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MAIS QUALIDADE
NA IRRIGAÇÃO

Denise Saueressig
denise@agranja.com

O planejamento correto da irrigação é o maior aliado no uso da tecnologia. 
Saber com a maior exatidão possível o momento certo de acionar o pivô e a 
quantidade adequada de água a ser aplicada é fundamental para favorecer 

a economia de recursos, a sustentabilidade do sistema e o incremento da 
rentabilidade. Assim como podem contar com o que existe de mais moderno 

em equipamentos para irrigar a plantação, os produtores brasileiros também 
têm à disposição uma série de soluções que trabalham o manejo e a gestão 

de todo o processo. Em um mercado que não para de crescer no País, é 
importante investir em capacitação e conhecer as características e aplicações 

de ferramentas que podem mudar para melhor os resultados na lavoura
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Para que represente uma ferramenta 
realmente eficiente no combate ao 
estresse hídrico, a irrigação necessita 

fundamentalmente ser trabalhada com 
gestão adequada e manejo sustentável. 
São práticas e processos que podem de-
terminar não apenas a economia de água 
e de energia, mas também o incremento 
dos rendimentos na lavoura. “Trabalhamos 
com equipamentos de última geração, 
mas se o produtor não souber o momento 
certo de realizar a operação ou o número 
de voltas que o pivô deverá dar, tudo cai 
por terra. Água fornecida em excesso, 
além do maior custo com a energia, pode 
ocasionar perdas de nutrientes e ocorrência 
de doenças, enquanto que água de menos 
pode prejudicar a produtividade”, resume 
o professor Everardo Chartuni Mantovani, 
do Departamento de Engenharia Agrícola 
da Universidade Federal de Viçosa/MG 
(UFV).

Com mais de 30 anos de experiência na 
área e responsável pelo desenvolvimento 
de dois softwares de gerenciamento, o Ir-
riger e o Irrisimples, o pesquisador relata 
que, apesar da grande variação nos resul-
tados, há indicativos de que uma gestão 
adequada da irrigação propicia uma econo-
mia média de 20% nos gastos com energia 
e um aumento de 10% na produtividade. 
“São ganhos diretos e indiretos, já 
que também há otimização de  
processos como a colheita, 
maior organização da 
mão de obra e melhoria 
da qualidade dos pro-
dutos, pela maior pa-
dronização. Tanto é 
assim que as grandes 
empresas de semen-
tes investem pesado 
em manejo da irri-
gação em suas áreas”, 
destaca Mantovani.      

Outro especialista no 
assunto, o professor Fernan-
do Braz Tangerino Hernandez, 
da Área de Hidráulica e Irrigação da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
costuma dizer que estabelecer sistemas 
de manejo adequado é o grande desafio 
da agricultura irrigada no Brasil. “A gestão 
racional requer a incorporação de novos 
conhecimentos e processos que dependem 
de investimentos financeiros e de capaci-

tação técnica. Mas tudo isso vale a pena, 
porque os ganhos econômicos e ambientais 
são reais”, salienta.

O pivô central é o equipamento de ir-
rigação com a maior eletrônica embarcada 
entre os sistemas, lembra o professor. “Ou 
seja, é possível o monitoramento total do 

equipamento e da aplicação de 
lâminas de irrigação. Entre 

as soluções mais moder-
nas estão o controle 

remoto das máquinas 
via tablet, smartpho-
nes, desktop ou no-
tebooks”, assinala. 
“Por meio de ferra-
mentas como estas, 
o irrigante pode, ao 
final de um período, 

analisar o que fez e 
o que deveria ter feito 

e, assim, avaliar se o 
manejo da irrigação foi ade-

quado e como pode melhorar o 
desempenho, ou seja, produzir mais 

com menos água”, completa Tangerino.
Ferramentas de auxílio — O mercado 

oferece tecnologias como os sensores que 
identificam o armazenamento de água 
no solo e, dessa forma, podem orientar 
a irrigação via celular, por exemplo, e as 
estações agrometeorológicas compactas 

ou programáveis, que transmitem os dados 
para a internet e podem estar interligados 
a softwares de gestão.

