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1. INTRODUÇÃO
Amigo produtor. É muito bom poder ajudá-lo na escolha do melhor 

método de irrigação para sua produção. Sabe-se que a irrigação é 
uma das práticas mais importantes neste processo, e que é influenciada 

pela qualidade do solo, pelo clima e pelo tipo de hortaliça.

Abordaremos temas como métodos de irrigação, características do solo, 
qualidade da água, momento de irrigar, volume de água, influência do clima e outros 

que são de fundamental importância no seu processo de tomada de decisão. Os temas 
serão abordados de maneira simples, objetiva e prática.

Você encontrará dicas importantes para o melhor manejo da sua irrigação, pois assim como a 
pouca água prejudica a produção, muita água também. E, por isso, o bom manejo é fundamental 

para aumentar o seu lucro. 

As vantagens e desvantagens de cada método devem ser consideradas para cada caso específico e assim 
realizar a melhor escolha possível.

Aproveite as informações e tenha uma boa leitura.
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2. IMPORTÂNCIA DA IRRIGAÇÃO

O objetivo da irrigação é proporcionar umidade 
adequada para o desenvolvimento das hortaliças 
para aumentar a produtividade e superar o efeito dos 
períodos secos. Quando adotada de forma correta 

proporciona maior competitividade e maior lucratividade 
ao produtor, pois auxilia numa produção mais 
sustentável e ainda com impacto direto na redução do 
desperdício de água e de energia.

Figura 1 – Importância da Irrigação
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3. MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO

Nesse capítulo mostraremos os diferentes métodos de 
irrigação existentes (Superfície, Aspersão e Localizada) 
com suas vantagens e desvantagens, auxiliando-o na 
escolha do melhor método, de acordo com a realidade de 
sua propriedade. O sucesso da irrigação está na escolha 

e dimensionamento correto do sistema e na operação e 
manutenção adequada. Teoricamente, todos os métodos 
podem ser utilizados para irrigação de hortaliças, 
entretanto devem-se avaliar os pontos negativos e 
positivos de cada um.

Convencional Mecanizado

Aspersão

Métodos de IrrigaçãoSuperfície

Sulco

Inundação

Localizada

Gotejamento

Microaspersão

Figura 2 – Diferentes Métodos de Irrigação existentes
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3.1 Método de Irrigação por Superfície

É o método mais antigo e o mais utilizado em todo o 
mundo. Nesse método de irrigação a água é distribuída 
diretamente sobre a superfície do solo. Apresenta os 
seguintes sistemas de irrigação: Sulcos e Inundação.

Vantagens: 

 ✓ Menor custo anual; 

 ✓ Potencialidade para minimizar o consumo de energia 
para irrigação; 

 ✓ Podem utilizar águas de baixa qualidade física e 
química; 

 ✓ Não interferem na aplicação de defensivos na parte 
aérea da cultura; 

 ✓ O vento não interfere na distribuição de água.

Desvantagens: 

 ✓ Alto custo de preparo do terreno, caso precise; 

 ✓ Inadequados para solos rasos ou arenosos; 

 ✓ Dificuldade de encontrar técnicos especializados para 
um dimensionamento e manejo adequados; 

 ✓ Caso necessite, o preparo do terreno é trabalhoso, 
complexo e de custo mais elevado. Um dos principais 
problemas da irrigação por superfície é a baixa 
eficiência de aplicação.
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3.1.1 Irrigação por Sulco

A irrigação por sulcos consiste na distribuição de água 
através de pequenos canais (os sulcos), paralelos às 
fileiras de hortaliças. 

Vantagem: 

 ✓ É o método de menor custo, se o terreno não precisar 
ser preparado.

Limitações: 

 ✓ Precisa de superfícies planas e uniformes 
(declividade menor que 2%);

 ✓ Alta disponibilidade de água; 

 ✓ Solos profundos e mais argilosos; 

 ✓ Alto potencial para perdas de água. É utilizada, 
principalmente, para culturas tutoradas, 
estaqueadas (tomate, pimentão, 
abobrinha, etc.), mas também pode 
ser utilizada em quiabo, melancia 
e melão.

Figura 3 - Irrigação por Sulco
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3.1.2 Irrigação por Inundação 

A água é aplicada diretamente no solo, pela gravidade e em alta quantidade durante um período de tempo. 
 
Não é recomendada para hortaliças, já que proporciona baixa produtividade e inundação, mesmo que por pouco 
tempo, já que favorece doenças de solo.

Figura 4 - Irrigação por Inundação.
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3.2 Método de Irrigação por Aspersão 

É o mais utilizado para hortaliças. A água é aplicada sobre as hortaliças 
e solo na forma de gotas, parecendo uma chuva. Os métodos de 
irrigação por aspersão são: Convencional (Portátil, Semiportátil e Fixo) e 
Mecanizado (Autopropelido, Linear e Pivô Central).

