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1. Introdução

De uma maneira simplificada, o manejo da irrigação é visto como a implementação de uma série 
de medidas e de procedimentos com o objetivo de responder a três questões básicas: como, quando e 
quanto irrigar.

O manejo racional da irrigação pressupõe o uso criterioso do recurso hídrico disponível, para se 
maximizar a produtividade das culturas com eficiência no uso da água, da energia, dos fertilizantes e 
de outros insumos empregados na produção, considerando os aspectos sociais e ecológicos da região. 
Outros objetivos também podem ser estabelecidos, como maximizar a receita líquida por unidade de 
volume de água aplicada ou por unidade de área irrigada.

Questões que poderiam ser dirigidas a esse respeito são: 
•	 Como o irrigante poderia decidir quando e quanto irrigar? 
•	 Como ele sabe se aplicou quantidade suficiente de água?
•	 É eficiente a forma como o irrigante opera o sistema de irrigação em função da sua experiência? 

Ou com pequenos ajustes, ele consegue diminuir seus custos de produção?
É conveniente considerar não só quanto a água é produtiva, mas sim qual a produtividade 

potencial está sendo perdida pelo manejo inadequado do recurso hídrico. A cada dia torna-se necessário 
e desafiador, o uso eficiente da água para a produção de alimentos. Identificar estratégias ótimas de 
irrigação necessitará de modelos detalhados das relações água-cultura e eficiência de irrigação.

Figura 1. Desafio de se produzir alimentos em relação à limitação de água (Neale, 2014).

Esta apostila procura apresentar técnicas de manejo da irrigação que proporcionam aumento da 
eficiência do uso da água e identificam estratégias para a otimização da irrigação, visando a economia de 
água, a redução dos impactos ambientais decorrentes da irrigação e a maximização do lucro da atividade 
agrícola. 

Serão discutidas as características essenciais do manejo da irrigação, focando algumas técnicas e 
equipamentos existentes no mercado e análises simples, para que possa ajudar ao produtor na tomada de 
decisão, considerando as complexidades da agricultura real e da propriedade agrícola.
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1.1. Vantagens econômicas do manejo da irrigação

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 às seguintes 
perguntas:

•	 Quando se deve irrigar?
•	 Qual a quantidade de água se deve aplicar em cada irrigação?
•	 Qual o tempo de aplicação da água necessária?
Para responder às duas primeiras questões devem-se conhecer as necessidades de água da cultura 

e as características do solo quanto a sua capacidade de armazenar água. 
Para responder à terceira questão devem-se considerar 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.

A eficiência média de irrigação a nível nacional está estimada em 60 %, significando que, para 
cada milímetro (10.000 litros por hectare) de água requisitado pelas plantas, são necessários 16.667 litros 
(10.000/0,6). Esses 6.667 litros que não serão absorvidos pelas plantas, mas necessitarão ser aplicados 
devido à pouca eficiência (60%), irão evaporar da superfície do solo ou percolar e preencher os lençóis 
subterrâneos, que poderão retornar ou não ao mesmo curso d’água de onde serão retirados. 

Estudos demonstram que as plantas transpiram 97 %. Desta forma, dos 10.000 litros absorvidos 
por ela, teremos um retorno de mais de 9.700 litros para a atmosfera, na forma de vapor ou de água pura. 
Portanto, estimando em uma elevação dessa eficiência em apenas 5 %, isto representaria um volume 
de 1.282 litros por milímetro demandado pela cultura por hectare irrigado que deixaria de ser retirado 
da fonte d’água e reduziria os custos de produção. Por conseguinte, a redução da retirada de água das 
fontes para a agricultura irrigada só pode ser viabilizada com o aumento da eficiência do uso da água na 
irrigação.

Dados obtidos pela CEMIG demonstram a ocorrência de um desperdício médio de 20% da água 
desviada de seus cursos normais, e de cerca de 25% da energia elétrica utilizada para a irrigação. Partindo 
deste pré suposto, vamos idealizar um exemplo prático, considerando um pivô central médio (64 ha) que 
realiza irrigação plena (100 % da lâmina utilizada pela cultura é proveniente do sistema de irrigação), 
uma demanda média de 1,5 cv por hectare irrigado e um cultivo com ciclo médio de 120 dias (por 
exemplo, milho). Nesta situação, foi comparado o consumo médio para um equipamento com fonte de 
energia elétrica (Tarifa Normal R$ 0,29 kW.h e Tarifa Noturna R$ 0,088 kW.h – máximo de 8 horas por 
dia) e diesel ( R$ 2,99 litro do combustível). 

Nesta condições, podemos observar na Figura 2, que após um ciclo de cultivo, um sistema de 
irrigação que utiliza energia elétrica terá economizado R$ 9.600 em 64 ha irrigados graças ao sistema 
de gerenciamento da irrigação. Em um equipamento que utiliza a fonte de energia à diesel, a economia 
será na ordem de R$ 54.250 na mesma área irrigada. É importante ressaltar o acrescimo nos custos com 
energia ao comparar as duas principais fontes de energia disponiveis para acionar sistemas de irrigação 
no Brasil, havendo um custo cinco vezes maior de sistema irrigados com motores à diesel em comparação 
a bombeamentos elétricos (com uso descontos de tarifa noturna). 

1.1.1. Economia de água – Ambientes com baixa/média demanda atmosférica

Considerando os mesmos dados hipotéticos de área irrigada e um consumo médio de 3,5 mm por 
dia para a cultura do milho, isto é, para ambientes com baixa/média demanda atmosférica – (Sudeste e 
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Sul do Brasil) ao idealizar uma redução de 20% na lâmina de irrigação total durante o ciclo (120 dias) em 
função da adoção de um manejo racional da água, haverá uma economia de aproximadamente 100 mm 
após o final do ciclo da cultura (uniformidade do sistema de 85%), conforme a Figura 3.

Uma economia de 100 mm por ciclo 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). Também, é possível afirmar que este volume de água desperdiçado 
poderia expandir a área irrigada da propriedade em até 4 hectares (considerando uma demanda de 1,5 
L/s por hectare irrigado).

Figura 2. Simulação de economia de energia, considerando duas fontes (elétrica e diesel) e duas formas 
de manejo da água em uma condição de irrigação plena (pivô central 64 ha, com turno de rega diário e 

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

Figura 3. Simulação de economia de água, considerando as duas formas de manejo da água em uma 
condição de irrigação plena para uma cultura com ciclo de 120 dias.
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1.1.2. Economia de água – Ambientes com alta demanda atmosférica

Considerando os mesmos dados hipotéticos de área irrigada e um consumo médio de 5 mm por 
dia para a cultura do milho, isto é, para ambientes com alta demanda atmosférica – (Centro-Oeste, 
Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil) ao idealizar uma redução de 20% na lâmina de irrigação total 
durante o ciclo (120 dias) em função da adoção de um manejo racional da água, haverá uma economia de 
aproximadamente 140 mm após o final do ciclo da cultura (uniformidade do sistema de 85%), conforme 
a Figura 4. 

Figura 4. Simulação de economia de água, considerando as duas formas de manejo da água em uma 
condição de irrigação plena para uma cultura com ciclo de 120 dias.

Uma economia de 140 mm por ciclo significa aproximadamente 752 m³ de água economizados por 
dia, que poderia abastecer a demanda de uma população de 5.000 pessoas (considerando um consumo 
de 150L para cada habitante por dia). Também, é possível afirmar que este volume de água desperdiçado 
poderia expandir a área irrigada da propriedade em até 6 hectares (considerando uma demanda média 
de 1,5 L/s por hectare irrigado).

1.1.3. Irrigação com e sem déficit

Para dar suporte às técnicas de manejo de irrigação as decisões têm sido tomadas sob dois enfoques: 
•	 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. Porém, 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.

•	 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 
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(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.

A prática convencional de manejo de irrigação baseia-se na necessidade de água da cultura, definida 
pela demanda evapotranspirométrica, e na eficiência de aplicação de água.

Pesquisas com trigo demonstraram que a aplicação de 50% da necessidade total de irrigação 
resultou na redução de apenas 10-15% no rendimento. Eles mostraram que um agricultor com 40 ha 
poderia, em média, produzir 33% mais grãos se o déficit de irrigação fosse aplicado em toda a área, em 
relação à irrigação plena sobre parte da área. A irrigação com déficit aumentou os benefícios em mais de 
50% em comparação com os fazendeiros que praticam irrigação plena.

Em outra pesquisa, os resultados mostrados na Tabela 1 apresentam estratégias para manejo da 
irrigação e as respectivas receitas líquidas por unidade de volume de água aplicada, considerando-se 
quatro preços da melancia (R$0,05/kg, R$0,10/kg, R$ 0,15/kg e R$ 0,30/kg). Os valores foram selecionados 
em função dos preços médios mensais no mercado atacadista de Teresina - PI (Frizzone, 2004; Andrade 
Júnior et al, 2001). Para analisar as estratégias de irrigação com um baixo preço do produto utilizou-se o 
valor R$0,05/kg. As receitas líquidas foram calculadas para cw = R$0,30/mm/ha.

Observa-se que a lâmina ótima de irrigação e a lâmina equivalente diminuem enquanto aumenta 
o preço do produto, isto é, o déficit econômico de irrigação é maior para maiores preços do produto. 
Para um preço do produto de R$0,10/kg, a lâmina ótima de irrigação durante o ciclo deverá ser 170 
mm, o que corresponde a 52% de déficit. Já a lâmina equivalente (Wew) é 81 mm, isto é, 77% de déficit. 
É importante também considerar o volume total de produção. Com a redução no uso da água, uma 
quantidade adicional de terra poderá ser cultivada, com um consequente aumento na produção total. Na 
Tabela 1, observa-se que, para p = R$0,10/kg, se podem dobrar a área cultivada e a produção ao manejar 
a irrigação com a lâmina ótima, relativamente à irrigação sem déficit. Nesse caso, embora a receita líquida 
por hectare se reduza em aproximadamente 34,8% (R$ 3034,7/ha para R$ 1977,8/ha), a receita líquida 
total aumenta 36,2%, em decorrência do aumento da área cultivada.

É importante salientar que, especificamente no caso da melancia, a adoção de elevados déficits de 
água pode reduzir o peso médio dos frutos, tornando-os não aceitáveis no mercado consumidor. 

O ideal é conciliar a quantidade a ser produzida e a qualidade dessa produção com a irrigação 
com déficit, tendo em vista as preferências do mercado consumidor. Dessa forma, mesmo para preços 

Figura 5. Cultura do Milho, vista do alto, irrigada com e sem déficit.
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elevados do produto, dificilmente se poderia adotar um déficit elevado. Por exemplo, admitindo-se que, 
para produzir frutos de boa qualidade sejam necessários pelo menos 200 mm de água durante o ciclo, e 
que o preço do produto no mercado seja R$ 0,15/kg, a lâmina ótima de irrigação de 127 mm não deveria 
ser utilizada. Nesse caso, utilizar-se-ia a lâmina de 200 mm, porque corresponde ao intervalo de irrigação 
economicamente viável.

Tabela 1. Estratégias de irrigação da cultura da melancia na região dos Tabuleiros Costeiros do Piauí, 
considerando-se cw = R$0,30/mm/ha e quatro preços do produto.

p – preço de venda da melancia; wm – lâmina de água necessária para a produtividade máxima; w* - lâmina de água para a 
produtividade econômica; wew – lâmina de água inferior a w* que propicia uma receita líquida igual àquela que se obtém com 
wm; cw – custos associados à irrigação.