Segundo o professor, de acordo com 
a complexidade do funcionamento e do 
próprio sistema, sensores de solo têm pre-
ços que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil. 
Já as estações meteorológicas compactas, 
que normalmente são as utilizadas pelos 
irrigantes, oscilam entre R$ 5 mil e R$ 25 
mil. “Existem soluções disponíveis para 
diferentes perfis de produtores e orça-
mentos. O importante é identificar qual a 
melhor ferramenta para cada caso para que 
a adoção do manejo, via solo ou atmosfera, 
seja efetivo”, argumenta.

Outras tecnologias, especialmente em 
áreas de pivôs, incluem a integração dos 
aspectos clima e solo com o apoio de ima-
gens captadas por satélite e por drones. “Os 
dois modelos permitem visão periódica 
da área irrigada e da cultura a distância. 
Com a comunicação via computador ou 
celular, é possível que um produtor esteja 
em outro país tomando decisões sobre a 
sua propriedade no Brasil”, cita o pro-
fessor Mantovani. É preciso, no entanto, 
considerar limitações, como a exigência 
da interpretação adequada das imagens 
e até a influência das nuvens no caso das 
imagens de satélites.

Em algumas regiões, os produtores po-

Professor Everardo Mantovani, 
da UFV: água em excesso pode 
ocasionar perdas de nutrientes 
e doenças, enquanto que água 

de menos pode prejudicar a 
produtividade
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dem ter acesso a valores de evapotranspira-
ção (perda de água do solo por evaporação 
e perda de água da planta por transpiração) 
de forma gratuita. No Noroeste Paulista, 

onde historicamente 
há déficit hídrico em 
um período entre sete 
e oito meses do ano, 
a Rede Agrometeo-
rológica operada pela 
Unesp Ilha Solteira, 
fornece o serviço para 
alimentar a planilha de 
manejo da irrigação. 
“É como uma conta 
bancária cujo saldo é 
calculado diariamen-
te e, quando chega a 
um armazenamento 
crítico, é necessário 
repor a água”, ilustra 
o professor Fernando 
Tangerino, que deta-
lha um exemplo do 
funcionamento: em 
um mesmo dia, na 
Estação de Ilha Sol-

teira, a evapotranspiração foi de 4,9 mm/
dia, enquanto na Estação Pioneiros, em 
Sud Mennucci, foi de 3,5 mm/dia. “Daí a 
importância das redes agrometeorológicas 

 Formas de
manejo Vantagens Limitações Indicações de uso

Via solo

 Medida direta da disponi-
bilidade de água no solo;
 
 entendimento simples 
para os produtores.

 Problema de calibração e confiabilidade dos aparelhos;
 exige grande quantidade de equipamentos em função de 
variabilidade do projeto;
 problema operacional (leitura) ou custo excessivo quando 
conectado;
 necessita de estudo de retenção de água no solo;
 exige acompanhamento permanente dos sensores instalados.

 Áreas pequenas e uniforr-
mes, como olerícolas;

 sistemas de cultivo 
protegido;

 sistema esporádico de 
aferição.

Via clima

 Operacionalidade por 
meio de dados meteorológi-
cos de fácil acesso;

 custo de implantação.

 Exige o uso de uma série de coeficientes relacionados a uma cul-
tura específica, que variam com o sistema de cultivo, fase fenológica 
e objetivo da produção;
 possibilidade de erro se não houver um acompanhamento e 
experiência no uso dos coeficientes.

 Grandes áreas com 
sistemas de irrigação por 
pivô central ou localizada.

Integrado: 
clima + solo 

(medidas 
esporádicas)

 Operacionalidade, 
precisão e menor custo;  

 muitas empresas 
atuando.

 Para funcionar em grandes áreas, exige normalmente uma 
equipe de assessoria externa com visita periódica;
 acompanhamento permanente mesmo com checagem via solo.

 Grandes áreas com 
sistemas de irrigação por 
pivô central ou localizada.

Integrado: 
clima + solo 

+ imagem de 
satélite

 Permitem visão periódica 
da área irrigada e da cultura 
a distância;

 facilidade e custo.

