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IRRIGAÇÃO EM CITROS 
 

- Os resultados alcançados  impulsionaram a 
adoção da prática (frutas in natura  frutas 
para suco) 

 

- Há disponibilidade de água para irrigação dos 
citros? 

 

- Necessidade de adoção de práticas para 
proporcionar o uso racional da água na irrigação 
 justificando a adoção da técnica  USO 
RACIONAL DA ÁGUA 

 

- Participação nos Comitês de Bacia Hidrográfica 



RESPOSTA DOS CITROS À IRRIGAÇÃO:  

- Depende do fornecimento de água nos 
diferentes estádios fenológicos e nas estações 
de crescimento anteriores. 

 

- Sucesso pela adoção da irrigação: 

-Demais práticas culturais adequadas 

  -Resposta das plantas a irrigação está 
diretamente relacionada ao potencial 

produtivo da área 

 

IRRIGAÇÃO  maximizar a produção 



 
Aumento da produção pelo uso da irrigação: 

 
– Época típica de ocorrência do déficit hídrico na 

região 
 

– Condições climáticas e de desenvolvimento 
fisiológico da cultura:  
- Anos com boa distribuição de chuvas  

déficits pequenos 
 

pouca complementação via água de irrigação 
 

De um modo geral, nos últimos anos, nas principais 
regiões produtoras do Estado tem havido a 

necessidade de complementação por irrigação nos 
períodos críticos.  



 

- Na Flórida  a irrigação complementar às 
chuvas tem trazido benefícios em 8 a 
cada 9 anos na citricultura (aumento  
médio de 22%). 

 

- Dimensionamento do sistema de irrigação: 
atender especialmente as necessidades 
hídricas nos períodos críticos ao déficit 

hídrico. 

 



 

MANEJO DA ÁGUA: 

Pode ser diferenciado nos estádios de 
desenvolvimento conforme a maior ou menor 

sensibilidade da cultura ao estresse hídrico e ao 
EFEITO NA PRODUÇÃO. 

 

 

Período crítico ao déficit hídrico dos citros: 

– da brotação até o fruto atingir 2,5 a 3,0 cm de 
diâmetro (período que ocorre divisão celular dos 

frutos) – IRRIGAÇÕES FREQÜENTES 

 

   ELEVADA DEMANDA DE ÁGUA  



• Demanda hídrica menor:  
– maturação, colheita, período de repouso  
       
 possibilidade de aumento do intervalo 
entre irrigações 

 
- Déficit moderado no final do verão e 
outono  desejável para melhorar a 
qualidade dos frutos 



 

Limitação da água para irrigação  Estudos de 
redução da irrigação no período de 

desenvolvimento dos frutos – Flórida, Arizona e 
Israel – resultados ainda não conclusivos  

(Parsons & Wheaton, 2000). 
 

objetivo o menor prejuízo fisiológico a cultura  
 

 menor alteração na produtividade dos citros 
 

• Irrigações freqüentes  Adequado suprimento 
de água no solo 

 

 ELEVADAS PRODUÇÕES 



ÉPOCA DE INÍCIO DAS IRRIGAÇÕES  

 

Considerar: 

 

- Estado hídrico das plantas 

 

- Interação temperatura do ar e  
disponibilidade hídrica do solo 



 

- Início da irrigações – observação visual – 1 a 
3 semanas após a murcha nas folhas persistir 
ao amanhecer – considerar a intensidade do 
estresse e o clima  

 

- Final do período de repouso – adequado 
suprimento de água – CHUVA OU 
IRRIGAÇÃO 

 

EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO SUB-
DIMENSIONADOS? Sub-lâminas – mais 

baratos!!!! 



