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MANEJO DA ÁGUA

Quando?

Quanto?

Como?



MANEJO DA ÁGUA - INDICADORES

- Necessidades fisiológicas da 
planta potencializando o uso 
do sistema de irrigação.
- Lâminas e intervalos fixos ou 
não: critério racional de 
decisão



MANEJO DA ÁGUA x SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
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MANEJO DA ÁGUA x SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA - % DA ÁREA MOLHADA

• Smajstrla & Koo (1984): laranja Valência, regiões de 
irrigação complementar às chuvas, plantas adultas, 
solos arenosos, irrigar cerca de 50% do sistema
radicular:

Sistema de 
irrigação

Aumento
médio de 
produção

Área
molhada, %

Área da
planta, %

Microaspersão 65 % 17 e 30 28 e 50
Gotejamento 43 % 3 e 6 5 e 10



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA - % DA ÁREA MOLHADA

• Zanini et al. (1998): plantas adultas de citros: 50% da
área total disponível às plantas, ou no mínimo a área
de projeção da copa.

• Coelho et al. (2000): 33 a 67% e valores menores
para irrigação complementar.



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA - % DA ÁREA MOLHADA

• Áreas de cultivo comercial 10 a 20 % AM, com 
aumentos médios de produção de 20 a 50%.

↓
Aumento associado ao intervalo entre irrigações.

• Recomendações gerais de 30 a 40% AM em relação
à área total.

• Necessário avaliações comparativas nos diferentes
sistemas de cultivo, considerando aspectos relativos
ao manejo da irrigação.



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA - % DA ÁREA MOLHADA

Souza et al. (2003): Efeito da % de área molhada (15%, 
31% e 46%) na produção e qualidade do fruto de lima 
ácida “Tahiti”, Visconde do Rio Branco, MG, no 
período de 11/2000 a 11/2001:

• Não ocorreu diferença significativa na produção.
• A irrigação proporcionou aumento da produção e do 

peso médio do fruto em relação ao tratamento não
irrigado.



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA:  % da área molhada, 
no linhas de irrigação x vazão dos gotejadores

• Alta freqüência de irrigação, após uma seqüência de 
irrigações a frente de molhamento atinge equilíbrio.

• É importante a avaliação da %AM e considerar no 
manejo via solo que a umidade decresce a partir do 
gotejador.

• Adoção de uma linha de irrigação por linha de planta
deve considerar irrigações com alta freqüência, e, a 
seleção cuidadosa no número e vazão dos emissores
para formação de uma faixa irrigada ao longo da
linha.



RESPOSTA DOS CITROS À IRRIGAÇÃO: 
- Depende do fornecimento de água nos 

diferentes estádios fenológicos e nas estações 
de crescimento anteriores.

Aumento da produção com irrigação complementar:
Época típica de ocorrência do déficit hídrico na região

↓
Anos com boa distribuição de chuva:

↓
Déficits pequenos: pouca complementação via 

água de irrigação

- Na Flórida → a irrigação complementar tem 
trazido benefícios em 8 a cada 9 anos na 
citricultura (em média 22%).



IRRIGAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE POMARES
Alves Junior et al. (2005), Piracicaba, SP, período de 14 a 28 
meses após plantio:

- Diferenças ⇒ ocorrência de períodos com déficit hídrico.
- Castel & Buj (1992); Castel (1993; 1994); Shalhevet & Levy 
(1990)



NECESSIDADES HÍDRICAS DOS CITROS

- Necessidade anual: 900 a 1300mm (2,5 a 3,6 mm.dia-1)
-Irrigação complementar às chuvas: 280 a 600 mm.ano -1

- Cruz (2003): 1272 mm (Piracicaba, Valência, 11 anos)

Plantas jovens:
– Limoeiro (4 anos), Tajaquistão: 740 mm (Shirgure

et al., 2000).
– Laranja “Clementina”, Espanha: 290 a 400 mm 

(Castel, 1997).



NECESSIDADES HÍDRICAS DOS CITROS

Variação em função:
– Região de cultivo: demanda climática 
– Disponibilidade de água no solo.
– Tratos culturais: manejo do mato
– Densidade de plantio
– Porte das plantas (idade) 
– Duração da estação de crescimento
– Combinações copa-cavalo
– Manejo das irrigações



• A eficiência do uso da água nos citros é relativamente
maior quando comparada a outras culturas

⇓
-à elevada resistência das folhas dos citros à difusão do 

vapor d’água.
- Extensa resistência ao transporte de água na planta, 

associada a baixa presença de ramos e ao
desenvolvimento radicular e sua baixa condutividade
hidráulica (Kriedemann & Barrs, 1981), dentre outros

aspectos.
⇓

Mesmo em condições adequadas de umidade no solo 
apresenta potenciais de água na folha menores em

relação a outras espécies de plantas.