Vantagens: 

 ✓ Se adapta a diferentes tipos de solo e topografia; 

 ✓ Permite maior economia de água; 

 ✓ Possibilidade de aplicar fertilizantes e defensivos; 

 ✓ Maior eficiência que métodos por superfície.

Desvantagens:

 ✓ Maior custo que métodos por superfície; 

 ✓ Maior gasto com energia; 

 ✓ Perda de água pelo vento; 

 ✓ Podem ocorrer mais doenças nas folhas; 

 ✓ Alta evaporação em climas secos e quentes.
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3.2.1 Irrigação por Aspersão 
Convencional 

Mais utilizado para pequenas áreas podendo ser portátil, 
semiportátil e fixo. São constituídos por linhas principais, 
secundárias e laterais.

Figura 5 – Irrigação por Aspersão Convencional Portátil

3.2.1.1 Irrigação por Aspersão Convencional 
Portátil 

As tubulações são portáteis e montadas na 
superfície do terreno, permitindo deslocamento 
na área irrigada. Porém, tem maior custo 
devido à mão de obra utilizada.
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Figura 6 – Irrigação por Aspersão Convencional Semiportátil.

3.2.1.2  Irrigação por Aspersão Convencional Semiportátil 

As linhas principais e secundárias podem ser enterradas ou ficar sobre 
a superfície do terreno, possibilitando movimentação das linhas laterais. 
Menor investimento de capital, mas exigem uma maior quantidade de 
mão de obra.
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3.2.1.2 Irrigação por Aspersão 
Convencional Sistema Fixo

As linhas principais, secundárias e 
laterais ficam enterradas. Sistema 
mais utilizado para áreas pequenas, 
já que são mais caras. Usar para 
hortaliças de maior valor e locais com 
pouca mão de obra.

 

Figura 7 – Irrigação por Aspersão Convencional Fixo.
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3.2.2 Irrigação por Aspersão Mecanizada por Autopropelido

Figura 8 – Irrigação por Aspersão Mecanizada 
por Autopropelido

É um sistema mecanizado que irriga áreas de diferentes 
formatos e declividades, com baixa exigência de mão 
de obra. É um aspersor parecido com canhão sobre um 
carrinho de rodas e rebocado por um trator

Vantagens: 

 ✓ Alta capacidade de irrigação; manejo fácil; 

 ✓ Pouca mão de obra.

Desvantagens: 

 ✓ Necessita de trator; 

 ✓ Perda de água pelo vento; 

 ✓ Mais gasto com energia.
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3.2.3 Irrigação por Aspersão Mecanizada Linear 

Sistema de irrigação por aspersão automatizado que permite mobilidade de todo o equipamento em um sentido 
transversal sobre a cultura que se deseja irrigar.

Figura 9 – Irrigação por Aspersão Mecanizada Linear
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3.2.4 Irrigação por Aspersão Mecanizada por Pivô Central 

Sistema de irrigação que movimenta de forma circular e de vários aspersores, com tubos de aço conectados entre si. 
Possui torres com rodas que são acionadas por motor elétrico. É o sistema mais utilizado na região do Cerrado e requer 
pouca mão de obra.

Figura 10 - Irrigação por Aspersão Mecanizada por Pivô Central
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3.3 Método de Irrigação Localizada

A água é aplicada diretamente ao solo, na região próxima das raízes, 
mantendo secas as hortaliças e a área entre as fileiras de plantio. Os 
principais métodos são Gotejamento e Microaspersão.

Vantagens

 ✓ Favorece aumento de produtividade; 

 ✓ Diminui doenças nas hortaliças; 

 ✓ Uso reduzido de energia e mão de obra;

 ✓ Economia de água; 

 ✓ Possibilita aplicação de fertilizantes e defensivos; 

 ✓ Pode ser implantado em diferentes tipos de solo e declividade; 

 ✓ Automação da irrigação.

Desvantagens

 ✓ Alto investimento inicial; 

 ✓ Entupimento dos gotejadores;

 ✓ Sistema radicular com menor desenvolvimento.

Figura 11 - Método de Irrigação Localizada
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3.3.1 Irrigação Localizada por Gotejamento

A água é aplicada, gota a gota, próxima à região da raiz da planta, deixando o solo com boa umidade, consumindo 
pouca água.

Figura 12 - Irrigação Localizada por Gotejamento
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3.3.2 Irrigação Localizada por Microaspersão  

A água é aplicada simulando uma pequena chuva.