 

 

NECESSIDADES HÍDRICAS DOS CITROS 

 

• Necessidade anual: 900 a 1300mm 

Valor médio anual: 2,5 a 3,6 mm/dia 

 

• Irrigação complementar às chuvas:  

280 a 600 mm/ano 
 



Variação do consumo de água: 

• Região de cultivo: demanda climática 
 

• Água no solo: retenção, movimento e disponibilidade  
 

• Tratos culturais: manejo do mato 
 

• Densidade de plantio 
 

• Porte das plantas: idade  
 

• Duração da estação de crescimento 
 

• Combinações copa-cavalo 
 

• Manejo das irrigações - método 



 

•  Região central de Israel – aplicações 
semanais (Shalhevet & Levy, 1990): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade Irrigação (litros/planta.dia) 

1o ano 10 

2o ano 15 

3o ano 25 

4o ano 45 

5o ano 65 

6o ano em diante 100  



• Plantas adultas Lima ácida Tahiti – Piracicaba 
– (Marin, 2000) 

– Verão: 150 l/planta.dia   

– Inverno: 70 l/planta.dia 
 

• Plantas adultas – Flórida: 150 
litros/planta.dia (Boman et al., 2002). 
 

• Plantas jovens – Lima ácida Tahiti – 
Piracicaba (Alves Junior et al., 2003): 
– Consumo médio de água no período do 14o ao 
18o mês após o transplantio: 13,6 
litros/planta.dia 



 
• Citros – Israel (Shalhevet & Levy, 1990):  

– 6o ano em diante: 4 a 4,5mm/dia 
 

• Laranjeira Valência – porta-enxerto swingle – 
5 anos – Florida (Boman & Syvertsen, 1991): 
– Consumo médio no ciclo: 3,5 mm/dia 
– Consumo pico: 7,6 mm/dia – verão – 

crescimento dos frutos 
 

• Plantas adultas Lima ácida Tahiti – Piracicaba 
– (Marin, 2000) – valores de pico de: 5 a 6 
mm/dia 



• Plantas adultas de citros na Flórida (Boman & 
Parsons, 2002): 

 Variação: 1,5 (inverno) a 5,3 mm/dia 
(primavera-verão) 

 Média: 4,6 mm.dia-1  

 

• Plantas de Lima ácida Tahiti – Piracicaba – 
(Alves Junior et al., 2003): 

- ETc média  2,5 mm/dia  3o ao 7o mês 
após transplantio das mudas 

- ETc média  3,7 mm/dia  14o ao 18o 
mês após transplantio das mudas 



 
Em regiões com elevadas precipitações  

devem ser considerados valores 
probabilísticos 

 

o uso de dados mensais de evapotranspiração  

 

subestimar a necessidade de água pela 
cultura, por considerar os dias nublados e 
chuvosos onde a evapotranspiração é baixa  

 



MANEJO DAS IRRIGAÇÕES 

 

Quando ? 

 

Quanto ? 

  

Como aplicar ? 

 



OBJETIVOS DO MANEJO: 
 

• maximizar produção e qualidade x 
equilíbreo  

 

• racionalizar o uso de mão-de-obra, 
energia e água,  

 

• evitar: 
- problemas fitossanitários: aplicações 
excessivas ou deficientes, 

- desperdício de nutrientes, 

 



 

MANEJO:  
 

• ATENDER AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS 
DA CULTURA APROVEITANDO A 
POTENCIALIDADE DO SISTEMA DE 
IRRIGAÇÃO UTILIZADO. 
 