• Pomares de laranja no Arizona e na Flórida tem 
semelhantes taxas de transpiração em condições
muito diferentes de demanda evaporativa (Boman
et al., 2002)

⇓
Controle estomático em resposta à evaporação e 

déficit de pressão de vapor.



PLANTAS JOVENS (2 anos)
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Figura 5 - Evapotranspiração da cultura horária para os períodos 
de verão e inverno. Pontos representam o valor médio de 3 
repetições e as barras verticais o desvio-padrão
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• Plantas Lima ácida Tahiti, Piracicaba (Marin, 2000) 
– Consumo de pico de: 5 a 6 mm.dia-1

• Plantas adultas de citros na Flórida (Boman & 
Parsons, 2002):
– Variação: 1,5 (inverno) a 5,3 mm.dia-1 (primavera-

verão)
– Média: 4,6 mm.dia-1

• Plantas adultas, “Murcote”, Japão (Yang et al., 2003):
– Variação: 0,6 mm.dia-1 (inverno) a 4,4 mm.dia-1 

(verão)



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: Desde a brotação 
até o fruto atingir 2,5 a 3,0 cm de diâmetro (período 
que ocorre divisão celular dos frutos) – irrigações 
freqüentes.

• Menor sensibilidade ao estresse hídrico: 
maturação, colheita, período de repouso 

↓
Possibilidade de aumento do 

intervalo entre irrigações



• Irrigações freqüentes → Adequado suprimento 
de água no solo

↓

ELEVADAS PRODUÇÕES

• Limitação da água para irrigação → Redução da 
irrigação no período de desenvolvimento dos frutos –
Flórida, Arizona e Israel (Parsons & Wheaton, 2000).

↓

Objetivo → menor prejuízo fisiológico a cultura →
menor alteração na produtividade dos citros

↓

Modelos quantitativos do efeito do déficit hídrico 
ainda são escassos na literatura nacional



PERÍODO DE REPOUSO E FLORESCIMENTO

- Diferenciação das gemas florais: durante o 
período de repouso o crescimento vegetativo é 
mínimo – acúmulo de reservas.

Déficit hídrico aliado a baixas temperaturas  
(isoladamente)

↓
Período de repouso → estresse →chuva/irrigação

↓
FLORAÇÃO



- Período de repouso insuficiente: florescimento 
pouco vigoroso.

- Estresse excessivo: aumenta % de abortamento de 
flores: - 64% das flores - excessivo

- 20% das flores - adequado (Torisi, 1952)

- Duração do período de repouso ⇔ quantidade de 
flores produzidas ⇔ produção (45 a 60 dias) 

- Final do período de repouso:
- Ψf predawn: - 1,3 MPa (limão) (Barbera et al., 1985)

- Ψf : -3,5 a -3,9 MPa indicaram ser a faixa crítica sob 
a qual um ótimo florescimento poderia  ser observado 
(laranjeira, India) (Huchche et al. (2004).



Souza et al. (2004):Influência do período de estresse
hídrico na distribuição temporal de lima ácida “Tahiti” no 
período de 11/2000 a 11/2001, em Visconde do Rio 
Branco, MG.

• Estresse hídrico: aumentou a produção nos meses
subseqüentes.

• Estresse de 10 a 13 semanas (maio a julho de 2001) 
reduziu a produção durante o período de aplicação.

• A duração do estresse afetou a época e a 
produtividade sazonal, mas não a produção total.

• Em Visconde do Rio Branco (MG) déficits no período
de maio a setembro de 7 a 10 semanas (49 a 70 dias) 
proporcionaram maior produção na entressafra de 
lima ácida.



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 –intensidade do estresse e o clima.

- Final do período de repouso: adequado suprimento 
de água.



Época de início das irrigações → florescimento



MANEJO DAS IRRIGAÇÕES

• Planta

• Solo

• Clima

• Associação de métodos



MANEJO DE ÁGUA VIA PLANTA

ESTADO HÍDRICO DAS PLANTAS, TAXA DE 
CRESCIMENTO DA PLANTA:

- resistência estomática, 
- potencial de água nas folhas,
- temperatura foliar, 
- conteúdo de água nas folhas,
- diâmetro do tronco,
- fluxo de seiva,
- taxa de crescimento do fruto/ diâmetro do fruto,
- dentre outros. 