A representação gráfica da relação entre a “água aplicada durante o ciclo da cultura” versus 
“produtividade” é denominada função de produção. A utilização destas funções é importante para 
determinar os níveis ótimos e econômicos. Na Figura 6, tem-se um exemplo clássico de uma função de 
produção.

Figura 6. Função de Produção da Cana de Açucar (Bernardo et al. 2008).

2. Conceitos e Critérios para o Manejo da Irrigação

As práticas convencionais de irrigação baseiam-se na necessidade de água da cultura, definida pela 
demanda evapotranspirométrica, e na eficiência de aplicação da água. Disso decorre que a quantidade 
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de água necessária à irrigação, ou dotação de irrigação, considerando a parcela irrigada como referência, 
depende dos seguintes fatores: 

1. Clima – influindo na evapotranspiração; 
2. Cultura, seu desenvolvimento e grau de cobertura do solo – influindo na água de constituição dos 

tecidos, na transpiração e na evaporação do solo e da água depositada sobre o dossel vegetativo; 
3. Características do solo – influindo na retenção de água nas perdas por percolação e por 

escoamento; 
4. Método de irrigação – influindo na uniformidade de distribuição de água e nas perdas por 

evaporação, percolação e escoamento superficial; e 
5. Habilidade do irrigante no manejo da água – influindo na eficiência da irrigação.
Em relação aos métodos de irrigação, a Tabela 2 apresenta um resumo comparativo: 

Tabela 2. Métodos de irrigação e fatores que afetam a seleção.

Adaptado de Turner (1971) e Gurovich (1985)

A partição física da água aplicada em um campo cultivado é representada pelo balanço hídrico 
(Figura 7), contabilizando as entradas e saídas de água num dado volume de solo, durante um intervalo 
de tempo. 

Os principais componentes do balanço hídrico em um campo irrigado são (Eq. 1):

( )
( )

h Precipitação Irrigação Ascensão capilar
Evapotranspiração Drenagem Escoamento superficial

∆ = + +
− + +

(1)
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A resposta à pergunta “quanto irrigar” passa pela definição da irrigação real necessária para o pleno 
desenvolvimento da cultura, também denominada lâmina líquida de irrigação. 

3. Métodos e Tecnologias de Manejo

Figura 7. Esquema do balanço hídrico em um campo irrigado.

3.1. Manejo da irrigação via solo

O controle da irrigação via solo é feito com base em medidas do conteúdo ou energia da água no 
solo. Pode ser efetuado de duas formas:
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1. Turno de rega fixo e lâmina variável
2. Turno de rega variável e lâmina fixa
No primeiro caso em intervalos definidos de irrigação é calculada a lâmina a se aplicar para elevar 

a umidade do solo a sua capacidade máxima de armazenamento (capacidade de campo). Já no turno de 
rega variável é aplicada uma lâmina fixa toda vez que o solo atinge determinada umidade ou potencial 
da água.

Em ambos os casos o conhecimento das características físico-hídricas do solo são indispensáveis 
para o manejo eficiente da irrigação.

3.1.1. Tecnologias para medir o estado da água no solo

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

O método gravimétrico, como já citado, é a única forma direta para determinar o quanto de água 
há no solo. Todas as outras técnicas são métodos indiretos que medem outras propriedades do solo que 
variam de acordo com o teor de água. Os métodos que exploram medidas indiretas da umidade do solo 
podem ser separados em:

1. Tensão:
•	 instrumentos de meio porosos (tensiômetros e blocos de resistência);
2. O conteúdo volumétrico de água:
•	 dielétrica do solo: reflectometria no domínio do tempo, reflectometria no domínio da frequência 

(FDR ou capacitância)
•	 moderação de nêutrons
•	 dissipação de calor.

A) SISTEMA IRRIGÁS
O “sistema gasoso de controle de irrigação” foi patenteado pela Embrapa e é usualmente denominado 

por sua marca registrada, IRRIGÁS. 

Figura 8. Tecnologias para o manejo da Irrigação Via Solo.
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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 instalada no solo na profundidade 
efetiva do sistema radicular. Nesta situação a cápsula porosa entra em equilíbrio hídrico com o solo em 
poucas horas.

A leitura é feita introduzindo a cuba de leitura dentro de um frasco transparente com água. Ao 
fazer isso, a água tende a ocupar o espaço no interior da cuba, forçando o nível a subir até se igualar com 
o nível da água no copo. Se isso acontecer, ou seja, se o nível da água subir, significa que o solo está “seco”. 
Mas, se o nível não subir, mesmo mantendo a cuba imersa no copo com água, por alguns segundos, quer 
dizer que o solo ainda está “úmido”.

Para entender seu funcionamento, temos que saber primeiro que a cápsula é ôca por dentro e 
possui uma parede porosa que deixa passar o ar quando os poros não estão totalmente cheios de água. 
O interior da cápsula fica sempre preenchido com ar. Quando instalada, a umidade do solo e da parede 
porosa da cápsula está sempre em equilíbrio.

É melhor usar a cápsula de 15 kPa quando a cultura é bastante exigente em água. No campo, 
quando estamos monitorando a umidade do solo com o Irrigas®, a cápsula de 15 kPa vai indicar que se 

Figura 9. Alcance da medição de vários instrumentos no perfil do solo.

Figura 10. Esquema do Sistema Irrigás.
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deve irrigar bem antes do que a de 40 kPa. Assim, para cada cultura existe uma cápsula mais apropriada 
para indicar quando irrigar.

3.1.1.1. Métodos eletrométricos / blocos de resistência
Este método é baseado na resistência elétrica entre dois eletrodos inseridos em um bloco em 

geral de gesso. A resistência elétrica é medida por um medidor de corrente alternada, o qual é calibrado 
para leituras diretas de porcentagem de água no solo. Os blocos de gesso quando enterrados no solo 
absorvem umidade ou a perdem para o solo até atingir o equilíbrio variando de acordo com a variação de 
umidade no solo. A resistência elétrica entre os eletrodos de cada bloco varia com a variação do seu teor 
de água. Desta maneira a umidade do solo pode ser determinada indiretamente por meio da medição da 
resistência elétrica dos blocos enterrados no solo, conforme a Figura 11.

Os blocos de gesso, mesmo cobertos por resinas, tem durabilidade baixa, pois, são solúveis. Por 
estas razões, estes blocos oferecem pequena precisão principalmente a potenciais matriciais superiores a 
–100kPa. Porém com grande vantagem em medições continuadas em campo. 

Figura 11. Aplicabilidade do método eletrométrico – blocos de resistência (Watermark).

Os blocos de gesso têm vida útil entre três a cinco anos de utilização em condições de solos irrigados, 
são de fácil construção e manejo, podem ser utilizados em toda a faixa de água disponível no solo para as 
plantas, oferecem condições de medições continuadas em campo e podem ter suas informações tratadas 
através de um sistema automatizado de medição.

3.1.1.2. Métodos tensiométrico
O tensiômetro (Figura 12) é uma ferramenta bastante prática e com precisão adequada para ser 

usada no manejo da irrigação. O 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.

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. Desta 
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 ao gotejador e às 
plantas, de forma a representar a umidade do solo na média da faixa úmida formada pelo tubogotejador. 
Caso estes sensores de umidade sejam posicionados muito próximos ou muito distantes em relação ao 
gotejador, as leituras induzirão a interpretação de excesso ou falta de umidade, respectivamente. O furo 
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no solo deve ser feito com trado específico, em seguida umedecido com água e colocado o tensiômetro, 
pressionando levemente o solo ao redor do mesmo na superfície.

Para um manejo adequado da irrigação, sugere-se instalar tensiômetros em três profundidades, 20, 
40 e 60 cm. As três profundidades sugeridas compõem uma bateria e a quantidade por projeto a monitorar 
dependerá de situações com variáveis em planta, solo e microclima, ou seja, devem ser monitorados 
por baterias individuais setores com plantas em idades e espaçamentos diferentes, solos com texturas 
distintas e onde houver face do terreno mais ou menos exposta ao sol, como encosta e topo da área.

Como regra geral, deve-se adotar a instalação de 5 baterias por tipo de solo homogêneo (mesmas 
características físico hídricas), ou seja, 15 tensiômetros (5 de 20 cm, 5 de 40 cm e 5 de 60 cm). As decisões 
são tomadas, portanto, sempre com médias de 5 leituras.

A medida é feita, geralmente, com tensímetros (Figura 13), quando se trata de tensiômetros de 
punção (os que mais têm-se utilizado na prática).

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.

Figura 12. Tensiômetro e o posicionamento ideal para os tensiômetros na irrigação por gotejo em café.

Figura 13. Medida do tensiômetro com tensímetro digital.
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Por exemplo, para fins de manejo de irrigação, tem-se usado os seguintes valores de referência em 
lavouras de café irrigadas por gotejamento. Estes valores podem diminuir caso o solo tenda para arenoso 
ou aumentar quanto tenda para argiloso:

•	 0-8 kPa: O solo está saturado ou muito próximo à saturação. Quando as irrigações atingem esse 
nível de umidade no solo, houve um gasto excessivo de água e há lixiviação do solo;

•	 10 kPa: Para a maioria dos solos, é tido como a capacidade de campo, ou seja, o teor ideal de 
umidade no solo onde há água facilmente disponível às plantas e a aeração não é prejudicada;

•	 25-30 kPa: Em várias culturas, este é o momento de irrigar.
•	 30 kPa: A partir deste valor a planta começa a ter dificuldades de absorver água do solo e pode 

ter seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo afetados.
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. Uma desvantagem do tensiômetro é medir o potencial mátrico 
em uma faixa estreita (0 à - 80 kPa).

Tabela 3. Potencial mátrico crítico da água no solo para definir o momento da irrigação para obtenção 
de produtividade máxima de algumas culturas.

Além de permitir um manejo adequado da irrigação, a tensiometria também pode ser utilizada 
para a sincronização da florada de algumas culturas, por meio do uso de deficit hídrico controlado, no 
que se chama de “irrigação com sublâminas”. 

3.1.1.3. Método da reflectometria no domínio do tempo (TDR)
Este método, conhecido pela sigla 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, conforme a Figura 14. 
As hastes atuam como condutores e o solo como meio dielétrico. As constantes de propagação de ondas 
eletromagnéticas no solo dependem das propriedades deste, como umidade e condutividade elétrica. As 
propriedades dielétricas do solo são influenciadas por sua umidade. A técnica TDR determina a constante 
dielétrica do solo através da medição do tempo de propagação da onda eletromagnética no solo.

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. 
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A técnica da reflectometria no domínio do tempo tem sido mundialmente utilizada para a 
determinação da umidade e condutividade elétrica dos solos, em substituição às técnicas de moderação 
de nêutrons e gravimétricas. As principais vantagens da TDR são a não utilização de radiação ionizante, 
a possibilidade de automação das análises, a multiplexação de diversas sondas num único equipamento 
e a pouca influência da textura e da densidade do solo na determinação da umidade. Os solos altamente 
intemperizados, com presença de altos teores de óxido de ferro e minerais magnéticos e baixos teores de 
matéria orgânica podem influenciar na resposta da TDR.

3.1.1.4. Reflectometria no domínio da frequência (FDR ou capacitância)
A Reflectometria por Domínio de Frequencia (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.