• LÂMINAS E INTERVALOS FIXOS OU NÃO: 
critério racional de decisão 
 

 
 

PARÂMETROS DE SOLO - CLIMA – PLANTA 



 

MANEJO DA ÁGUA 

 

INDICADORES: 
 

PLANTA 
 

SOLO 
 

 CLIMA  
 

ASSOCIAÇÃO 

 



PARÂMETROS BÁSICOS 

 

- LÂMINA DE IRRIGAÇÃO   
 

- SISTEMA RADICULAR 
 

- FATOR DE CONSUMO DE ÁGUA 
 

- POTENCIAL DE ÁGUA CRÍTICO: CITROS 
 

- DEMANDA CLIMÁTICA (ETo) E DA 
CULTURA (ETc) 



ÁGUA DISPONÍVEL NO SOLO E  

LÂMINA DE IRRIGAÇÃO 
                   

  UCC - UPMP 

AD = -------------- ds . p  

                 10 

 

Água facilmente disponível:  Água que pode ser consumida 
antes da irrigações 

 

                    UCC - UPMP 

AFD = LL = -------------- ds . p .  f         (1) Avaliações                                                     
     10                       generalizadas 

  

                   UCC - Ui 

AFD = LL= ------------ . ds . p                (2) Controle das                                 
    10                         irrigações 

                             

 



SISTEMA RADICULAR 
 

- Umidade excessiva: diminui 02  

- Déficit hídrico: reduz a atividade radicular  volta a se 
desenvolver com umidade (permanecem saudáveis). 
 

- PROFUNDIDADE EFETIVA DAS RAÍZES (p):  

- lâmina de irrigação 

- instalação de sensores  
 

- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS RAÍZES 
 

- AVALIAÇÕES LOCAIS: 

resistência mecânica 

umidade    

aeração 

fertilidade 





SISTEMA RADICULAR - POMARES EM 
PRODUÇÃO: 

 
 Montenegro (1960): ( copas, cavalos, tipos de 

solo, 10 anos) 
-   Profundidade: 90% até 60 cm. 
- Distribuição espacial: 75 a 90% até 2 m do 

tronco. 
 
 Moreira (1988): (laranja pera /limão Cravo, 

latossolo, 7 anos) 
- Profundidade:  73% até 60 cm. 
- Distribuição espacial: de 1,4 a 3,5 m do tronco. 
 



Ribeiro (1993): (Lima ácida “Tahiti”/limão Cravo, 
3,5 anos) 

- Profundidade: 74% até 30 cm.  
- Distribuição espacial: entre 0,70 e 1,40 m do 

tronco. 
 

Vieira & Gomes (1999): (Lima ácida “Tahiti” / 
limão Cravo, 8 anos) 

- Profundidade: 80% até 50 cm (50% até 25 cm).  
- Distribuição espacial: 80% até 1,5 m do tronco. 
 
Machado & Coelho (2000): (Lima ácida 

“Tahiti”/limão Cravo, Terra Roxa Estruturada) 
- Profundidade: 40 cm de na linha de plantio. 
- Distribuição espacial: parte entre 50 a 75% do 

diâmetro da copa. 
 



 

 Santos et al. (2002): (Lima ácida “Tahiti” / 
citromelo “swingle”, 5 anos, microaspersão, 
Latossolo Amarelo Distrófico, textura média). 

- Profundidade efetiva: 25 cm. 

- Distância efetiva das raízes: 1m. 

 

RECOMENDAÇÃO GERAL: 

 profundidade efetiva: 40 - 50 cm 

 distribuição espacial: 1/3 a 2/3 do diâmetro da 
copa. 

 



 
f - FATOR DE CONSUMO DE ÁGUA  

 
f  % da AD que pode ser consumida antes das 

irrigações, sem prejuízos ao crescimento e 
produção das plantas 

 
 

f -  CITROS: 
 

• Recomendações gerais: f = 15 a 60% (considerar 
o sistema de irrigação – irrigações freqüentes ou 
não) 

• Período crítico ao déficit hídrico: f = 10-20% a 
40% 

• Após o período crítico: f = 50 a 60%  
• Fao (Boletim 33) -  f em função da demanda 

climática  80% (2mm/dia)  30% (10mm/dia) 



POTENCIAL DE ÁGUA CRÍTICO – CITROS 

 

valor até o qual as irrigações podem ser 
realizadas sem prejuízos à produção 

              

determina a umidade do solo 

 