 Exige tratamento e interpretação da imagem;
 imagens periódicas gratuitas de qualidade a cada dez ou mais 
dias; 
 presença de nuvens afeta a disponibilidade da imagem e, assim, 
pode comprometer o uso do sistema em muitas épocas e locais.

 Grandes áreas irrigadas 
com sistemas de pivô ou 
localizada;

potencial crescente para 
pequenas áreas irrigadas.

Integrado: 
clima + solo + 
VANT (veículo 

aéreo não 
tripulado)

 Idem item anterior e 
mais: não é afetada pela 
presença de nuvens e pode 
ser terceirizada.

 Custo elevado quando uso de VANT e câmeras multiespectrais 
próprias;
 qualidade, tratamento e interpretação da imagem exigem 
normalmente a contratação de uma empresa com especialistas.

 Idem item anterior;

 uso complementar à 
utilização de imagens de 
satélite.

Fonte: Everardo Mantovani

PRINCIPAIS SISTEMAS DE MANEJO DA IRRIGAÇÃO

monitorando o clima. Essa diferença entre 
estações tão perto, com distância entre elas 
de apenas 53 quilômetros, representa 14 m3 

de irrigação a mais ou a menos por hectare 
ao dia”, ressalta.

Para facilitar os cálculos que precisam 
ser feitos a partir da evapotranspiração, 
a Unesp desenvolveu o software Siste-
ma para Manejo da Agricultura Irrigada 
(Smai). “A ferramenta é gratuita e bem 
amigável. Desde 2011, quando foi lançada 
a primeira versão, já registramos 10.591 
downloads”, informa o pesquisador. As 
iniciativas da universidade também en-
volvem uma estratégia de comunicação 
baseada em seis ferramentas distintas na 
internet a partir do Canal da Irrigação, onde 
são divulgados resultados de pesquisas e 
trabalhos de extensão.

Monitoramento facilita a decisão — 
Dados que reúnem informações da cultura, 
do solo, das condições meteorológicas e 
do equipamento de irrigação formam a 
base do Sistema Irriga, plataforma que 
foi desenvolvida na Universidade Federal 
de Santa Maria/RS (UFSM) na década de 
1990. A ferramenta foi patenteada em 2008 
e hoje está presente no monitoramento de 
mais de 170 mil hectares no Brasil e de 
cerca de 20 mil hectares em outros países.

Visitas técnicas, instalação de pluviô-
metros e recomendação de irrigação estão 
entre os serviços prestados nos diferentes 
planos de adesão. Além da previsão diária 
contendo a lâmina d’água que deve ser 
aplicada, também é informada a probabi-
lidade de necessidade para os sete dias se-
guintes. “As orientações de quando irrigar 
e quanto de água aplicar são diariamente 
transmitidas ao produtor de forma prática 
e simples, via site do sistema e pelo apli-
cativo que pode ser instalado”, esclarece a 
professora Mirta Petry, do Departamento 
de Engenharia Rural da UFSM.

Por meio do aplicativo também é pos-
sível ao usuário identificar a localização 
geográfica das áreas irrigadas e, dessa 
forma, verificar o status atual de cada 
uma das lavouras monitoradas quanto a 
aspectos como umidade do solo e estágio 
de desenvolvimento da cultura. “Essas 
informações são extraídas das avaliações 
feitas pelo técnico na visita periódica à 
propriedade ou das estações de campo que 
são equipadas com sensores de medição 
de água no solo instalados a 10, 30 e 50 
cm de profundidade, dentro da área a ser 

Professor Fernando Tangerino, 
da Unesp: gestão racional 
requer a incorporação de 

processos que dependem de 
investimentos financeiros e de 

capacitação técnica
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monitorada”, detalha a professora. 
O Sistema Irriga ainda conta 

com uma rede própria de estações 
meteorológicas que comunicam 
diariamente temperatura do ar, 
umidade relativa, radiação solar, 
velocidade e direção do vento, 
pressão atmosférica e precipitação, 
para cada microrregião. São mais de 200 
estações espalhadas pelo Brasil equipadas 
com um sistema de transmissão de dados 
em tempo real. Essas informações chegam 
a um servidor central onde a qualidade das 
mesmas é conferida por um filtro eletrônico 
e por uma equipe de técnicos.