Os sensores deste grupo usam um oscilador para gerar um campo de corrente alternada, o qual é 
aplicado ao solo para detectar mudanças nas propriedades dielétricas do solo relacionadas a variações 
do teor de água no solo. Semelhando aos sistemas TDR, eles são conhecidos como sensores dielétricos.

Sensores do tipo capacitivo consistem, essencialmente, de um par de eletrodos (ou um conjunto 
de hastes em paralelo ou anéis de metal), o qual forma um capacitor com o solo, atuando como um 
dielétrico. Esse capacitor trabalha como um oscilador para formar um circuito sintonizado. Mudanças 
no teor de água do solo são detectadas pelas mudanças na frequência de operação.

Todos os sensores dielétricos tem uma relativamente pequena esfera de medição de cerca 
de 10 centímetros de raio, com 95% da esfera de influência dentro de 5 cm. Isso os torna sensíveis a 
inconsistências introduzidas durante a instalação, como aberturas de ar ao lado de acesso tubos. 

Dentro deste grupo de produtos, existe uma variedade de métodos de instalação representados, 
inclusive por tubo de acesso, sensores portáteis e sensores enterrados. 

Figura 14. Coleta de dados com TDR.
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3.1.1.4.1. Opções de equipamentos existentes no mercado com o princípio FDR ou capacitância
•	 Sentek EnviroSCAN, EnviroSMART, TriSCAN
O principal fabricante de sondas por capacitância é a empresa australiana Sentek Pty Ltda, 

comercializando principalmente a multisonda semi-portátil 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 gama de opções de telemetria 
pode compensar o comprimento do cabo. Todos os sensores na mesmo tubo de acesso acionam um 
circuito de medição eletrônico localizado na parte superior de cada sonda. Os intervalos de leitura são 
definidos pelo usuário. Os comprimentos de sonda padrão são de 0,5, 1,0 e 1,5 m, e o número máximo 
de sondas por registrador de dados é oito.

Para EnviroSCAN, todos os dados são coletados no coletor de dados central. Cada coletor de dados 
EnviroSCAN pode referenciar até trinta e dois sensores em um raio de 500 m. Para visualizar os dados 
é necessário transferir para um computador utilizando o software. Um laptop é levado para o logger ou 
a telemetria é usada para transferir os dados diretamente para o computador. O software oferece várias 
opções de apresentação, incluindo a série de tempo, o conteúdo total de água perfil e leituras de sensores 
separados.

EnviroSMART incorpora uma variedade de formatos genéricos de transferência de dados que 
permite o sensor ser conectado diretamente a uma variedade de sistemas de registro. Essa compatibilidade 
permite a fácil integração de umidade do solo com outros dados, como informações sobre o tempo.

TriSCAN TriSCAN é o mais novo produto da Sentek e utiliza frequências individuais para medir 
a condutividade elétrica aparente do solo a partir do qual a salinidade do solo e estado nutricional pode 
ser interpretado.

A instalação é um problema para o desempenho de dispositivos que utilizam a técnica de 
capacitância. Os fabricantes do EnviroSCAN desenvolveram equipamentos e técnicas que buscam 
eliminar este problema. Uma vez que o equipamento é instalado não se deve ter perturbação adicional 
no local pois isso pode comprometer o resultado.

Figura 15. Sondas Sentek EnviroSCAN, EnviroSMART e TriSCAN.
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•	 Sentek EasyAg
O EasyAg é um mini-EnviroSCAN. O sensor é projetado para a instalação simples, em culturas 

anuais de raízes superficiais e tem um diâmetro de 26 mm em comparação com 51 mm para EnviroSCAN. 
EasyAg utiliza a mesma metodologia, calibração e dados manipulação como o EnviroSCAN. Dois 
comprimentos estão disponíveis: 50 cm (sensores em 10, 20, 30, 50 cm) e 80 cm

Figura 16. Sentek EasyAg (Direita) e método de instalação (Esquerda).

•	 Sentek DIVINER 2000
A sonda FDR modelo DIVINER usa a capacitância elétrica para medir a umidade do solo, onde 

é criado um campo elétrico de alta freqüência ao redor de cada sensor, partindo do tubo de acesso e 
penetrando pelo solo. A freqüência medida é uma função da quantidade de água existente no solo.

Os componentes da Sonda podem ser observados com detalhe na Figura 17. 

Figura 17. Sonda Diviner 2000.
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A unidade de display é onde os dados são estocados, exibidos e escolhidas às operações as quais se 
deseja efetuar. Pode coletar e estocar informações de até 99 perfis do solo. 

A sonda apresenta um comprimento de 0,7, 1 e 1,6 m, um Display Unidade Armazenamento com 
Porta RS232, Caixa de cor branca em polistireno tamanho – 190x38x45 mm e peso – 750 g (Fig.4). Requer 
uma fonte de energia (bateria de 13, 8vdc 800 mA), pode ser utilizada a temperaturas de 0 oC – 72 oC e 
a intervalo de medição solo (seco a saturado), o sensor oferece precisão de cerca de 1% de percentagem 
de água volumétrica no solo, leituras em intervalos de 10 cm.

Os tubos de acesso da sonda devem ser instalados no solo de maneira que haja um bom contato 
entre o solo e eles (Figura 18). O procedimento de instalação requer pericia, devendo ser sempre realizado 
por pessoas qualificadas para que dessa forma, as leituras da sondas sejam confiáveis.

Figura 18. Medição com a Sonda Diviner 2000.

Figura 19. Componentes Sonda Diviner.

Vale salientar que nos momentos em que não estejam sendo realizadas as aferições das umidades no 
local, os tubos de acesso deverão encontrar-se vedados para impedir perda evapotranspirativa ou entradas 
de água e/ou impurezas. Os dados de umidade dos perfis de solo amostrados podem ser exibidos no 
display em tabelas ou gráficos e exportados para um computador, para isso existe um software específico 
que deve ser instalado no computador.
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•	 C-Probe e C-Probe III
C-Probe baseou-se num sistema muito semelhante ao EnviroSCAN e consiste de uma matriz 

de sensores capacitivos instalados em profundidades diferentes no interior de um tubo de acesso de 
PVC.

O novo C-Probe III incorporou os sensores capacitivos para a parede do tubo de instalação. Este 
é um importante ponto de partida a partir do sistema de tubo de instalação do sensor separado e foi 
concebido para eliminar a folga de ar entre o sensor e a parede interna do tubo de instalação. Ele também 
permitiu a 1,0 m / dez sensor de C-Probe para ser vendido a um custo menor do que um equivalente 
sensor de cinco C-Probe do modelo atual.

Figura 20. C-Probe (Esquerda) and C- Probe III (Direita).

•	 Gopher e MicroGopher
O Gopher é um sistema portátil concebido para ser movido de um local para outro, da mesma 

forma que um medidor de umidade de nêutrons. A sonda é constituída por um sensor de capacitância na 
extremidade de uma haste. À medida que a haste é passado para baixo do tubo de acesso, uma unidade 
de coletor de dados manual, registra o conteúdo de água no solo em cada incremento profundidade de 10 
cm. O MicroGopher é uma versão de menor diâmetro (15 mm contra 50 mm para o Gopher).

•	 GLRL – Odyssey
O GLRL (Green Light Red Light) é composto por uma série de sensores capacitivos inseridas 

em um tubo de acesso. O sensor pode ser utilizado quer no modo portátil, usando um leitor portátil, 
ou instalado de forma permanente para o tempo de registro automático série através da utilização do 
registrador Odyssey (ver Figura 21). As profundidades sensores convencionais, são 10, 20, 30 e 50 
centímetros, enquanto uma versão não-padrão está disponível com sensores a 20, 40, 60 e 80 cm de 
espaçamento.

A sonda é de 20 cm de comprimento. Ela pode ser instalada usando um furo piloto feito com, por 
exemplo, uma régua de aço, ou em profundidade usando um trado e aterro.
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•	 Sonda ECH2O (NETAFIM)
O ECH2O é, basicamente, uma placa de circuito impresso de fibra de vidro inserida no solo. Traços 

de cobre embutidas em fibra de vidro gerar um campo electromagnético que varia com o dieléctrico do 
solo circundante. A sonda ECH2O mede a taxa de variação da tensão que foi calibrada contra o conteúdo 
volumétrico de água.

Figura 21. GLRL portátil e o leitor de dados manual.

Figura 22. Sonda ECH2O.

•	 ThetaProbe e MP406
Os sensores ThetaProbe e MP406 evitam as limitações de um tubo de acesso usando pinos de aço 

que podem ser cravados no solo. Os pinos agem como uma linha de transmissão e detectam mudanças 
na constante dielétrica do solo, monitorando mudanças na forma como a energia de frequência é 
transmitida para e refletidas pelo solo. Considerando que os multi-sensores instalados permanentemente 
tem um circuito que analisa cada sensor em série, cada ThetaProbe / MP406 tem seus próprios produtos 
eletrônicos de medição dentro da central da sonda. O instrumento pode ser inserido em qualquer 
superfície do solo para fazer leituras pontuais ou enterrados para contínua em leituras no local. Os 
sensores podem ser enterrados a uma profundidade necessária nas instalações permanentes. Se as sondas 
necessitam ser facilmente removidas, eles podem ser instalados usando um tubo de extensão. Estes tubos 
podem ser deixados no solo e o ThetaProbe / MP406 inserido ou removido quando necessário.

•	 Sensor WET
O sensor WET mede o teor de água, condutividade elétrica e temperatura. O sensor utiliza três 

pinos para manter um campo electromagnético com uma frequência de 20 MHz. Como outros sensores 
capacitivos, o sensor WET mede a evolução do campo EM que estão relacionados com a constante 
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dieléctrica. As medidas tomadas são matérias-permissividade do solo, condutividade e temperatura e 
estes são convertidos para conteúdo de água no solo utilizando equações de calibração. Os pinos de 
sensores estão 7 cm de comprimento e, com um raio de medição de 2 cm, o que dá um volume de 
medição de cerca de 220 cm3.

Figura 23. ThetaProbe (E) e MP406 (D).

Figura 24. Sensor WET.

•	 PR2 Profile Probe
O PR2 Profile Probe mede a umidade do solo abaixo de um perfil utilizando uma haste que consiste 

em uma série de sensores capacitivos. Ao contrário do que a abordagem de frequência variável da maioria 
dos sensores com base em tubos de acesso, o PR2 utiliza a mesma técnica de frequência fixa utilizada pelo 

Figura 25. PR2 Profile Probe.
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ThetaProbe. O PR2 é inserido, um tubo de fibra de carbono de parede fina com um pequeno diâmetro (28 
mm). O sensor pode ser utilizado com o mesmo leitor portátil usado pelo ThetaProbe e sensores WET 
ou, com uma interface de SDI-12 montado, pode ser ligado a um conjunto de coletores de dados.

Os comprimentos padrão são de 50 cm de altura com quatro sensores e 100 cm de altura com seis 
sensores.

•	 The EnviroPro soil probe (EP100A)
A sonda EnviroPro é outra opção na faixa de registro multi-sonda. É constituída por uma série de 

sensores capacitivos em uma espinha central. A coluna vertebral é completamente encapsulada e selado 
dentro de um tubo de PVC 35 milímetros de diâmetro, que é inserido no solo.

Os Sensores são colocados em incrementos padrão de profundidade 100 milímetros em 400 
segmentos mm. Portanto, os modelos padrão consistem em quatro, oito, doze ou dezesseis sensores de 
profundidade 1.600 milímetros (EP100A- 04 a EP100A-16).