LÂMINA DE IRRIGAÇÃO 

                    

DETERMINA O MOMENTO  

DA IRRIGAÇÃO 

 

Recomendações gerais: -10 a -70 kPa 



 

POTENCIAL DE ÁGUA CRÍTICO PARA 
CITROS 

 

Localizada: 

-10 kPa à -15 kPa – período crítico ao 
déficit 

-15 kPa à –30 kPa – outono/inverno 
- FAIXA ADEQUADA PARA MANEJO DE ÁGUA 

 

Aspersão: 

-50 kPa a -70 kPa 



MANEJO DE ÁGUA VIA PLANTA 

 

ESTADO HÍDRICO DAS PLANTAS: 

- resistência estomática,  

- potencial de água nas folhas, 

- temperatura foliar,  

- conteúdo de água nas folhas, 

- diâmetro do caule, 

- fluxo de seiva, 

- taxa de crescimento do fruto, 

- dentre outros.  

 



 

POTENCIAL DE ÁGUA NAS FOLHAS: 
 

• Relacionado diretamente ao potencial de água 
no solo e aos elementos climáticos que atuam 
no comportamento estomático. 

 

• Existe grande variação com relação aos 
valores de  potencial de água crítico na 
folha  fechamento estomático   

   

QUANDO IRRIGAR 



 

• DIÂMETRO DO TRONCO E DE FRUTOS: 
 
– Irrigações diárias: aumento da taxa de 
crescimento do diâmetro tronco e dos frutos 
(comparado a irrigações com intervalo de 2 
dias) 

  
Diminuição da amplitude de variação da umidade 

solo 
 

Monitoramento permite controle do crescimento 
do fruto – aliado a técnicas de fertirrigação – 

permite estabelecer metas e critérios de acordo 
com o interesse de mercado 

 
Ajuste fino do manejo – interesse de mercado 



Medidas de diâmetro do fruto: suporte na decisão do 

manejo da irrigação – QUANDO IRRIGAR – 

monitoramento em parte do ciclo da planta. 







 

 

• AVALIAÇÕES DE FLUXO DE SEIVA:  
–  Lima ácida Tahiti – portes diferentes das 
plantas – transpiração das plantas (Marin et 
al., 2001; Coelho Filho, 2002; Rojas, 2003) – 
Piracicaba, SP. 

 

QUANTO IRRIGAR 



MÉTODOS SÃO PROMISSORES 
 

 COMPLEXOS, NO BRASIL TEM SIDO 
UTILIZADOS PARA FINS DE PESQUISA 

 
 

• DEVIDO AS DIFICULDADES 
ENVOLVIDAS NO MANEJO VIA PLANTA 

  
MANEJO VIA SOLO E/OU CLIMA 



 
MANEJO VIA SOLO  

  

- Monitoramento da água no solo: UMIDADE DO 
SOLO ou POTENCIAL DE ÁGUA NO SOLO 

 
- POTENCIAL – as irrigações são realizadas 

sempre que se atinge o potencial de água crítico 
para a cultura – FAIXA ADEQUADA DE ÁGUA 
NO SOLO. 

 
- UMIDADE DO SOLO i– quantidade de água 

necessária para repor a umidade do solo na CC 
(limite superior) até Pe no dia i. 
 

  



 

UMIDADE DO SOLO 

- Gravimétrico, 

- Sonda de neutrons,  

- Atenuação de raios gama,  

- TDR,  

- Sondas de Capacitância (Enviroscan, 
Diviner) 

- Sensores eletrométricos, 

- Tensiômetros,  

- Aquaflex, dentre outros. 

 



 

SONDA DE NEUTRONS E ATENUAÇÃO 
DE RAIOS GAMA: 

- Necessitam de licença para utilização - 
CNEN 

- Deve ser calibrado para cada tipo de solo. 

- Erros significativos ocorrem em solos 
estratificados. 