Capacitação é aliada da tecnologia — 
Empresa graduada pelo Centro Tecnológico 
de Desenvolvimento Regional de Viçosa 
(Centev), da UFV, a Irriplus desenvolve 
modelos de pluviógrafos e de estações me-
teorológicas que prometem fácil operação 
pelos produtores. “Os dados fornecidos 
podem ser acessados pelo visor do equi-
pamento ou pelo computador, por meio de 
um software, sem a necessidade de conexão 
com a internet”, explica o professor Manto-
vani, que é diretor geral da Irriplus.

Em um modelo mais completo, que 
se adapta ao manejo de pivôs, são dispo-
nibilizadas informações referentes a pre-
cipitação, temperatura, umidade relativa, 
velocidade do vento e radiação solar. Ainda 
é possível obter o cálculo da evapotrans-
piração via metodologia que considera o 
padrão mundial para culturas de referência.

A Irriplus também realiza, desde 2008, 
treinamentos nas áreas de manejo e projeto 
de irrigação. Entre os anos de 2013 e 2017, 

mais de 600 pessoas 
de diferentes regiões 
do País participaram 
das atividades de ca-
pacitação que envol-
vem aulas práticas e 
teóricas sobre todas 
as etapas e processos 
da agricultura irrigada. 
Além do ensino em Viçosa, a empresa aten-
de a pedidos para a realização dos cursos 
em outros municípios. 

Em parceria com agentes locais, como 
empresas, representações de produtores e 
cooperativas, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) realiza capacitações gratuitas que 
abordam a gestão do uso da água. Um 
dos temas é “Manejo da Irrigação: como, 
quando e quanto irrigar”.

Entre 2015 e 2016, foram realizados 
60 cursos em diferentes regiões produto-
ras irrigadas, com a participação de 1.816 
pessoas. Nos treinamentos a distância que 
ocorreram entre 2015 e 2017, outras 1.722 
pessoas foram capacitadas. “Em 2018, o 
número já soma em torno de 1 mil partici-
pantes”, revela o especialista em Recursos 
Hídricos da ANA, Thiago Fontenelle. O 
executivo lembra que as inscrições para os 
diferentes cursos estão abertas no site da 

ANA, onde também é possível consultar 
o material didático utilizado.

Parcerias fortalecem treinamentos 
— Realizado em março, em Brasília, o 8º 
Fórum Mundial da Água marcou o lança-
mento oficial do Programa Nacional de 
Irrigação do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar). Além de incentivar a 
adoção de tecnologias da irrigação, sobre-
tudo em regiões que sofrem com a escassez 
de chuva, a iniciativa pretende promover 
a utilização de técnicas de irrigação de 
precisão, além de práticas de manejo do 
solo, da água e de proteção de nascentes.

Em 2017, em parceria com a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e o Instituto Inovagri, foram 
capacitados 52 instrutores em todas as re-
giões do País. Participaram das atividades 
profissionais técnicos dos estados que 
ofertarão os cursos: Amazonas, Amapá, 

Rafael Nascimento da 
Costa, do Senar: Programa 

Nacional de Irrigação treinou 
instrutores e ofertará cursos 

em diferentes estados a partir 
do segundo semestre
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Pará, Tocantins, Sergipe, Ceará, Bahia, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito 
Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do 
Sul. “Estamos finalizando as cartilhas dos 
treinamentos, que iniciarão em julho. Os 
produtores interessados devem procurar o 
sindicato rural do seu município ou o Senar 
do seu estado”, orienta o gestor do progra-
ma, Rafael Diego Nascimento da Costa. 