•	 Decagon 10HS, MPS-2 e MPS-6
O 10HS possui 10 cm de comprimento e tem uma área de influência de 1 Litro. Imagine a sonda 

trabalhando o comprimento de uma garrafa de um litro -- a garrafa representa a área aproximada de 
influência. O 10HS estima o conteúdo volumétrico de água do solo dentro deste volume.

O 10HS determina Conteúdo Volumétrico de Água (CVA) medindo a constante dielétrica do meio 
utilizando a tecnologia de domínio de capacitância/frequência. Sua frequência de 70 MHz minimiza os 
efeitos de textura e salinidade, tornando este sensor preciso em quase todos os solos. As calibrações de 
fábrica podem ser utilizadas para a maioria dos solos regulares com um extrato de saturação de 10 dS/m.

O MPS-2 mede uma ampla variedade de potenciais da água de solos (-9 à -500 kPa) sem manutenção 
pelo usuário e calibração de fábrica.

Este sensor de potencial da água dielétrico pode ser colocado em uma cavidade, conectado a 
um data logger, e deixado no campo para registros de potenciais da água. As medições de temperatura 
adicionais podem ser utilizadas para determinar valores aproximados de potenciais da água em solos 
parcialmente congelados.

O MPS-6 é um sensor que oferece leituras de potencial mátrico e temperatura para longos períodos, 
sem precisar de manutenção, em qualquer profundidade e sem ser afetado por sais. A amplitude do MPS-
6 vai da capacidade de campo até seco ao ar. Testes de laboratório e campo indicam que ele pode medir 
precisamente em potenciais ao menos tão secos como o ponto de murcha permanente. 

Os sensores MPS-6 são compostos de um sensor de conteúdo de umidade e um substrato poroso 
com uma curva de retenção de umidade conhecida. Após o material poroso se equilibrar com o solo que 

Figura 26. Exemplo dos sensores 10 HS (E), MPS-2 (CENTRO) e MPS-6 (E).
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está ao seu redor, o sensor de umidade mede a umidade do material poroso, e o sensor utiliza a curva de 
retenção para traduzir este valor de umidade para potencial hídrico.

•	 SMRT-Y Soil Moisture Sensor Kit (RainBird)
O SMRT-Y Soil Moisture Kit Sensor é um sensor de fácil instalação para qualquer sistema de 

irrigação padrão que liga diretamente o controlador de irrigação para suas necessidades de irrigação. 
Este Sensor usa o princípio da Time Domain Transmissometry (TDT), análogo ao TDR e o 

processamento de sinal digital para medir o teor de umidade do solo com precisão e consistência. Ele 
não necessita de manutenção, pois é resistente à corrosão pois é feito de aço inoxidável e a leitura vêm de 
forma absoluta Conteúdo Volumétrico de Água (0-100%). As leituras de umidade permanecem estáveis 
como salinidade do solo e a mudança de temperatura. Este sensor nunca precisa de calibração. 

Figura 27. SMRT-Y Soil Moisture Sensor com a haste e o mostrador.

3.1.1.5. Método da moderação de nêutrons
Essa metodologia baseia-se na interação entre o conteúdo de água do solo e a dissipação de 

nêutrons com o meio. Existe uma estreita relação entre esse poder dissipador e o conteúdo de água 
do solo, pois depende diretamente da quantidade de átomos de hidrogênio, que têm a habilidade de 
moderar eficientemente a energia cinética dos nêutrons rápidos por possuírem a mesma massa que estes, 
proporcionando choques elásticos. 

O equipamento medidor, geralmente denominado “bomba de nêutrons”, consiste em duas partes 
principais: sonda e contador. A sonda, que contém uma fonte de nêutrons rápidos e um detector de 
nêutrons lentos, é introduzida em um tubo de alumínio ou PVC, previamente colocado no solo. O 
detector mais efetivo é um cristal cintilador. Os nêutrons lentos incidem sobre o cristal, originando um 
fóton luminoso que excita a célula fotomultiplicadora, dando um impulso elétrico que é registrado no 
contador. Para fins práticos, considera-se um alcance médio de 25 cm, porém, a maior incidência ocorre 
a uma distância de, aproximadamente, 5 cm em torno da fonte de nêutrons.

As fontes mais comuns de nêutrons rápidos são uma mistura de Rádio-Berílio. O Berílio pulverizado 
é bombardeado por partículas emitidas pelo Rádio, resultando nêutrons rápidos. É um método 
consagrado para uso no campo, cujas principais limitações são: o preço elevado; pode ser perigoso, se não 
devidamente manuseado; os resultados podem ser mascarados por outras fontes de hidrogênio (como 
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matéria orgânica) ou mesmo outros elementos como, o cloro, o ferro e o boro. Entretanto, apresenta como 
vantagens: a precisão dos resultados; o tempo de obtenção do resultado; a possibilidade de repetição da 
determinação da umidade em um mesmo local rapidamente e sem alterar a estrutura natural do solo. 

Figura 28. Detalhes de uma Sonda de Nêutrons.

Figura 29. Exemplo ulustrativo de uma bateria de sensores de solo e a instrumentação para 
Transmissão de dados.

3.1.2. Selecionando um produto para manejo da irrigação via solo

Os produtos discutidos nesta apostila são caracterizados por meio de 15 atributos:
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Tabela 4. Resumo sobre dispositivos e métodos para obtenção da umidade do solo.
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Na escolha de um produto, deve-se avaliar os atributos mais importantes, a partir da lista acima, 
comparando-os para cada produto. No entanto, o fator dominante no processo de seleção não será com 
base física / fisiológica / e de solo, mas vai ser sempre o limiar entre o investimento e os custos operação 
ao longo do tempo. 

Por exemplo, um tensiômetro é relativamente barato, mas deve ser lido diariamente e mantido 
semanalmente, à um dado nível de água. Um sistema de registro moderno multi-profundidade é 
relativamente caro, mas os dados podem ser enviados direto para o escritório – PC, podendo ser observado 
com pouco trabalho e agilidade. Outra consideração para tensiômetros intangível seria a necessidade de 
muita disciplina para manter um regime de leituras.

A descrição mais controversa dos equipamentos seria sua "precisão", que é a capacidade de 
reproduzir status real de água no solo. Outra característica importante seria quanto a repetibilidade (o 
grau de variação de leituras consecutivas, feitas ao longo de um curto intervalo de tempo) e a resolução 
(o número de algarismos significativos de que a medida pode ser ler, por exemplo, um dispositivo de 8 
bits dá uma resolução de 100 unidades / 256 passos de dados = Resolução de 0,4%) 

A informação mais relevante vai depender de como o equipamento será utilizado. Por exemplo, um 
irrigante pode estar interessado apenas em um sensor com uma alta repetibilidade.

Na Tabela 5 são descritos os níveis de habilidades necessárias para operação de alguns instrumentos, 
bem como uma comparação entre as tecnologias nas Tabelas 6 e 7.

☺ Mínima – com uma pequena quantidade de treinamento uma pessoa pode estar muito apta para acompanhar a coleta de 
dados
☺☺ Considerável - um grande investimento em treinamento é necessário para se tornar capaz para coleta de dados. Talvez 
seja mais eficiente contratar um técnico ou consultor.
☺☺☺ Especialista – outro equipamento é recomendando ou um elevado grande teórico de conhecimento é requerido.

Tabela 5. Nível de habilidades necessárias para operar diferentes produtos.
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Tabela 6. Comparação de tecnologias para monitoramento da umidade do solo (I).

Figura 30. Manejo da Irrigação Via Clima.

3.2. Manejo da irrigação via clima

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. Pode-se também utilizar o balanço hídrico de água no solo considerando os fluxos de água 
que entram (irrigação, precipitação efetiva e ascensão capilar) e os fluxos que saem (evapotranspiração, 
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Tabela 7. Comparação de tecnologias para monitoramento da umidade do solo (II).

a percolação profunda e o escoamento superficial). Também se deve minimizar a percolação profunda 
quando não há necessidade de lixiviar sais no perfil do solo. A ascensão capilar só é importante nos locais 
onde o lençol freático está próximo da superfície do solo ou quando as irrigações têm frequência muito 
baixa.

A abordagem 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. Este procedimento é análogo a manter o equilíbrio em uma conta 
corrente num banco, que é, portanto, geralmente referido como o método do "talão de cheques". No 
entanto, em vez de moedas, o talão é mantido na unidade de volume de água. Então, os dados climáticos 
são utilizados para estimar a consumo de água.

3.2.1. Evapotranspiração - ET

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, 
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diferenciando-se unicamente quanto ao tipo da 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.

Figura 31. Estação meteorológica automática.

3.2.1.1. Evapotranspiração de Referência - ETo
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).
A evapotranspiração de referência (ETo) é a taxa de evapotranspiração que ocorre de uma superfície 

de referência (padrão) cujas características que a definem são: extensa superfície com vegetação em 
crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo, altura da vegetação de 0,12 m, índice de área foliar de 
2,88, resistência aerodinâmica da superfície de 70 s/m e albedo de 0,23. Estas condições assemelham-se a 
evapotranspiração de uma extensa superfície de grama verde com altura uniforme, crescendo ativamente, 
sombreando completamente o solo e sem restrição hídrica.

A determinação da ETo é de interesse dos agrônomos por que estes estão interessados no balanço 
de água no solo, nas relações entre água consumida e produção das culturas e na quantificação da 
evapotranspiração do sistema solo-planta-atmosfera que é de fundamental importância no manejo, 
planejamento e dimensionamento de sistemas de irrigação.

3.2.1.2. Estimativa de ET para as culturas - ETc
O uso de água pelas culturas é denominado de “evapotranspiração da cultura (ETc)” e é previsto 

multiplicando um fator de ajuste conhecido como coeficiente da cultura (Kc) pelo valor de ETo (ET de 
referência):

ETc ETo Kc= ×

onde:
ET - uso de água pela cultura 
ETo - ET de Referência (superfície de grama)
Kc - coeficiente de cultura

(2)
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A evapotranspiração pode ser determinada por medidas diretas ou indiretas. No primeiro grupo 
estão os diferentes tipos de lisímetros e o método do balanço de água no solo. No segundo, estão os 
modelos micrometeorológicos, teóricos e empíricos, baseados na utilização de dados climáticos. 

Os métodos diretos, embora forneçam as melhores estimativas da evapotranspiração, são de 
realização demorada, dispendiosos e de difícil execução nas condições de campo, por isso são normalmente 
utilizados apenas por pesquisadores para calibrar os métodos indiretos.

3.2.1.3. Estimativa do coeficiente da cultura - Kc
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.

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 melhor curva de ajuste dos valores de Kc plotados ao longo do tempo é 
referida como uma curva de coeficiente de cultura ou curva de Kc. Os valores reais do dia-a-dia ao longo 
da curva de Kc podem apresentar grandes variações. 

O Kc simples para o cálculo de ETc, integra os efeitos da transpiração da cultura e da evaporação 
do solo, representando uma média temporal. Os coeficientes de cultivo simples correspondem aqueles 
divulgados em numerosas publicações e incluem os efeitos gerais do umedecimento do solo por irrigação 
ou chuva e por isso são utilizados para o cálculo da ETc em períodos de vários dias, geralmente para o 
manejo da irrigação com os sistemas por aspersão e por gravidade que molham totalmente a superfície 
do solo. Quando se pretende conhecer a ETc diária e se utilizam sistema de irrigação que molham 
parcialmente a área, como é o caso de sistemas de microirrigação e por sulcos, é preferível recorrer ao 
método dos coeficientes de cultura compostos ou proceder a correção de Kc utilizando-se um fator de 
localização. Nas condições normais de planejamento e gestão da irrigação, e para os estudos gerais dos 
balaços hidrológicos, adotam-se os coeficientes de cultivo simples.