- Equipamento caro.  

- Mais utilizados  para fins de pesquisa.  



 

TENSIÔMETRO/TENSÍMETRO: utilizado em várias 
culturas e locais no mundo, é simples e econômico, faixa 
de funcionamento AFD (0 a 80 kPa) – potencial de água 
crítico para os citros. 

 

Não mede   energia que a planta precisa exercer  
para extrair água do solo 

 

DETERMINA O MOMENTO DA IRRIGAÇÃO  
QUANDO IRRIGAR 

e de forma indireta permite aferição  
da lâmina de irrigação  

 

identifica IRRIGAÇÕES EXCESSIVAS OU 
DEFICIENTES  adequação da lâmina 



• Quando a relação tensão x umidade do solo 
é conhecida (curva característica da água 
no solo): 

 

• O aparelho pode ser utilizado para 
determinação da água disponível no solo a 
qualquer momento. 





MOMENTO DE IRRIGAÇÃO:  
- sensores na metade ou a 1/3 e a 2/3 da 

profundidade das raízes. 
 

  irrigações realizadas quando atingir o  
potencial de água crítico (cultura) 

 
 

 AJUSTE DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO: 
- instalar sensores no limite da  
profundidade efetiva das raízes 

 

leitura diária dos tensiômetros, para ajuste 
da lâmina de irrigação 



SENSORES DE RESISTIVIDADE (BLOCOS DE 
GESSO, FIBRAS DE VIDRO -WATERMARK) 

- Métodos que dependem do efeito da água nas 
propriedades elétricas do solo  a resistividade do 
solo depende do conteúdo de água  no entanto, a 
concentração de íons também interfere. 

-  resistência    
- Leituras: medidores de corrente elétrica ou 

medidores previamente calibrados (watermark).  
- Necessitam calibração . 
- Insensíveis a pequenas variações da  no solo. 
- São sensíveis a salinidade – deterioram. 
- Baixo custo. 
- Leitura no mesmo local ao longo do ciclo. 
- Fácil instalação e operação em condições de campo. 





SENSORES CAPACITIVOS: 
- medem a constante dielétrica do solo 
-   é medido pela medida de capacitância entre 

2 eletrodos implantados no solo. 
- Permite medidas instantâneas. 
- São necessárias calibrações periódicas para 

manter a precisão da leitura ao longo do tempo. 
- Quando a concentração iônica não se altera muito 

os sensores tem elevado nível de  precisão. 
- Não são sensíveis a presença de sais. 
- Calibração é complexa pois a relação com  não é 

linear. 
- São facilmente adaptados para leitura por 

métodos remotos. 
- Disponibilidade de excelente software para 

interpretação dos dados e não oferece perigo ao 
usuário. 



- Disponibilidade de excelente software para 
interpretação dos dados e não oferece perigo ao 
usuário. 

 

- Há disponibilidade de dois tipos de 
dispositivos: 
- Sonda portátil inserida nos tubos de acesso no 
momento da leitura (DIVINER) 

- Sensores permanentes nos tubos de acesso 
conectados a um datalogger (ENVIRUSCAN) 

 

- Preço elevado: 
- U$ 1.000,00 uma simples unidade portátil 
- + de U$ 10.000,00: instalações  permanentes 
com muitos sensores 





 Sonda de capacitância (Fares & Alva, 2000) 
 

Laranjeira Hamlin – citromelo Swingle (3 anos) 
 

- Umidade no perfil 

-Estimativa do consumo de água 

-Interceptação da água de chuva pelas plantas 
(max -38%) 

 

  

Interceptação da água da chuva varia de 6 a 53% 
(Alva et al., 1999):  

- intensidade da precipitação,  

- direção e velocidade do vento) 



TDR: 
- Medidas da propagação de ondas 

eletromagnéticas ou sinais (freqüência) através 
do solo. 

- A  velocidade da onda e a amplitude são medidas 
e relacionadas à  do solo. 