Segundo o executivo, o Senar firmou, 
no ano passado, termo de cooperação com 
a empresa Netafim para a capacitação de 
instrutores na área. A intenção é, ao longo 
deste ano, estabelecer novas parcerias com 
outros fabricantes de tecnologias para man-
ter em alto nível os treinamentos ofertados. 
Este ano serão disponibilizadas em torno 
de 1 mil vagas em seis cursos gratuitos 
divididos em módulos que variam entre 
16 e 24 horas. Os temas abordados serão 
Irrigação para todos, Gestão de Sistemas 
de Irrigação por Aspersão, Gestão de 
Sistemas de Irrigação Localizada, Gestão 
de Sistemas de Irrigação por Superfície, 
Fertirrigação e Reuso e Gestão da Energia 
Elétrica na Irrigação.

Atenção ao manejo do solo - Um dos 
principais polos de irrigação por pivôs do 
País, Cristalina, no Leste de Goiás, soma 
em torno de 60 mil hectares cultivados 

com a tecnologia, segundo a Associação 
dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo). 
A Fazenda Maringá é um dos exemplos 
da grande diversificação que caracteriza 
muitas propriedades da região. Em 1.536 
hectares, a família Sato cria gado de corte 
e cultiva soja, milho, trigo, feijão (espo-
radicamente), eucalipto, tangerina, uva e 
caqui. São 500 hectares abastecidos com 
cinco pivôs e outros 7,5 hectares irrigados 

com microaspersão, onde são cultivadas 
as frutas. 

Na safra 2017/2018, a produtividade da 
soja irrigada foi de 77 sacas por hectare, 
enquanto as áreas de sequeiro tiveram 
média de 64 sacas/ha. A média geral, que 
foi de 55 sacas/ha em 2014/15, subiu para 
67,8 sacas/ha na última temporada. No 
milho, a média entre as duas áreas foi de 
160 sacas/ha e, no trigo, que é plantado 
apenas com irrigação, o rendimento foi 
de 110 sacas/ha no período 2017/18. “A 
diferença de produtividade entre sequeiro 
e irrigado, atualmente, fica entre 15% e 
20%, de uma forma geral. Mas é preciso 
considerar que essa diferença envolve, 
além do fornecimento de água, fatores 
como época de plantio, rotação de culturas 
e fertilidade do solo”, frisa o engenheiro 
agrônomo Leandro Sato, que junto com 
o pai, Marcelino, cuida do planejamento 
estratégico e operacional da propriedade. 
O manejo do uso da água, continua o 
produtor, passa fundamentalmente pela 
manutenção da cobertura vegetal no solo, 
durante e entre as safras, estratégia que 
forma uma barreira física que ajuda a 
diminuir a perda por evaporação. 

Aprendizado a partir das dificul-
dades — Sato conta que já passou por 
experiências positivas e negativas com 
ferramentas de gestão da irrigação. Agora, 
prefere avaliar outros sistemas para, então, 
escolher a melhor opção. “Hoje a decisão 

Produtor Leandro Sato: 
manejo da água inclui a 

cobertura vegetal do solo, 
estratégia que forma barreira 
física que ajuda a diminuir a 

perda por evaporação 

Fazenda Maringá, em 
Cristalina/GO: 500 hectares 

sob pivô e um sistema 
de produção bastante 

diversificado
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de quando e quanto irrigar é analisada área 
por área, diariamente, de acordo com nossa 
experiência acumulada”, relata. Na Fazen-
da Maringá os pivôs foram instalados há 12 
anos e o funcionamento dos equipamentos 
é abastecido por uma barragem própria 
com área de 70 hectares de espelho d’água 
e volume de mais de 3,3 milhões de m3.

O produtor revela ter notado, há alguns 
anos, que as margens de lucro em áreas 
irrigadas estavam se igualando ou até per-
dendo para as áreas de sequeiro. Doenças 
de solo e sucessão inadequada de culturas 
foram identificadas como razões para que 

isso ocorresse. Uma das alternativas para 
reverter a situação foi dar um “descanso” 
para o solo por um período entre dois e 
três anos, e a cultura mais adequada, de 
acordo com as doenças presentes, foi 
uma gramínea. “Porém, manter uma área 
irrigada sem produção é inviável. Nesse 
contexto, o gado entrou como uma forma 
de financiar esse período de descanso, ge-
rando receita para pagar os investimentos 
dessa solução e ainda uma margem extra 
com a diversificação”, declara.

