigação. 

Alternativas Respostas
Feedback 

geral

a)
Quando a lâmina de irrigação supre totalmente a 

necessidade hídrica da cultura e a aplicação de 

água é igual ou maior que a evapotranspiração.

Irrigação sem déficit

b)

Quando a lâmina aplicada, em todo o ciclo 

de cultivo, é menor que evapotranspiração da 

cultura. Ou seja, a irrigação não atende 100% 

das necessidades hídricas do cultivo.

Irrigação com déficit

c)

Quando a lâmina de irrigação aplicada atende 

100% das necessidades hídricas da cultura 

somente na fase fenológica mais crítica para a 

produção e que influência diretamente em seu 

rendimento.

Irrigação deficitária 

por etapa
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MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 5

Valoração 2 pontos

Texto da 

pergunta

Existem muitas técnicas e metodologias confiáveis para se fazer 
o manejo da irrigação com o uso eficiente da água, evitando 

desperdícios e garantindo alta produtividade.  Analise as afirmativas 
abaixo e marque a metodologia que NÂO é confiável para se fazer o 

manejo da irrigação

Alternativas Porcentagem
Feedback 
específico

a)

A utilização de drones na agricultura é uma 
nova ferramenta para se monitorar com 
facilidade o estado hídrico de toda uma 

lavoura.

Nenhum
Alternativa 

correta!

b)

O Irrigâmetro é um aparelho preciso que 
fornece diretamente a evapotranspiração de 
referência ou a evapotranspiração da cultura, 
em qualquer estádio de seu desenvolvimento. 
A tecnologia do Irrigâmetro responde quando 

irrigar e quantidade de água necessária à 
cultura.

Nenhum
Alternativa 

correta!

c)

As estações meteorológicas informam 
os dados climáticos necessários para o 
cálculo da evapotranspiração da cultura, 

consequentemente, a necessidade hídrica da 
lavoura e a quantidade de água que se deve 

irrigar.

Nenhum
Alternativa 

correta!

d)

As leituras da lâmina evaporada do Tanque 
Classe A apresentam uma correlação direta 
com a evapotranspiração de referência. Por 

isso, pela simplicidade do método e pelo 
baixo custo de implantação, o tanque Classe 

A é uma boa alternativa para se fazer o 
manejo da irrigação.

Nenhum
Alternativa 

correta!

e)

Observação visual da planta é um indicativo 
prático para se fazer o manejo da irrigação. 

Se determina o momento correto de aplicar a 
lâmina de água necessária ao cultivo sempre 

que a planta apresentar amarelamento ou 
curvatura.

100

Alternativa 
incorreta! A 
observação 
visual não é 
um método 
confiável e 

preciso para 
se saber o 
quanto e 

quando irrigar. 



Glossário
Capacidade de campo -  é a quantidade de água retida pelo solo após a 

drenagem ter ocorrido ou cessado em um solo previamente saturado por 
chuva ou irrigação. Para fins de irrigação, capacidade de campo é o conteúdo 
volumétrico de água em equilíbrio com o componente matricial do potencial 
de água de -10 a -30 kPa (-0,1 a -0,3 bar).

Lâmina de irrigação - é a lâmina de água que representa o consumo 
real de água pela cultura. Essa deverá ser adicionada ao solo para suprir a 
demanda das plantas num determinado espaço de tempo, o qual pode ser 
definido pelo turno de irrigação.

Lixiviação - processo pelo qual os elementos químicos do solo migram, 
de forma passiva, das camadas mais superficiais de um solo para as camadas 
mais profundas, em decorrência de um processo de lavagem devido à ação 
da água da chuva ou de irrigação, tornando-se indisponíveis para as plantas. 

Percolação - é o movimento subterrâneo da água através de solos 
saturados ou próximos a saturação. Ocorre quando a água infiltrada no solo 
se torna maior que sua capacidade de retenção.

Ponto de murcha permanente - é o conteúdo de água no solo retido a um 
componente matricial do potencial de água tão elevado, em valor absoluto, 
tal que a maioria das plantas não consegue extrair água do solo e entra em 
murcha permanente. Para fins de irrigação, o ponto de murcha permanente 
é o conteúdo volumétrico de água em equilíbrio com o componente matricial 
do potencial de água no solo de -1500 kPa (-15 bar).
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