Figura 32. Ilustração da Evapotranspiração da Cultura (ETc).
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A evolução do coeficiente Kc ao longo de um ciclo agronômico anual de um cultivo, que cresce 
desenvolve sob condições ambientais e de manejo ótimas, é mostrada na Figura 33. Em função do grau 
de cobertura do solo, da área foliar, do índice de área foliar e a 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.

Figura 33. Curva esquemática da evolução do coeficiente de cultura (Kc) nas diferentes etapas do ciclo 
de crescimento e desenvolvimento de uma cultura.

Tabela 8. Valores de Kc, Kcb e altura das plantas (h, m) para algumas culturas*

Continua na próxima página
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Tabela 8. Continuação

Continua na próxima página
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3.3. Método direto

3.3.1. Método de lisimetria

O lisímetro é o equipamento utilizado para simular o balanço hídrico de um determinado cultivo 
e simular a evapotranspiração de uma cultura, além de determinar o Kc.

Estes equipamentos são tanques enterrados, onde simulam as condições locais com a mesma 
composição do solo e da cultura que se deseja estudar em condições reais de campo. Os tanques devem 
estar localizados de preferência no centro da área irrigada e recebem todas os aspectos agronômicos do 
plantio, o que inclui: variedade, estádio de desenvolvimento, condições fitossanitárias, adubação, etc.

Tabela 8. Continuação

* Culturas cultivadas sem estresse, bem manejadas em climas sub-úmidos, com UR mínima de 45% e velocidade do vento de 
2 m s-1, considerando ETo - FAO (Allen et al., 1998).

Figura 34. Esquema e imagem de um lisímetro de pesagem.

Continua na próxima página
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3.4. Método indireto

3.4.1. Estações meteorológicas automáticas

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.

Apresentamos abaixo algumas estações padrão para uso na irrigação e selecionamos as mais 
utilizadas para fazer uma rápida avaliação buscando dar suporte ao produtor, na tomada de decisão do 
melhor manejo da irrigação.

3.4.1.1. ET107 Estação monitoradora de evapotranspiração - (Campbell Scientific)
A Campbell Scientific é uma das pioneiras nesta área de desenvolvimento de estações meteorologias 

automáticas. A empresa possui fábrica em Logan, estado de Utah, nos Estados Unidos, berço de grandes 
nomes da pesquisa com Evapotranspiração e irrigação.

A estação ETo ET107 (Figura 36) consiste de sensores meteorológicos, uma haste de alumínio de 
3 m e um gabinete ambiental que abriga um módulo CR1000M e bateria recarregável selada de 7 Ahr. 
A bateria é recarregada por meio de transformador ac ou painel solar de 10 W. Conectores circulares 
selados estão incluídos na parte externa do gabinete para simplificar conexão de sensores.

3.4.1.1.1. Componentes padrão da estação
A configuração da 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). Os componentes idais são:

1 Data Logger CR1000M para a coleta de dados
2 Bateria recarregável 7 Ah selada (deve-se escolher opção -AC para recarregar a bateria através de 

energia CA ou opção -SP para recarregar a bateria através de um 10 W painel solar)

Figura 35. Esquema da instalação de um lisímetro em campo. Fonte: (Trout, 2014).
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3 Sensor de Radiação Solar CS305-ET 
4 Sonda para medição da temperatura e umidade relativa do ar - HMP60-ETS, alojada em um 

abrigo de radiação MetSpec
5 Pluviômetro - TE525-ET 
6 Sensor de vento utrasônico 2-D
7 Trasmissão de daddos via modem telefone
8 Tubo de alumínio de 3m
9 Abrigo

A ET107 pode ser programada utilizando o software VisualWeather (requer a versão 3.0 ou superior). 
Este software inclui equações que calculam ETo, necessidades hídricas das culturas, crescimento graus-
dias, temperatura de bulbo úmido, ponto de orvalho, vento frio, e horas de frio.

3.4.1.2. IMETOS AG (Pessl Instruments GmbH)
A fabricante é uma empresa australiana com bom conceito no mercado de equipamentos para 

agrometeorologia. 
A IMETOS AG é uma estação que possui o monitoramento contínuo de diversas variáveis 

climáticas, painel solar e customização total de sensores e possibilidade de conectar até 120 sensores de 
diversos fabricantes. Ela realiza o envio de dados por GSM/GPRS e possui visualização e gerenciamento 
de dados no portal FieldClimate.com e versão mobile para iOS e Android. Além disso, possui alertas de 
SMS instantâneos para eventos críticos. Realiza os cálculos de Evapotranspiração e ponto de orvalho. 

O pacote de aplicativos permitidos pela IMETOS AG permite fazer o cálculo de riscos de doenças: 
mais de 30 modelos disponíveis. Permite também fazer a previsão meteorológica local utilizando os 
dados da estação. 

Figura 36. Esquema ilustrativo de uma estação ET107.
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A Pessl Instruments através da plataforma www.fieldclimate.com e via interface de m2m (json/
soap), fornece dados personalizados para auxílio a decisões que dependam das condições meteorológicas.

Para ter acesso à previsão meteorológica, Imeteo, é necessária uma estação meteorológica iMETOS. 
Os dados meteorológicos são enviados via GPRS para a base de dados www.fieldclimate.com, e a previsão 
meteorológica é automaticamente ajustada para as condições específicas da estação meteorológica 
iMETOS de origem. O cliente regista os dados da localização da sua estação meteorológica, latitude, 
longitude e altitude, no site www.fieldclimate.com. 48 horas após este registo, são geradas as primeiras 
previsões locais.

A previsão Imeteo é baseada num modelo numérico proprietária de mesoescala desenvolvido 
por Meteoblue (www.meteoblue.ch) em cooperação com NCAP e Universidade de Basel desde 2003. 
Os modelos numéricos têm uma cobertura mundial e permitem a produção de previsão meteorológica 
para qualquer lugar. Através da alta resolução espacial, que calcula a previsão para cada 3-18 km, as 
previsões locais são produzidas e incluem as influências do clima local, da topografia e da cobertura do 
solo. As previsões meteorológicas detalhadas da Imeteo são calculadas para os 5 dias seguintes, com uma 
frequência horária.

Imeteo está perfeitamente integrado na plataforma www.fieldclimate.com, em conjunto com as 
melhores previsões de doença, ajuda na tomada de decisão de rega, alarmes contra geada, automatização, 
etc. Para utilizar o Imeteo é necessário uma estação meteorológica iMetos. O serviço Imeteo é vendido 
apenas via web na página www.fieldclimate.com.

Figura 37. Esquema ilustrativo de uma estação IMETOS AG.

3.4.1.3. Estação Meteorológica Davis Pro2
O Conjunto de sensores integrados à Estação Meteorológica Davis Pro2, inclui um 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 a energia solar com backup de pilha 
alcalina.

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.
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3.4.1.4. Estação AGROMETRIX
As estações remotas Agrometrix GEA-Q1 possuem painel solar para alimentação da bateria e 

duração no campo. Medem as variáveis climáticas. Possui 2 saídas digitais que permitem a automação 
e acionamento à distância de dispositivos em campo, como bombas de irrigação e alarmes. Seu data 
logger armazena até 2 meses de dados em caso de falha na transmissão e, tão logo acabe o problema, 
automaticamente os dados armazenados nesse período, são transmitidos para o servidor. Possui um 
módulo de comunicação sem fio que permite se comunicar com a estação Central e enviar todos os dados 
de campo, sendo essa estação central a responsável por transmitir aos servidores da empresa Agrometrix 
na internet. 

Figura 38. Imagem de uma estação Davis Pro2 com software de acompanhamento dos dados.

Figura 39. Imagem de uma estação AGROMETRIX com software de acompanhamento dos dados.

3.4.1.5. Estação Meteorológica E5000 (Irriplus)
A E5000 é uma estação meteorológica que registra e afere a precipitação, temperatura, umidade 

relativa, velocidade do vento e radiação solar. O acesso dos dados é feito pelo visor da estação ou pelo 
computador, por meio de um software exclusivo. Possui Software que é o IRRIPLUS Equipamentos e um 
ano de garantia e assistência técnica.
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3.4.1.6. Estação Meteorológica - ITWH1080 
É uma estação meteorológica compacta que mede a velocidade do vento, direção do vento, 

precipitação, temperatura e umidade (interior e exterior), pressão barométrica, ponto de orvalho e 
sensação térmica. Transmite a 45 segundos de intervalo através de uma linha de 100 metros sem fio de 
alcance. 

A tecnologia da ITWH1080PC possui emissão de dados sem fio e oferece dados instantâneos e 
históricos de temperatura interna e externa, umidade, velocidade do vento (média e rajada), direção do 
vento, pressão barométrica e precipitação. A tecnologia WH1080PC vem com cabo USB para conexão a 
um PC, software e braçadeiras para tubos para a montagem do conjunto de sensores para um local.

Figura 40. Imagem de uma estação E500 (irriplus).

Figura 41. Imagem de uma estação ITWH1080 com software de acompanhamento dos dados.
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3.4.1.7. Rede de Estações Públicas
Os principais órgãos operacionais de meteorologia do Brasil que mantêm uma rede de observação 

em nível nacional são: O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; o Departamento 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 o “sistema de informação meteorológica automática de superfície” do INMET, 
que compreende: sub-sistema de coleta de dados, através de sensores que medem as variáveis ambientais; 
sub-sistema de controle e armazenamento local em data-logger; sub-sistema de energia; sub-sistema de 
comunicações; sub-sistema de banco de dados; e sub-sistema de disseminação de dados aos usuários, de 
forma aberta e gratuita pela internet. 

Além disso, todos os subsistemas são importantes, o controle de toda a rede, a preocupação 
constante com vandalismo e manutenção regular de todos os sub-sistemas da Rede. Convênios com 
instituições parceiras de caráter permanente são feitos para garantir a operacionalidade do sistema ao 
longo dos anos.

A cada hora, estes 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.

Além disto, os dados são disponibilizados gratuitamente, em tempo real, através da internet (http://
www.inmet.gov.br/sonabra/maps/pg_automaticas.php) para a elaboração de previsão do tempo e dos 

Figura 42. Imagem da página na web do INMET com a rede de estações meteorológicas automáticas 
em todo o Brasil
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produtos meteorológicos diversos de interesse de usuários setoriais e do público em geral e para uma 
vasta gama de aplicações em pesquisa em meteorologia, hidrologia e oceanografia.

Para o Manejo da Irrigação, estes dados podem ser utilizados e estão prontamente acessíveis.

3.4.2. 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.

Figura 43. Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento do Irrigâmetro localizada no Campus da 
Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG.

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: Quando irrigar? 
Qual a quantidade de água necessária à cultura? Qual o tempo de irrigação? e 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 e ambiental, 
engenheiro agrícola, tecnólogo em irrigação ou de um técnico agrícola.

A retirada e preparo de amostra de solo para determinação de sua densidade, da capacidade de 
campo e do ponto de murcha permanente, para indicação do modelo de régua de manejo do Irrigâmetro. 
O 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), incluindo o coeficiente do 

tanque (Kt).
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•	 Fornece diretamente a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc) incluindo o coeficiente 
Kt, além do coeficiente da cultura (Kc) e, no caso específico de irrigação por gotejamento e 
microaspersão, do coeficiente de localização (KL).