Assim surgiu o projeto do “boi irriga-
do”. Por meio desse manejo, o gado per-

manece em um dos pivôs durante dois ou 
três anos e, depois, segue para outra área de 
pivô, estabelecendo assim um rodízio em 
toda a área irrigada. Depois da desocupa-
ção pelos animais, novamente é implantada 
uma cultura agrícola, com plantio direto. 
“O primeiro pivô implantado com esse 
sistema retornou para a agricultura há dois 
anos. O objetivo principal é a cura do solo 
para viabilizar a atividade principal da em-
presa, que é a agricultura”, descreve Sato. 

Sobre os resultados obtidos, o produtor 
faz uma ressalva. Houve desempenho po-
sitivo quanto a fatores físicos e químicos, 
como compactação, drenagem e formação 
de perfil de fertilidade com humificação. 
“No entanto, com relação às doenças de 
solo, não houve redução significativa das 
populações de patógenos, como fusarium, 
rhizoctonia e macrophomina, mas, sim, um 
aumento da população de organismos be-
néficos, resultando em um maior equilíbrio 
biológico. As produtividades de grãos em 
sucessão à pastagem foram significativas, 
chegando à diferença de até 8% em relação 
à média dos outros pivôs”, enumera. Na 
pecuária, o sistema mostrou-se bastante 
intensivo, com lotações de 8 UA (unidade 
animal) por hectare, em capim-mombaça.

Informações mais precisas — O boi 
irrigado faz parte de um programa maior 
implantado na propriedade, chamado de 
“fazenda de precisão”, um conceito que, 
segundo o produtor, prega a inserção da 
variável precisão em todas as atividades e 
tomadas de decisão, definindo um modelo 
de gestão baseado na geração concreta de 
dados que possam embasar qualquer ati-
vidade na propriedade. Sato considera que 
o principal produto da Fazenda Maringá 
são os solos produtivos. “Todo o trabalho 
realizado deve ser direcionado para esse 
objetivo, porque a partir do momento que 
existe um solo e um ambiente produtivo, 
não importa qual cultura será instalada 
no local, com certeza ela será rentável”, 
sustenta.

Há planos para o aumento da área irri-
gada em 68%, ou 380 hectares. A família, 
no entanto, aguarda a outorga e a libera-
ção de demanda de energia elétrica para 
viabilizar o projeto. Na opinião de Sato, 
o trabalho conjunto entre os produtores 
pode ajudar na superação dos desafios en-
frentados pelos irrigantes no País. “Facilita 
muito abrir a porteira e receber o vizinho 

Na Fazenda Santo Ângelo, no Oeste da 
Bahia, o produtor Cícero José Teixeira (foto) 
credita os bons resultados que obtém nas 
áreas irrigadas a uma série de razões. “Não 
utilizamos a água de forma aleatória. Traba-
lhamos com um sistema de monitoramento 
que utiliza imagens de satélites e que permite 
a tomada de decisão mesmo quando estamos 
longe da propriedade”, diz. A vantagem desse 
gerenciamento, garante, é perceptível na 
conta de energia elétrica.

Há 17 anos trabalhando com irrigação 
na propriedade em Luís Eduardo Maga-
lhães, ele e a esposa Neuzelita da Silva 
Teixeira, acreditam que só o uso racional 
da água é capaz de manter um projeto de 
irrigação sustentável e rentável. “Somos 
os grandes beneficiados pelos recursos 
ambientais. Se não cuidarmos, poderemos 
ter problemas no futuro”, conclui.  

No manejo das la-
vouras, o produtor não 
deixa de lado práticas 
importantes, como a 
análise do solo, que é 
feita duas vezes por 
ano nas áreas irrigadas e 
onde o milho é cultiva-
do depois da soja. Nas 
lavouras de sequeiro, a 
análise é realizada uma 
vez por ano, e o solo é 
mantido sempre cober-
to. Após a saída da soja, 
entram culturas como 
sorgo, milheto e bra-
quiária. “Há dez anos 
também utilizo apenas 
nematicidas biológicos. 

Não consegui eliminar os nematoides, mas 
aprendi a conviver com o desafio”, pontua.