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 SOLOMANEJO 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 
- Mantendo o potencial de água no solo sempre em 

faixa adequada.

- UMIDADE DO SOLO i: quantidade de água 
necessária para repor a umidade do solo na CC 
(limite superior) até pe no dia i.







FATOR DE CONSUMO DE ÁGUA OU 
FATOR DE DEPLEÇÃO ( f ) 

f : % da AD que pode ser consumida antes das 
irrigações, sem prejuízos ao crescimento e 
produção das plantas

CITROS:

• Recomendações gerais: f = 10 a 60% (considerar o 
sistema de irrigação – freqüência de irrigação)

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

• Após o período crítico: f = 50 a 60% 



Evolução entre plantas não
irrigadas e irrigadas (Y/X):

A: assimilação de CO2,

g: condutância estomática,

E: transpiração.

-Lima ácida – 3 anos – 7 x 
4 m.

- Nitossolo vermelho



POTENCIAL DE ÁGUA CRÍTICO – CITROS
↓

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

↓
DETERMINA O MOMENTO 

DA IRRIGAÇÃO

→Recomendações gerais: -10 a -70 kPa



POTENCIAL DE ÁGUA CRÍTICO PARA CITROSPOTENCIAL 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 a culturafaixa adequada para a cultura

→Aspersão:
-50 kPa a -70 kPa



→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 ou manter em faixa adequada

→ AJUSTE DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO
↓

instalar sensores no limite da 
profundidade efetiva das raízes

↓
leitura diária dos tensiômetros, 

para ajuste da lâmina de irrigação



SISTEMA RADICULAR

→ Umidade excessiva: diminui 02 
→ Déficit hídrico: reduz a atividade radicular → volta 

a se desenvolver com umidade.
→ Crescimento radicular: T do solo acima de 12oC
→Desenvolvimento radicular: avaliações locais

- resistência mecânica
- umidade
- aeração
- fertilidade

→ Profundidade efetiva das raízes (pe) (lâmina de 
irrigação e instalação de sensores)

→ Distribuição espacial das raízes.



RECOMENDAÇÃO GERAL:

- Profundidade efetiva: 50-60 cm 
(plantas em produção)

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



CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DE SENSORES E 
MONITORAMENTO DA ÁGUA NO SOLO

- Acompanhamento técnico nos primeiros ciclos.

→Região de projeção da copa: 1/3 a 2/3 do raio da 
copa

→Profundidade efetiva e monitoramento do perfil.

→Na linha de plantio (especialmente –localizada).

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



MANEJO DE MANEJO DE ÁÁGUA VIA CLIMAGUA 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).
↓

EVAPOTRANSPIRAEVAPOTRANSPIRAÇÇÃO DA CULTURA (ETc)ÃO 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

Evapotranspiração de referência (ETo): vários métodos
↓

escolha:  clima, finalidade e dos dados existentes

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



ETc = ETo . Kc

Kc estima ETc para condições ideais de desenvolvimento:
- 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

↓
- Facilita a adoção de Kc em diferentes locais e climas - boa 

aceitação desse coeficiente – AJUSTES
- NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO LOCAL



→FAO:  Kc →utilizados como diretriz na falta de dados locais

Fonte: Allen et al (1998)

1 Kcb: superfície de solo seca (Kc = Kcb + Ke).
2 Kcméd é menor do que os de inicio e final, devido ao fechamento de 
estômatos durante o período de ET de pico. Climas úmido e subúmido, com 
menor controle de estômatos pelos citros, valores para Kcini, Kcmed e Kcfinal
podem ser aumentados de 0,1 a 0,2 (Rogers et al., 1983).



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).

- Baianinha e Hamlin/Laranja caipira e Limão Cravo, 
Pindorama, plantas adultas: Kc ≅ 1,0 (Iaffe & Arruda, 
1997).



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

- Lima ácida Tahiti, 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

- Lima ácida Tahiti, 7 x 4 m, 14 a 42 meses (Alves 
Junior et al., 2005).
– evapotranspiração da cultura e coeficiente de 

cultivo variaram de 1,79 a 4,97 mm dia-1 e 0,60 a 
1,11;

– maiores consumos ocorreram no verão.