•	 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.

3.4.3. Método do Tanque Classe A

Neste Método, a evaporação requer a utilização de um reservatório onde o nível da água possa 
ser medido com precisão. A diferença das alturas dos níveis da água em dias consecutivos fornece a 
evaporação no período (Ep). 

Pela simplicidade do método, pelo baixo custo e devido ao fato de que a evaporação ocorrida numa 
superfície de água livre pode ser relacionada à evapotranspiração da cultura de referência (ETo) através 
de um coeficiente empírico (Kp) esta técnica foi utilizada no passado para estimar ETo. Admite-se que há 
correlação positiva entre a Ep a que ocorre em superfície vegetada bem suprida de água (ETo).

Dependendo do tipo de tanque, o coeficiente de tanque (Kp) encontra-se disponível e representa a 
correção que se aplica à evaporação no tanque (Ep) para reduzi-la ao valor aproximado da ETo.

3.4.4. Método de renovação de superfície para a determinação do Kc

O método da renovação de superfície (SR) foi desenvolvido para estimar os fluxos escalares. Este 
método inovador baseia-se em estruturas que medem as expulsões de ar a partir da superfície como 
características comuns. Enquanto parcelas de ar estão na superfície, elas vão aquecer ou esfriar. O calor 
é transferido DE ou PARA os elementos da copa das plantas. A taxa de variação da temperatura dessas 
parcelas está relacionada com o fluxo de calor sensível (Snyder, et al. 2012). Utilizando uma torre com 

Figura 44. Nível de água dentro do tubo de alimentação do Irrigâmetro indicando que está na hora de 
irrigar (nível da água na direção da faixa amarela) e que a necessidade de água da cultura é de 10 mm. E 
na régua temporal à esquerda, que o tempo de funcionamento do equipamento de irrigação deve ser de 

3 horas. 
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Figura 45. Esquema de um Tanque Classe A.

Tabela 9. Coeficientes de tanque (Kp) em função das condições ambientais.

instrumentos (Estação Meteorológica SR) (Figura 46), em um único local, é possível aplicar este método 
e determinar diretamente a ETc.

A diferença em equipamentos de uma Estação SR e uma estação convencional que mede somente 
a ETo, pode ser resumida em quatro equipamentos chaves: O medidor de radiação liquida para se medir 
o Rn, o medidor de fluxo de calor do solo e os termopares também para auxiliar na medição do G, e 
o H da equação do balanço de energia, pode ser medido pelos dois últimos equipamentos que são o 
medidor de velocidade do vento ultrassônico, e o par de termopares (diâmetro 76.2 μm) desenvolvidos 
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pela Universidade da Califórnia, Davis. Estes equipamentos e a equação do balanço de energia estão 
apresentados na.

Durante os últimos anos, este método foi utilizado para medir a densidade de fluxo de calor sensível 
sobre pasto irrigado, arroz em casca, algodão e citros. O Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia 
está utilizando o SR para determinar o Kc em diversos cultivos do Programa CIMIS (California Irrigation 
Management Information System). O CIMIS é um projeto, que possui mais de 130 estações meteorológicas 
cobrindo toda a área irrigada da Califórnia para informar aos agricultores a Eto diária. No Brasil, um 
projeto similar ao CIMIS está sendo aplicado em uma área piloto no Distrito de Irrigação do Baixo Acaraú 
– DIBAU, no estado do Ceará. É o projeto Serviço de Assessoramento ao Irrigante – SAI que é Coordenado 
pelo Instituto INOVAGRI e que desenvolveu o Sistema de Assessoramento ao Irrigante - S@I.

No modelo convencional (Figura 47) realizado pelo Sistema S@I no DIBAU, a Etc é obtida pelo 
envio dos dados climatológicos da estação para o sistema. Com esses dados, o sistema S@I gera a ETo, 
pois essa estação está instalada em uma área com grama conforme o padrão recomendado. Neste caso 
ela informa a evapotranspiração da grama (ETo). Para se obter a ETc da cultura desejada, o sistema S@I 
possui uma tabela de Kc, extraída do manual 56 da FAO (Allen, et al. 1998) e de algumas pesquisas locais 
com alguns cultivos, os valores, muitas vezes podem não estar afinados com as especificidades locais. Isto 
ressalta ainda mais a necessidade de ser desenvolvido um Novo Modelo para dinamizar a determinação 
das necessidades das culturas e melhorar o acerto da informação. No Novo Modelo proposto e que 
pode ser visualizado na Figura 48, a estação SR esta instalada sobre a cultura desejada e poderá enviar 
diretamente as informações ao S@I e, com estes dados poderá ser obtido não somente a ETo, mas já a 

Figura 46. Estação SR instalada em plantios de Uva (E) e Arroz (D) na Califórnia (2013).

Figura 47. Modelo convencional de determinação da ETc e do Tempo de Irrigação (TI)
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ETc (em tempo real) sem a necessidade de busca de tabelas de Kc. Além desta precisão, o serviço poderá 
disponibilizar uma nova tabela de Kc local, para ser utilizada por aqueles que não têm o sistema S@I 
como sistema padrão para o manejo da irrigação.

Figura 48. Novo Modelo proposto de determinação da ETc e do Tempo de Irrigação (TI) com a 
aplicação da tecnologia SR e a utilização do Sistema S@I.

☺ Mínima – com uma pequena quantidade de treinamento uma pessoa pode estar muito apta para acompanhar a coleta de 
dados
☺☺ Considerável - um grande investimento em treinamento é necessário para se tornar capaz para coleta de dados. Talvez 
seja mais eficiente contratar um técnico ou consultor.
☺☺☺ Especialista – outro equipamento é recomendando ou um elevado grande teórico de conhecimento é requerido.
* - Confiabilidade dos dados em relação à área irrigada. Ex: Pode ser que não exista estação do INMET próximo à propriedade 
e com isso os dados coletados da estação mais próxima podem não ser confiáveis

Tabela 10. Avaliação dos diferentes produtos de acesso aos dados meteorológicos

3.5. Manejo da irrigação via planta e área vegetada

Muitas características fisiológicas mensuráveis das plantas podem fornecer excelente visão sobre o 
estado de umidade da planta e, consequentemente, do “quando irrigar”. Essas características incluem: o 
potencial de água na folha, fluxo de seiva e a temperatura do dossel. 
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Um aspecto importante dos sensores à base de plantas é que todos os componentes do complexo 
planta-solo-clima são integrados. Por exemplo, não só a taxa de ET desempenha um papel na extração 
de água das plantas, mas fatores como a presença de nematóides, salinidade, queimaduras por herbicida 
e camadas compactadas do solo podem afetar a quantidade de água transpirada; este é o benefício de 
sensores baseados nas plantas porque estes outros fatores são frequentemente encontrados.

O organismo vegetal (planta) integra os efeitos das condições ambientais e faz a interface entre 
o solo (reservatório de água) e a atmosfera (“sumidouro”). Um procedimento lógico, portanto, para 
programar as irrigações seria avaliar o estado hídrico da planta.

Um dos procedimentos com base na planta, com melhor precisão, é o índice de estresse hídrico 
da cultura, do termo técnico em inglês Crop Water Stress Index (CWSI), que leva em consideração a 
diferença entre as temperaturas da folha e do ar e o deficit de pressão de vapor do ar.

Até o presente momento, a alternativa de programação da irrigação a partir de indicadores com base 
na planta não tem tido muita aceitação. Além de não permitirem, isoladamente, determinar a quantidade 
de água necessária a cada irrigação, os métodos de manejo que utilizam tais indicadores requerem 
calibrações sofisticadas, são bastante sensíveis a variações ambientais, pouco sensíveis a variações do teor 
de água no solo e ainda demandam maior desenvolvimento tecnológico.

3.5.1. Aparência visual da planta

Em algumas áreas irrigadas, os produtores têm definido o momento de irrigar apenas com base na 
aparência visual da planta, principalmente coloração e ângulo de posição das folhas. Todavia, em muitos 
casos, quando for possível observar os sintomas de deficiência de água na planta, seja pela mudança de 
coloração, seja pelo ângulo de curvatura da folha, as atividades fisiológicas da planta e a produtividade 
já terão sido comprometidas. Marouelli e Guimarães (2006) relataram, por exemplo, que pode ocorrer 
queda de produtividade acima de 20% se a decisão de irrigar a cultura da batata for tomada somente 
quando aparecerem os sintomas visuais de murchamento e de folhas com coloração verde mais escuro.

Figura 49. Tecnologias para o Manejo da Irrigação Via Planta.
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Como a resposta das plantas ao déficit hídrico depende da espécie e da variedade cultivada, 
experiência e cuidados são importantes na aplicação desse indicador. Algumas culturas, mesmo quando 
bem hidratadas ou em solos com umidade próxima à capacidade de campo, podem apresentar sinais 
visuais de estresse em torno do meio-dia e início da tarde, em dias quentes e secos.

A aparência visual, como estratégia de manejo, pode ser melhorada quando da observação conjunta 
das condições hídricas da planta e do solo. A avaliação da umidade do solo deve ser feita na posição e 
profundidade corretas em relação à planta e ao seu sistema radicular efetivo.

3.5.2. Potencial de água na folha

Para uso do potencial de água na folha, é necessário dispor de um equipamento específico É um 
equipamento de custo relativamente alto e que exige pessoal qualificado para sua utilização. A metodologia 
de determinação do potencial consiste em colocar uma parte da planta, geralmente a folha, no interior da 
câmara e medir a pressão requerida para forçar a saída da seiva existente nos tecidos da folha através do 
pecíolo. O potencial hídrico da folha deve ser lido assim que a seiva surgir no pecíolo. O potencial deve 
então ser comparado a um valor de potencial crítico para a cultura de interesse.

Visando a minimizar os problemas, recomenda-se que as determinações do potencial hídrico sejam 
feitas pouco antes do amanhecer, pois a hidratação dos tecidos da planta ainda estará sendo controlada 
pelo teor de água no solo. Durante o período diurno, a hidratação dos tecidos é controlada pelas condições 
meteorológicas. O déficit hídrico na planta pode ser várias vezes maior durante o período de calor do dia 
do que antes do amanhecer. Além disso, as leituras não serão consistentes de um dia para outro por razão 
de variações de nebulosidade, temperatura e umidade do ar, velocidade do vento e inclinação do sol.

Outro problema do indicador potencial de água na folha é que o equipamento usado para realizar 
as medições é inadequado a plantas com pecíolos muito frágeis, que se rompem facilmente antes que 
qualquer leitura seja feita, como é o caso das cucurbitáceas (melancia, melão, abóbora, pepino, etc.).

3.5.3. Manejo via termometria 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 

Figura 50. Utilização de imagens termais na irrigação.
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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 resposta ao fato de o sistema radicular não ser capaz de suprir a demanda de transpiração. 

Quando a disponibilidade de água no solo não é limitante, a temperatura da folhagem responde 
à radiação líquida, ao déficit de pressão de vapor e à velocidade do vento. 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 
(HATFIELD; SNYDER, 1989).

3.5.4. Manejo via imagens termais / 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.

Figura 51. Exemplo de Satélites utilizandos para Sensoriamento Remoto.

Figura 52. Exemplo de imagens de satélites comerciais.
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Estas informações por meio de imagens aéreas tomadas por DRONES (Vant’s – veículos 
aéros não tripuláveis) tendem a ser um novo caminho no acompanhamento do estado hídrico dos 
cultivos. 