A última safra, contou com a genero-
sidade do clima, que foi excepcional, nas 
palavras do produtor. “Tudo andou muito 
bem e precisamos irrigar bem pouco”, 
resume. Nos 300 hectares cultivados sob 
três pivôs, Teixeira colheu a média de 94 
sacas de soja por hectare. Nas áreas de 
sequeiro, o rendimento foi de 62 sacas por 
hectare, a mesma média colhida na Região 
Oeste, onde 150 mil hectares são cultivados 
com irrigação. O produtor recorda que, no 
período anterior, chegou a colher 103 sacas 
por hectare em áreas isoladas, mas tam-
bém precisou utilizar mais água durante o 
desenvolvimento da lavoura. “Foi um ano 
em que gastamos 49 sacas por hectare na 
área irrigada, dez sacas a mais do que de-
sembolsamos nesta última safra”, calcula.

Uso racional para a sustentabilidade
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dentro de casa, culminando em uma ação 
que vai desde o planejamento de estradas, 
passa pelo manejo das culturas, pragas e 
doenças, até a gestão compartilhada de ou-
torgas, por exemplo. Acredito firmemente 
que a formação de uma cadeia mais coesa 
contribui significativamente para o 
desenvolvimento da atividade. 
E quando digo coesão, falo 
em parcerias, planeja-
mento conjunto, maior 
poder para dialogar 
com órgãos fiscali-
zadores e regulató-
rios”, constata. 

Gerenciamento 
coletivo — Mais do 
que possibilitar um 
incremento de produti-
vidade, a irrigação bem 
conduzida proporciona 
maior estabilidade aos culti-
vos, assinala o pesquisador Lineu 
Neiva Rodrigues, da Embrapa Cerrados. 

“É um benefício que pode ser usufruído 
com a outorga e a gestão compartilhada da 
água por um grupo de produtores”, defende. 
Segundo o especialista, esse tipo de modelo 
pode funcionar via monitoramento intensi-
vo e planejamento pré-estabelecido para o 

uso acordado com as Agências de 
Águas, que dão suporte técnico 

aos Comitês de Bacia. 
Para auxiliar nos 

processos decisórios 
de uso coletivo, a 
Embrapa desenvol-
ve, em projeto fi-
nanciado pela Fun-
dação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito 
Federal, uma plata-

forma de manejo de 
irrigação em bacias 

hidrográficas. O objetivo 
é fornecer aos usuários uma 

sugestão de uso organizado da 
água, considerando o recurso disponí-

vel no rio e a quantidade de uso por cada 
um dos irrigantes do grupo ou associação, 
auxiliando assim, na redução de conflitos. 
“Por meio de cálculos diários sobre a ne-
cessidade hídrica das culturas, o sistema 
enviará mensagens aos produtores com 
informações sobre o quanto eles precisam 
irrigar e se há água suficiente no rio para 
atender a todas as demandas”, explica 
Rodrigues. Entre as ferramentas utilizadas 
para a operacionalização do sistema estão 
as imagens captadas por satélites. A previ-
são é de que os testes da tecnologia em área 
piloto iniciem no fim de 2019.

A crescente demanda por alimentos e o 
melhor aproveitamento dos cultivos em de-
trimento da abertura de novas áreas fazem 
com o que a gestão adequada dos recursos 
seja ainda mais importante. O pesquisador 
lembra que, embora 97% da produção 
brasileira tenham origem em áreas de 
sequeiro, a parcela irrigada responde por 
cerca de 40% do volume do que é gerado 
no campo. “A irrigação precisa de um 

Estudo da ANA estima que 
áreas irrigadas por pivôs 

podem alcançar 2,885 milhões 
de hectares em 2030, um 

incremento de 107% 
sobre 2015
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olhar mais cuidadoso. O Estado também 
pode dar mais segurança ao produtor para 
a construção de barragens para a retenção 
de água nas propriedades”, sugere.