Alves Junior et al. (2005), Lima ácida “Tahiti”, Piracicaba
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COEFICIENTE DE CULTURA (Kc) 
• Boman & Syvertsen (1991):

– Laranjeira Valência, 5 anos, Flórida.
– Verão: Kc = 1,0 (crescimento dos frutos até amadurecimento das 

precoces)
– Inverno: Kc = 0,50 (período que antecede o florescimento)

• Boman (1994):
– Citrus, 3-4 anos, 7 x 4 m, Florida.
– Verão: Kc = 0,34
– Inverno: Kc = 0,19

• Silva (2005) – irrigação por gotejamento, 4 emissores planta-1

– Lima ácida “Tahiti”, 7 x 4 m, 2 anos, Piracicaba, SP.
– Verão: Kc = 0,36
– Inverno: Kc = 0,22



Kc - SIMPLES OU MODELO DE PARTIÇÃO

ETc = ETo . Kc

ETc = ETo . (Kcb + Ke)

- Kc simples: integra o efeito da evaporação direta de água do 
solo e da transpiração da cultura considerando a média de um 
período (semanais ou maior).

- Modelo de partição de Kc: indicado para: 
- manejo da irrigação em tempo real, 
- balanço de água no solo e investigações onde variação 

diária da umidade resulte em impacto importante no manejo 
da irrigação,

- indicado para irrigações de alta freqüência – economia de 
água



Kc= Kcb+Ke

Kcb: componente de transpiração da planta sem 
estresse,

Ke: componente de evaporação da água no solo.

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

Kc – MODELO DE PARTIÇÃO



Kc - Efeito da idade e da cobertura do solo:

• Plantas jovens: pequena porcentagem de 
cobertura vegetal (%CVeg) ⇒ Kc é fortemente
influenciado pelo método e intervalo entre
irrigações e chuva.

⇓
ETc pode ser predominantemente função da evaporação do 

solo
⇓

Superfície totalmente molhada Kcini é alto.
Superfície seca Kcini é baixo.

• Plantas adultas: elevada %CVeg ⇒ Kc é
fortemente influenciado pela transpiração das 
plantas

⇓
Evaporação da água no solo relativamente baixa sob a 

copa – pouca radiação disponível.



Kc para a fase inicial, para lâminas de irrigação de 10 a 
40 mm, solos de textura média, quando a superfície do 
solo é totalmente molhada, em função da 
evapotranspiração de referência (ETo) e do intervalo 
entre irrigações.

ETo  (mm dia-1) Intervalo entre 
irrigações 1 a 3 3 a 5 5 a 7 > 7 
 Coeficiente de cultura (Kcini) 
< 7 dias 1,2 – 0,8 1,1 – 0,6 1,0 – 0,4 0,9 – 0,3 
Semanal 0,8 0,6 0,4 0,3 
> 7 dias 0,7 – 0,4 0,4 – 0,2* 0,3 – 0,2* 0,2* – 0,1*

 
*Intervalos muito grandes para manter a transpiração potencial
da cultura. 
Fonte: Allen et al. (1998).
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MANEJO VIA CLIMA:MANEJO 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. 

→ ENTRADAS: ascenção capilar – para a maior 
parte dos cultivos comerciais não é significativa

BALANÇO HÍDRICO
- IRRIGAÇÕES,
-PRECIPITAÇÕES
-CONSUMO DE ÁGUA PELAS PLANTAS (ETc)



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 ASSOCIAÇÃO DE MÉTODOS PARA MANEJO DAS 
IRRIGAÇÕESIRRIGAÇÕES

• Associação de mais de um método de 
monitoramento aumenta a confiabilidade do 

processo
• Manejo via planta- pesquisa

• O BH ou estimativa da ETc: QUANTO IRRIGAR
↓

• Sensores de monitoramento da água no solo: 
QUANDO IRRIGAR

↓
• leva a bons resultados no manejo das irrigações.



• O grande crescimento da citricultura irrigada no Brasil 
requer o desenvolvimento de tecnologias adequadas.

• O manejo apropriado da água e dos nutrientes na 
irrigação necessita da determinação de fatores 
básicos e de estratégias de manejo ajustadas às 
nossas condições de cultivo, ser difundido e adotado.

• Aumento da área irrigada x uso racional da água x 
uso conflitivo x utilização de águas residuárias. 



OBRIGADA

E-mail: rcmpires@iac.sp.gov.br
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