- Equipamento caro (U$ 4.000,00 a U$ 8.000,00) 

- É possível automação e obtenção de dados ao 
longo do tempo. 

- Necessita calibração. 

- Medidas acuradas de , pode detectar pequenas 
variações de  no solo, mas em uma estreita 
camada de raiz no perfil do solo as mudanças não 
são facilmente detectadas.  









 

 

AQUAFLEX: 

- consiste de sensores longos que são 
enterrados lateralmente. 

- Utiliza uma linha de transmissão padrão de 
processo similar ao TDR 

- Mede  e CE.  





PLANILHAS DE CONTROLE – GRÁFICOS 
AUXILIAM O CONTROLE DA ÁGUA NO 

SOLO 
 

  MANEJO DAS IRRIGAÇÕES 

 



CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DE SENSORES E 
MONITORAMENTO DA ÁGUA NO SOLO 

 

- Acompanhamento técnico nos primeiros ciclos. 
 

- Região de projeção da copa, nunca junto ao 
tronco. 
 

- 1/3 a 2/3 do diâmetro da copa. 
 

- Profundidade efetiva do sistema radicular. 
 

- Na linha de plantio (especialmente –localizada). 
 

- Distância entre o gotejador e o sensor – bulbo 
úmido.   

 



NÚMERO DE SENSORES: 
 

- Uniformidade de distribuição de água do sistema. 
- local representativo do solo  e da cultura 
- Estação de controle: 2 a 3 sensores. 
-  Mínimo de duas a três estações de controle em 

cada gleba representativa 
 

 Áreas com a mesma face de exposição, similar 
tipo de solo e plantas de mesma espécie e porte. 

 
Desvantagem dos sensores de umidade: 
- medida pontual.  
- requer cuidado na confecção, na instalação e 

manuseio. 



MANEJO DE ÁGUA VIA CLIMA 

 

Reposição do consumo diário da cultura, 

 

Somatória do consumo diário de água pela 
cultura desde o dia da última irrigação, 

 

 Realização de balanço hídrico (BH). 
 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DA CULTURA (ETc) 

 



CONSUMO DE ÁGUA PELAS CULTURAS 
(ETc) 

 
ETc: quantidade de água que deve ser reposta ao 

solo para manter o crescimento em condições 
ideais. 

 

ETc = ETo . Kc 

 

ETo: evapotranspiração de referência; 

Kc: coeficiente de cultura. 

 



 

Evapotranspiração de referência (ETo): 
vários métodos 

 

   escolha:  clima, finalidade e da 
instrumentação, dados existentes  

 

• Os métodos utilizam uma ou mais variáveis 
e as estimativas podem ser simples a 
complexas. 

 



 

MÉTODO PENMAN-MONTEITH (FAO)  

 

- mais preciso – necessita de diversas variáveis 

 

uso de estações agrometeorológicas automáticas e 
microcomputador 

 

Facilidade de leitura e cálculo 

 
OS DADOS PODEM SER UTILIZADOS  

POR VÁRIOS USUÁRIOS 

 





TANQUE CLASSE A  

- evaporímetro útil e eficiente, pode ser utilizado 
para o manejo da água em várias culturas:  

 

ETo = Kp . ECA 

 

ETo: evapotranspiração de referência, 

Kp: coeficiente do tanque classe A, 

ECA: evaporação do tanque classe A. 

 

Kp (Tabela FAO-equações) -  Vv, UR, área 
gramada ou solo descoberto, tamanho da 
bordadura. 