Sensor é base para sistema — Outro 
exemplo de tecnologia da Embrapa vol-
tada ao manejo em áreas irrigadas é o 
sensor Igstat, um cilindro de sete 
centímetros de comprimento 
feito de material poroso 
que identifica a baixa 
umidade quando suas 
paredes permeáveis 
detectam a passagem 
de ar. O equipamen-
to foi patenteado e 
hoje serve de peça-
-base para o desen-
volvimento de uma 
ferramenta que aciona 
a irrigação ao detectar 
baixa umidade no solo. 

O Sistema Automático de 
Controle de Irrigação (Saci), lide-
rado pela Tecnicer, foi selecionado no edital 
de inovação 2017 do Serviço Nacional da 
Indústria. “O desafio, agora, é trabalhar na 
automação dos processos, com plataformas 
de software e hardware para a comunicação 
do sensor com os demais componentes do 
processo”, afirma o pesquisador Carlos Vaz, 
da Embrapa Instrumentação. O sistema acio-
nará a irrigação somente nas áreas da plan-
tação que precisam de água, característica 
ideal para o emprego em áreas que utilizam 
a agricultura de precisão. Vaz, que participou 
da equipe de desenvolvimento do sensor e 

é o responsável da Embrapa no projeto do 
Saci, salienta que um dos diferenciais do 
Igstat é o baixo custo em comparação aos 
equipamentos semelhantes encontrados no 
mercado.

Realidade e potencial — O Brasil 
está entre os dez países com a maior 

área equipada para irrigação 
do mundo, de acordo com a 

Organização das Nações 
Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO). 
No topo do ranking 
mundial estão a Ín-
dia e a China, com 
aproximadamente 
70 milhões de hecta-
res cada. Os Estados 

Unidos e o Paquistão 
aparecem na sequên-

cia, 26,7 milhões e 20 
milhões de hectares, res-

pectivamente.
O Brasil integra o grupo de países 

com área irrigada entre 4 milhões e 7 milhões 
de hectares, e que ainda inclui nações como 
Tailândia, México e Espanha. Segundo o 
Atlas Irrigação, publicado no ano passado 
pela ANA, em 2015, a tecnologia ocupava 
6,95 milhões de hectares. Apesar do incre-
mento médio de 4% ao ano desde a década 
de 1960, o número ainda é considerado 
pequeno diante do potencial estimado e da 
área total cultivada. Em 2015, de acordo com 
o IBGE, lavouras temporárias e permanentes 
(grãos, frutas, café, cacau e cana-de-açúcar) 
somavam 76,8 milhões de hectares no País. 

Outros cerca de 170 milhões de hectares são 
ocupados por pastagens.

Ainda assim é surpreendente o aumen-
to consistente no uso dos sistemas, avalia 
o especialista em Recursos Hídricos da 
ANA, Thiago Fontenelle. “Esse movi-
mento vem ocorrendo independentemente 
da conjuntura econômica”, observa. Os 
pivôs centrais representam 1,394 milhão 
de hectares, ou 20% da superfície irrigada. 
Minas Gerais reúne a maior parte dos equi-
pamentos, com 31% do total. Em seguida, 
aparecem Goiás (18%), Bahia (16%), São 
Paulo (14%), Mato Grosso (6%) e Rio 
Grande do Sul (6%).

O estudo realizado pela ANA também 
calculou o potencial irrigável no País em 
76,19 milhões de hectares. Áreas com alta 
aptidão somam 21,8 milhões de hectares. 
“São locais favorecidos por condições fí-
sicas, como solo e relevo, além de fatores 
relacionados a oferta de energia, infraes-
trutura, logística e presença de empresas 
que trabalham com a tecnologia”, cita 
Fontenelle. O destaque, nesse caso, fica 
com o Centro-Oeste, que concentra 43,1% 
das áreas de alta aptidão.

Considerando o aproveitamento de 
28% do potencial efetivo de expansão, a 
estimativa é de que sejam incorporados 
3,14 milhões de hectares irrigados, ou 
média de pouco mais de 200 mil hectares 
ao ano até 2030, o que pode representar 
10,09 milhões de hectares com irrigação. 
A perspectiva para a área com pivôs é de 
2,885 milhões de hectares, alta de 107% 
entre 2015 e 2030.