Figura 53. Exemplo de área monitoradas com Vant’s sob irrigação deficitária.

Figura 54. Imagem termal aérea apresentando a variação das temperaturas.

Figura 55. Imagem termal com alta resolução.
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Figura 56. Câmera termal acoplada em um Trator para obtenção das imagens de uma área irrigada.

Figura 57. Modelo de drone comercial (Octóptero) com câmera acoplada e sobrevôo.

Figura 58. Produtos obtidos pelas imagens.
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Figura 59. Imagem de uma câmera Digital (28 de Janeiro de 2014) em uma um pomar de Oliveira 
irrigado por gotejamento (Ortega et al. 2014).

Figura 60. Temperatura da Superfície (Câmera Termal, 28 de Janeiro de 2014) sobre um pomar de 
Oliveira irrigado por gotejamento (Temperatura da Copa = 28°C; Temperatura do Solo = 50°C) (Ortega 

et al. 2014).

Figura 61. Evapotranspiração em um pomar de Oliveira (Olea europaea L.) em 28/01/2014 (Ortega et 
al. 2014).
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3.6. Sistemas computacionais para o manejo da irrigação

3.6.1. Sistema de Assessoramento ao Irrigante - S@I

Um Serviço de Assessoramento ao Irrigante – SAI deve levar a informação aos irrigantes de forma 
rápida, com confiabilidade. Dentre as atividades que podem viabilizar o alcance dos objetivos de um SAI 
são: 

•	 Realizar avaliação de sistemas de irrigação e orientar a maneira correta de se irrigar;
•	 Calcular o Tempo de Irrigação para cada irrigante e informar o como, quando e quanto irrigar 

aos agricultores via SMS, e-mail e webservice;
•	 Difundir tecnologias sobre irrigação para técnicos e profissionais da área através de cursos de 

curta duração a técnicos e produtores.
Em agosto de 2012 foi iniciado, o Sistema de Assessoramento ao Irirgante – S@I, desenvolvido pelo 

Instituto INOVAGRI e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Engenharia da Irrigação, em 
parceria com a AGROSOLUTIONS Tecnologia Agrícolas Ltda. O S@I deu suporte ao Projeto Serviço 
de Assessoramento ao Irrigante – SAI, implantado no Distrito de Irrigação do Baixo Acaraú – DIBAU, 
localizado no estado do Ceará.

O S@I é um sistema Web do tipo ERP (Enterprise resource planning) e dessa forma pode centralizar 
as informações e gerir o seu fluxo durante todo o processo de desenvolvimento das atividades na área da 
irrigação, integrando tudo e possibilitando aos gestores acesso ágil, eficiente e confiável às informações, 
dando suporte à tomada de decisões. Foi desenvolvido com a tecnologia JEE (Java Platform, Enterprise 
Edition 6) que pode ser hospedado em qualquer plataforma de sistema operacional.

O fluxograma do processo do Serviço de Assessoramento ao Irrigante - SAI pode ser visualizado 
na Figura 62.

Figura 62. Fluxograma do processo do SAI (Serviço).
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Nas figuras a seguir, apresentamos algumas telas demonstrativas do Software desenvolvido. As telas 
apresentadas são referentes ao “Usuário Administrador”, mas cada irrigante possui sua própria página. Já 
estão cadastrados todos os irrigantes do DIBAU e o software funciona via internet. 

Figura 63. Modelo de determinação da ETc e do Tempo de Irrigação (TI) pelo Sistema S@I.

Figura 64. Tela do Sistema SAI com os todos os irrigantes do DIBAU cadastrados e georreferenciados.
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Figura 65. Tela do S@I com a simulação de escolha de um irrigante cadastrado no DIBAU.

Figura 66. Visualização dos setores da fazenda de um agricultor do DIBAU.



Manejo da Irrigação: quando, quanto e como irrigar 53

3.6.2. Sistema IRRIGA

Figura 67. Tela do Sistema SAI com os o Tempo de Irrigação de alguns irrigantes do DIBAU.

Figura 68. Sistema IRRIGA (www.sistemairriga.com.br).
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3.6.2.1. Como funciona
O Sistema Irriga® gerencia o manejo e monitoramento de irrigações a serem aplicadas pelos 

diferentes métodos e sistema de irrigação. Os critérios de quando irrigar e quanta água aplicar em cada 
irrigação são fundamentados em parâmetros agronômicos de cada cultura, das características do solo da 
área irrigada, das condições meteorológicas do local, do equipamento de irrigação em combinação com 
modelos matemáticos de determinação do balanço hídrico do solo, crescimento e desenvolvimento das 
culturas, evapotranspiração de referência, entre dezenas de outros fatores.

O Sistema Irriga® recomenda diariamente a lâmina de água que deve ser aplicada em 
cada cultura e estima a probabilidade de necessidade de irrigação para os próximos sete dias. A 
disponibilização das recomendações é feito por meio de acesso ao portal de internet do Sistema 
Irriga® (www.sistemairriga.com.br), que disponibiliza as recomendações de irrigação 24 horas por 
dia, sete dias por semana.

Ao longo de todo ciclo de monitoramento da cultura a equipe técnica do Sistema Irriga® realiza 
visitas periódicas de acompanhamento, usualmente em intervalos de 15 em 15 dias. As equipes técnicas 
estão distribuídas em todo o Brasil, com pessoal treinado e especializado com as técnicas mais modernas 
de manejo de irrigação.

3.6.2.2. Crescimento e ampliação do serviço de manejo
O Sistema Irriga® iniciou as suas atividade em nível de campo no ano de 1999. Desenvolveu ao 

longo dos últimos 16 anos de atuação no manejo de irrigação, uma excelente relação técnico-profissional 
com centenas de produtores agrícolas irrigantes e várias empresas agrícolas do agronegócio Brasileiro. 
Atualmente presta serviços para as principais empresas de produção de semente do Brasil, fabricantes de 
equipamentos de irrigação, produtores pequenos, médios e grandes, estabelecidos em todo o território 
brasileiro. 

Além do Brasil, o Sistema Irriga também presta serviços de manejo e monitoramento de irrigação 
em outros países da América do Sul (Argentina, Uruguai, Paraguai), América do Norte (México e Estados 
Unidos) e na Europa. A empresa esta estabelecida desde 2014 na Europa, mais especificamente na Suíça, 
para prestar serviço para a Europa, Leste Europeu e demais países. Atualmente está prestando serviços 
para empresas e produtores da Itália, Hungria e Romênia. Globalmente prestamos anualmente serviços 
para mais de 150.000 hectares irrigados.

3.6.2.3. Vantagens
O Sistema Irriga® ajusta adequadamente a gestão da irrigação à demanda climática e a disponibilidade 

de água no solo às plantas, levando em consideração a influência de todos os fatores do balanço híbrido, 
especialmente a demanda hídrica da cultura. Seguindo as recomendações do Sistema Irriga® o produtor 
irrigante aumenta a produtividade, economiza água e energia, contribuindo significativamente para o 
equilíbrio e a sustentabilidade ambiental.

As principais vantagens do produtor ao utilizar o monitoramento do Sistema Irriga® são:
1. Racionalidade no uso da água através do aumento da eficiência da água de irrigação; 
2. Redução no consumo de energia elétrica (de 20 a 30%), decorrente do manejo adequado da 

água de irrigação; 
3. Aumento de produtividade e sem risco de perdas de produção por deficiência hídrica ou 

excesso de água; 
4. Praticidade de operação e mínima interferência do irrigante na configuração ou operação do 

Sistema; 
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5. Acompanhamento em tempo real de todas as áreas monitoradas, por meio de acesso a internet, 
smartphones, mensagens SMS ou telefone; 

6. Assessoria permanente e exclusiva na propriedade pela equipe técnica do sistema; 
7. Facilidade de acesso e informações em tempo real;
8. Equilíbrio com o meio ambiente e adequação a todas as exigência dos órgãos ambientais

3.6.2.4. Parâmetros utilizados na recomendação

3.6.2.4.1. Parâmetros climáticos
O Sistema Irriga® possui sua própria rede de estações meteorológicas automáticas, chamadas 

Plataformas de Coleta de Dados (PCD's), para o fornecimento dos dados meteorológicos de cada local 
em monitoramento. 

O sistema possui mais de 200 PCDs instaladas a campo com transmissão de dados em tempo real 
para a central do Sistema Irriga®.

Ao receber os dados das estações, o servidor automaticamente processa as informações e identifica 
eventuais problemas de qualidade dos dados recebidos, evitando a utilização de dados imprecisos.

3.6.2.4.2. Determinação da evapotranspiração
A determinação da evapotranspiração de cada cultura ao longo do ciclo de desenvolvimento é 

fundamental para que determine com precisão as necessidades hídricas. Como a evapotranspiração de 
uma cultura depende principalmente das condições meteorológicas, é lógico que qualquer alteração 
nos fatores meteorológicos afeta a transpiração das plantas e que as práticas de manejo interferem na 
evaporação da água do solo.

Os métodos de estimativa da evapotranspiração de uma cultura são muitos e de complexa 
configuração dos dados de entrada. O Sistema Irriga utiliza o método de Pennam-Monteith, detalhado no 
FAO-56, utilizando os procedimentos técnicos dos coeficientes duais, isso é, quantificando separadamente 
a transpiração da cultura e a evaporação da água do solo, aumentando enormemente a precisão na 
determinação e logicamente na recomendação da irrigação.

É importante afirmar que a lâmina de irrigação recomendada não é sempre a mesma durante o 
ciclo de crescimento e desenvolvimento das plantas. Por isso, a recomendação correta e calibrada do 
intervalo entre duas irrigações sucessivas e da lâmina de água a ser aplicada em cada irrigação é essencial 
para o sucesso da irrigação.

3.6.2.4.3. Parâmetros de solo
As informações das características físico-hídricas do solo da área irrigada é fundamental para o 

sucesso de um sistema de manejo de irrigação. O armazenamento de água no solo e sua disponibilidade 
às plantas, a infiltração e/ou escoamento da água, bem como a estrutura e textura do solo são parâmetros 
indispensáveis na determinação da lâmina e frequência de irrigação.

Em função disso, em todas as áreas monitoradas pelo Sistema Irriga® é realizada a amostragem do 
perfil do solo para a caracterização físico-hídrica. Os perfis dos solos são divididos usualmente em três 
camadas. A camada superficial usualmente varia de 0 a 25 cm de profundidade entre os perfis amostrados, 
a camada intermediária varia de 15 a 50 cm e a camada inferior varia de 35 a 75 cm de profundidade. 

3.6.2.4.4. Parâmetros da cultura irrigada
As características das culturas irrigadas, como área foliar, altura de plantas, distribuição e 

profundidade do sistema radicular, população e espaçamento de plantas, arquitetura do dossel das plantas, 
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fração da entrelinha ocupada pela planta e estádio de desenvolvimento são parâmetros que influenciam a 
evapotranspiração e obviamente o consumo de água. Para a obtenção dessas informações são realizados 
experimentos de campo com diversas cultivares, variedades ou híbridos de cada cultura irrigada.

3.6.2.4.5. Parâmetros do método ou sistema de irrigação
As informações técnicas do sistema de irrigação por aspersão (lâmina mínima e máxima de 

irrigação, uniformidade de distribuição da água e eficiência de irrigação) são utilizadas para determinar 
a frequência e a lâmina de irrigação

3.6.3. Sistema IRRIGER

Figura 69. Sistema IRRIGER (www.irriger.com.br).