Kp Meses Pindorama Mococa 

Janeiro 0,85 0,83 

Fevereiro 0,85 0,84 

Março 0,85 0,83 

Abril 0,84 0,81 

Maio 0,83 0,81 

Junho 0,82 0,81 

Julho 0,77 0,79 

Agosto 0,77 0,76 

Setembro 0,79 0,75 

Outubro 0,79 0,78 

Novembro 0,82 0,80 

Dezembro 0,84 0,83 



 

Consumo de água pelas plantas: 
 

ETc = ETo . Kc 

 

 O Kc estima ETc para condições ideais: 
 

- sem limitações locais ao desenvolvimento das 
plantas 
 

- Kc – integra as diferenças entre a ETc e a ETo 
 

- Kc - essas diferenças podem ser integradas por 
um valor simples ou por modelos de partição 



- Os maiores efeitos das variações climáticas são 
incorporados na ETo  Kc varia 
predominantemente com as características da 
cultura e as práticas culturais adotadas que 
afetem o desenvolvimento das plantas 

 

- Tal fato tem facilitado a adoção de Kc em 
diferentes locais e climas - boa aceitação desse 
coeficiente – AJUSTES 

 

- NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO LOCAL 

 



- Cuba – coeficientes bioclimáticos para os 
citros (K):  

ET= ECA.K     

 

K=Kc.Kp  

 

-Valores médios - Laranja Valência  

  - Desenvolvimento inicial: K = 0,56 

-Pomar em produção: K = 0,70 – 0,75 

 



  COEFICIENTE DE CULTURA (Kc) 
 

- Lima ácida “TAHITI”: Kc = 0,8 (Vieira & Ribeiro, 
1993).  
 

- Laranja Pera / limão cravo (4 anos, espaçamento 
de 4 X 7 m):  Kc =  0,75 (Bertonha, 1997). 
 

- Pomar de 5 anos (6 x 6) – India: Kc = 0,8 
(Shirgure,2001). 
 

- Kc = 0,6 – valor médio para a California 
(Grismer, 2000). 
 

- Vieira (1984) – limoeiro e grapefruit – valores de 
Kc 10 a 15 % maiores. 
 



- Lima ácida Tahiti, espaçamento de 7 x 5 m, 
microaspersão: Kc = 1,34 para freqüência de 1 
dia e Kc  1,0 considerando intervalos entre 
irrigações de 1 a 3 dias (Coelho et al., 2002). 
 

- Lima ácida Tahiti, espaçamento de 7 x 4 m 
(Alves Junior et al., 2003). 
- Kc  0,6  3o ao 7o mês após transplantio das 
mudas 

- Kc  1,0  14o ao 18o mês após transplantio 
das mudas 

 

- Boman & Parsons (2002) : Kc de 0,9 a 1,0, plantas 
adultas de citros nas condições da Flórida (0,9 no 
período do inverno e 1,0 no restante do ano).  

 



FAO:  Kc utilizados como diretriz na falta de dados locais 
 

Fonte: Allen et al (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas cítricas sem plantas invasoras Altura  das plantas (m) 

Plantas cobrindo 

70 % da área 

0,65 – 0,70 4 

Plantas cobrindo 

50 % da área 

0,60 – 0,65 3 

Plantas cobrindo 

20 % da área 

0,45 – 0,55 2 



Plantas cítricas com plantas invasoras Altura  das plantas (m) 

Plantas cobrindo 

70 % da área 

0,70 – 0,75 4 

Plantas cobrindo 

50 % da área 

0,75 - 0,80 3 

Plantas cobrindo 

20 % da área 

0,80 - 0,85 2 



- Kc - um valor simples ou por modelos de partição 

ETc = ETo . Kc 

ETc = ETo . (Kcb + Ke) 

- Kc simples – integra o efeito da evaporação direta do solo e 
da transpiração da cultura considerando a média de um 
período. 