4. Casos de Sucesso com o Manejo da Irrigação

UNIÃO ENTRE TECNOLOGIA E BARRAGENS TORNA SUSTENTÁVEL A IRRIGAÇÃO 
Adaptado da Matéria da Revista Globo Rural: http://revistagloborural.globo.com/Revista/
Common/0,,ERT279037-18095,00.html 

Em Cristalina (GO), o trabalho de quase 600 pivôs valoriza cada gota de água no campo Mariana 
Caetano | Fotos: Ernesto de Souza

É muito bom fazer chover”, garante o entusiasmado Audacir Minetto, gaúcho da cidade de Caiçara, 
com os olhos fixos na lavoura de trigo irrigada, no Cerrado de Goiás. Foi na mesma Cristalina, onde hoje 
se debruça sobre o cultivo de 346 hectares, que ele viu um pivô rodando pela primeira vez, no final de 
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1998. “Juro que me emocionei.” Nos idos da década de 1980, Minetto desembarcou no município com os 
três irmãos, dentre eles Luiz Walmor, do qual é sócio até hoje. Levaram um punhado de conhecimento 
técnico e uma vontade imensa de trabalhar naquele lugar promissor. 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. Assim, quando inicia um 
plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, 
o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos 
técnicos da universidade, com base na análise de itens como temperatura, umidade do ar e velocidade do 
vento. “Agora, sei exatamente quanto e quando irrigar”, afirma. 

A economia de água veio na esteira. 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. O uso racional da água reduz ainda a incidência de doenças nas 
lavouras, a exemplo do mofo branco, que destrói a planta do feijão – já que a umidade excessiva ajuda 
na propagação do mal.

Minetto é símbolo de uma geração de agricultores que, vindos do Sul do país, em sua maioria, 
fincaram raízes em Cristalina e resolveram se transformar em guardiães da água. O estalo para essa 
questão veio no susto, é verdade. Com a elevada oferta (a precipitação anual é de 1,6 mil milímetros) 
e a grande demanda por esse recurso na agricultura da cidade, os produtores triscaram o papel de 
perdulários, mas o destino pregou-lhes uma peça. No princípio da década de 1990, alguns rios da região 
começaram a secar, caso do Pamplona. Muitos tiveram de estancar a captação de água no momento em 
que as lavouras ainda estavam em desenvolvimento – e ainda foram autuados por órgãos ambientais 
pela atitude destrambelhada. Assustados, os agricultores decidiram custear um estudo hidrológico. As 

Figura 70. Trigo irrigado em Goiás: a produtividade alcança 6 mil quilos por hectare.
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pesquisas mostraram que, com a construção de barragens para reter a água das chuvas, seria possível 
manter a sustentabilidade da irrigação. O esquema é simples: pequenas represas passaram a ser erguidas 
à beira dos rios (são mais de 250 na região) e feitas com saída de fundo (o chamado “desanerador”, que 
é a passagem que permite ao curso d’água continuar correndo e abastecendo a vizinhança). O que sobra 
na barragem é apenas o excesso da chuva, que antes correria em direção ao mar. Assim, o mesmo rio que 
secou com três ou quatro pivôs, hoje, chega a ter 30 e abundância hídrica. “Com a mudança na captação, 
conseguimos multiplicar em até três vezes a área irrigada na última década”, afirma Alécio Maróstica, 
superintendente de irrigação de Goiás. 

Figura 71. Por ideia de Maróstica, há seis anos, todas as propriedades de Cristalina foram 
georreferenciadas, o que atestou a existência de 32 mil hectares irrigados.

Atualmente, existem em torno de 600 pivôs centrais em Cristalina, o que torna o município o 
maior parque de irrigação com esses equipamentos na América Latina. Por ideia de Maróstica, há seis 
anos, todas as propriedades de Cristalina foram georreferenciadas e criou-se um mapa, que atestou a 
existência de 132 irrigantes, com 32 mil hectares irrigados. À época, o Produto Interno Bruto (PIB) do 
município era de R$ 565 milhões, o maior do segmento agropecuário em Goiás. Hoje, esse montante já 
ultrapassa R$ 1 bilhão (sendo que os atuais 50 mil hectares irrigados produzem um PIB equivalente aos 
300 mil hectares de sequeiro que a cidade possui). Calcula-se que o custo para irrigar um hectare seja de 
R$ 6 mil a R$ 7 mil, já com a instalação da barragem e do pivô. 

O custo é alto, mas o retorno é garantido: há 34 culturas em campo e o município é o maior 
produtor de batata, alho, cebola, trigo irrigado, milho doce e tomate do Brasil. Essa diversificação só foi 
possível graças ao acesso à água; já o clima é muito definido: chove durante seis meses e nos seis meses 
restantes a seca dá o tom. A Fazendas Figueiredo foi uma das pioneiras na irrigação (o que permitiu 
manter a produção ao longo do ano inteiro) e também uma das primeiras a atentar para o uso racional da 
água. E veio do cafezal a grande sacada: diferentemente do modelo convencional, que molha a área toda, 
a fazenda começou a utilizar o sistema de lepas, uma adaptação que aproxima o aspersor da planta e faz 
uma espécie de “chuveiro” sobre cada pé. “Temos uma economia de água de 20% a 30% com esse método, 
que irriga de maneira localizada e poupa das poças as ruas entre as linhas de plantio. Economizamos 
até em utilização de maquinário, já que a infestação de ervas daninhas acaba reduzida sem o despejo de 
água em áreas não desejadas”, afirma Marcone de Castro Cardoso, engenheiro agrônomo da propriedade. 
Dos 750 hectares com café que o grupo mantém na região, 500 hectares – o equivalente a 3 milhões de 
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pés – estão sob as lepas. E por que não o gotejamento, que em tese seria ainda mais econômico no uso de 
água? “Esse sistema não funciona bem em nossa realidade. A planta fica de 60 a 70 dias sem água após a 
colheita, então, para retirá-la do estresse hídrico e encher a caixa do solo para sincronizar a florada, tendo 
assim uma colheita mais uniforme, é preciso uma carga maior”, explica Cardoso.

Na avaliação de Maróstica, também não convém irrigar produtos como alho, cebola ou batata 
nem por gotejamento nem por microaspersão. “São culturas que têm pouco espaçamento, então, não 
compensa a irrigação direcionada”, diz. Por isso é que, nesses casos, o ideal é maximizar a produtividade 
e minimizar a demanda hídrica por lavoura. “Estamos em busca de saber a quantidade mínima de água 
para colher o máximo de alimento por hectare”, afirma o superintendente. 

A preocupação com o desempenho por cultura motivou a Goiás Verde a criar um núcleo de 
pesquisa. A empresa detém 5 mil hectares irrigados, com base em 40 barragens, e, por estar localizada 
em uma região bem diferente de onde é testada grande parte das  tecnologias de irrigação, sentiu a 
necessidade de fazer um ajuste fino. “Nosso objetivo não é fazer pesquisa científica, mas de validação, 
para sermos mais eficientes não apenas no uso da água, mas também dos insumos, porque esses fatores 
não atuam de maneira isolada”, afirma Carmo Spies, gerente agrícola da Goiás Verde. Os testes estão 
sendo conduzidos em algodão, feijão, soja, trigo, milho comercial e doce, ervilha, batata, beterraba, 
cenoura, tomate e crotalária, em uma área de 45 hectares (metade de um pivô), e podem durar dois anos.

Estima-se que Cristalina atinja 150 mil hectares irrigados em até 20 anos, uma expansão que pode 
vir também pelas mãos de produtores de menor porte. “Hoje, conseguir uma outorga é um calvário. 
Não dá para fazer exigências tão grandes que o pequeno não possa cumprir, mas temos de organizá-lo 
para que ele seja responsável por esse uso”, afirma Maróstica. O governo federal está dando um impulso 
importante, ao manifestar interesse em construir as barragens – até então custeadas pelos próprios 
produtores. A primeira será levantada em Campo Alegre, município vizinho a Cristalina, com recursos 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). “O governo está atento porque sabe que a cada vez que 
os agricultores irrigam e produzem mais que em sequeiro deixam de desmatar”, afirma o superintendente. 
O Sindicato Rural de Cristalina  também quer criar uma associação de irrigantes estadual, que faria 
vigilância sobre as barragens e serviria como um fórum para discutir outras questões ligadas à atividade 
– a exemplo da possível cobrança pelo uso da água, que pode ter início no ano que vem. Hoje, o estado já 
fala em transferir para o comitê de bacia a outorga da quantidade de água que cada um tem. “O cálculo de 
um hidrólogo indicará quanto a propriedade produz de água e esse será o limite de utilização do recurso 
pelo agricultor”, diz Maróstica.
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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, a exemplo de sondas e 
tensiômetros, 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. Que Cristalina, a promissora capital da irrigação no Brasil, possa servir de inspiração.

5. Outorga para a Irrigação

5.1. Legislação brasileira sobre o uso da água

Constituição Brasileira, em vigência desde 1988, modificou, em vários aspectos, texto do Código 
de Águas. Uma das alterações feitas foi a extinção do domínio privado da água, previsto em alguns casos 
naquele antigo diploma legal. Todos os corpos d’água, a partir de outubro de 1988, passaram a ser de 
domínio público. 

Uma outra modificação introduzida pela Constituição foi o estabelecimento de apenas dois 
domínios para os corpos d’água no Brasil:

1. o domínio da União, para os rios ou lagos que banhem mais de uma unidade federada, ou que 
sirvam de fronteira entre essas unidades, ou de fronteira entre o território do Brasil e o de um 
país vizinho ou dele provenham ou para ele se estendam; 

2. o domínio dos Estados, para as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, as decorrentes de obras da União.

5.2. O que é uma outorga?

É o ato administrativo mediante o qual o Poder Público outorgante (União, Estados ou Distrito 
Federal) faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas 
condições expressas no respectivo ato.

5.3. Por que a outorga é necessária?

Mostra-se necessário, pois é possível, com ele, assegurar ao usuário o efetivo exercício do direito de 
acesso à água, bem como realizar os controles quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos.

5.4. A quem deve ser solicitada a outorga?

A ANA é a responsável pela análise dos pleitos e emissão de outorgas de direito de uso de recursos 
hídricos em corpos hídricos de domínio da União.

5.5. A Agência Nacional de Águas e a Lei das Águas

A ANA é a entidade federal responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Além disso, 
estará a cargo dela a implementação da Lei das Águas, de 1997.
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A exemplo da União, muitos Estados já avançaram na edição de leis e regulamentos de recursos 
hídricos. Atualmente, 18 Estados e o Distrito Federal instituíram suas políticas e sistema estaduais de 
gerenciamento de recursos hídricos.

5.6. Que usos dependem de outorga?

•	 A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d’água para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

•	 A extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 
•	 Lançamento em corpo d’água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 

não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 
•	 Uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
•	 Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d’água.

5.7. Que usos independem de outorga de direito de uso de recursos hídricos?

•	 Uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural;

•	 Derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do ponto de vista de 
volume como de carga poluente;

•	 Acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

5.8. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou 
totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias:

•	 Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
•	 Ausência de uso por três anos consecutivos;
•	 Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes 

de condições climáticas adversas;
•	 Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
•	 Necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha 

de fontes alternativas;
•	 Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água.

5.9. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:

•	 Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
•	 Incentivar a racionalização do uso da água;
•	 Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados 

nos planos de recursos hídricos.
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