- Partição de Kc (Kc= Kcb+Ke)- indicado para manejo da 
irrigação em tempo real, balanço de água no solo e 
investigações onde variação diária da umidade resulte em 
impacto importante na ETc – indicado para irrigações de 
alta freqüência – ECONOMIA DE ÁGUA 

Kcb – transpiração potencial da planta sem estresse 

Ke – componente de evaporação da água no solo 
 

- Escolha dos valores de Kc: objetivo, dados disponíveis e 
precisão necessária 



Sempre que disponíveis determinações regionais 

 de Kc e Kcb estes devem ser utilizados 

 

 – caso contrário utilizar os valores da literatura e 
monitorar a água no solo para ajustes se 

necessário 

 

- HÁ NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO OU 
AJUSTE DESSES COEFICIENTES 



ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA PARA 

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA 
 

ET localizada < outros métodos 

ETcl= Kr . Kc . ETo 

ETcl: evapotranspiração da cultura para irrigação 

localizada (mm/dia) 

Kr: coeficiente de redução (decimal) 

Kr=As/0,85         

As: fração superfície do solo realmente coberta 

pela folhagem das plantas, ao meio dia em 

relação a área total que pode ser explorada 

(decimal) 



• Quando as plantas ocupam a área toda : As=Kr = 1,0. 

 As             Kr 

 1,0  1,0 

 0,9  1,0 

 0,8  0,94 

 0,7  0,82 

 0,6  0,70 

 0,5  0,59 

 0,4  0,47 

 0,3  0,35 

 0,2  0,24 

 0,1  0,12 

 



MANEJO VIA SOLO E VIA CLIMA: 

 BALANÇO HÍDRICO: considera todos os fluxos 

de água que entram e saem do volume de solo 

explorado pelas raízes 

 

IRRIGAÇÕES , PRECIPITAÇÕES , ASCENÇÃO 

CAPILAR  entradas no BH  

 

PERCOLAÇÃO, ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

e CONSUMO DE ÁGUA saídas no BH 

 

Componentes são identificados no monitoramento 

da água no solo 



AS PERDAS (escoamento superficial ou percolação 

profunda) minimizadas com o manejo de água  

  

 ENTRADA – ascenção capilar – para a maior parte dos 

cultivos comerciais não é significativa 

 

BALANÇO HÍDRICO   

- IRRIGAÇÕES, 

-PRECIPITAÇÕES 

-CONSUMO DE ÁGUA PELAS PLANTAS (ETc) 

  

 



 

Nec. Irrig. 

 

Tensiômetros 

 

Observações 

 

Dia 

do 

mês 

 

ECA 

 

(mm) 

 

Kp 

 

Kc 

 

Pef 

 

(mm) Semana 

(mm) 

Dia 

(mm) 

30cm 

(cbar) 

60cm 

(cbar) 

90cm 

(cbar) 

Irrig 

(mm) 
 

semana1 43,4 0,8 0,8 18 9,8 1,4      

1 4,6 0,8          

2 4,8 0,8          

3 6,2 0,8        4,2  

4 5,9 0,8          

5 4,5 0,8          

6 5,1 0,8          

7 6,1 0,8        5,6  
semana1 37,2 0,8 0,8 0 23,8 3,4      

8            

 



BALANÇO HÍDRICO 
 

após as irrigações - armazenamento de água completo 
 

ETc  saída 

precipitações  entrada 
 

quando consumido o valor da lâmina 
 

 realiza-se a irrigação 

 

BH:  

- é simples, eficiente, de fácil manejo nas propriedades 

- equipamento  BH em várias culturas, estádios de 
desenvolvimento 

 



ASSOCIAÇÃO DE MÉTODOS PARA MANEJO 

DAS IRRIGAÇÕES 

• Associação de mais de um método de monitoramento 

aumenta a confiabilidade do processo 

• Manejo via planta-  pesquisa 

• O BH ou estimativa da ETc O QUANTO IRRIGAR 

 

• TENSIÔMETROS (SENSORES DE UMIDADE DO 

SOLO) QUANDO IRRIGAR 

 

• LEVA A BONS RESULTADOS NO MANEJO DAS 

IRRIGAÇÕES. 
 



MUITO OBRIGADA!  