Vantagens

 ✓ Eficiência do uso da água; 

 ✓ Possibilita aplicação de fertilizantes via água; 

 ✓ Baixos custos operacional e de manutenção; 

 ✓ Maior eficiência quando comparado aos demais 
métodos.

Desvantagem

 ✓ Elevado custo inicial de investimento, 
por exigirem tubulações de maior 
diâmetro e motobombas de 
maior potência.

Figura 13 - Irrigação Localizada por Microaspersão
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3.4 Irrigação com Garrafa de Polietileno 
Tereftalado (PET) 

É uma nova alternativa na utilização das garrafas PET, evitando o 
descarte na natureza e preservando o meio ambiente. Os produtores 
de hortaliças podem aproveitar as garrafas de refrigerante de plástico 
vazias (conhecidas como PET) na montagem do sistema de irrigação, 
uma vez que é uma maneira fácil, barata e eficiente dos produtores 
irrigarem suas hortaliças. Porém, antes de ser usada, a garrafa precisa 
ser lavada.

Vantagens: 

 ✓ Baixo custo de implantação; 

 ✓ Reutilização da Garrafa Pet;

 ✓ Contribuição para a preservação do meio ambiente. Pode ser 
utilizado como Irrigação por Aspersão ou Localizado.

Desvantagens: 

 ✓ Usado para áreas pequenas.

Figura 15 – Sistema de Irrigação por 
aspersão com Garrafa PET

Figura 14 – Irrigação com garrafa PET
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4. QUALIDADE DA ÁGUA

Na irrigação de hortaliças, é preciso tomar cuidado com a qualidade 
da água empregada, pois é um dos fatores mais importantes. A 
água salina, mesmo em pequena quantidade, pode transformar 
lentamente uma área fértil em um solo de baixa produtividade. 
Quando o agricultor percebe às vezes é tarde demais, pois a 
recuperação desses solos é difícil, demorada e dispendiosa.

Qualquer que seja a fonte de água utilizada na irrigação das culturas 
a avaliação é indispensável e de importância fundamental, pois só 
olhando não é possível saber a qualidade. Amostras de água devem 
ser coletadas e submetidas às análises laboratoriais para saber se 
podem ser utilizadas na irrigação das hortaliças.

 ✓ Evitar a utilização de águas turvas que podem 
prejudicar a aparência das partes comestíveis; 

 ✓ Cuidado com água salina, pois podem 
diminuir a produtividade; 

 ✓ Não use água contaminada 
com esgotos.

Figura 16 – Qualidade da àgua de Irrigação

DICA
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4.1 REÚSO DA ÁGUA DA CHUVA

A disponibilidade de água é cada vez menor em vários lugares 
no Brasil e no mundo, tanto pelo aumento da sua utilização 
quanto pela diminuição de sua oferta pela degradação dos 
recursos hídricos e mananciais. 

Assim a captação de águas de chuva para serem aproveitadas 
na irrigação é muito importante, pois diminui a utilização da água 
de rios ou de poços. As águas de chuva podem ser utilizadas na 
irrigação sem um tratamento mais complexo.

Esse sistema pode ser montado no telhado da residência ou 
de qualquer construção existente na propriedade. Dessa forma, 
a captação é feita através de calhas e levadas a um filtro, que 
eliminará mecanicamente impurezas, como folhas ou pedaços 
de galhos e depois a uma cisterna para ser armazenada. É um 
sistema de reaproveitamento de águas de chuva de baixo custo.

É recomendável o descarte do primeiro 1 litro por m² de telhado 
de água captada, pois essa água carrega as sujeiras do ar e do 
telhado que podem conter fezes de animais e matéria orgânica.

A cisterna pode ser uma caixa d’água, enterrada ou não, 
ou mesmo pequenas represas cobertas com plásticos que 
possibilitem o armazenamento da água posteriormente.

 ✓ Não esqueça que a água da chuva não 
é potável, por isso não use para beber. 

Figura 17 - Reutilização de 
água de chuva para Irrigação

DICA
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5. MOMENTOS PARA IRRIGAR
O uso da irrigação e a quantidade de água a aplicar devem ser decisões realizadas conhecendo as relações solo, planta e 
clima. O produtor deve conhecer o comportamento de cada cultura e necessidade de água nas suas diferentes fases de 
desenvolvimento. Há fases em que a falta ou excesso de água provoca queda na produção. 

	

Controle da irrigação 

Figura 18 – Relação Solo-Clima-Planta no controle da Irrigação
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Saber a necessidade de água pela 
planta é muito importante, pois o 
consumo de água é pequeno no 
início de seu desenvolvimento, 
aumenta até um ponto máximo e 
posteriormente diminui, ficando 
bem abaixo do consumo máximo. 
Esse ponto de consumo máximo 
é aquele em que a deficiência de 
água se torna mais prejudicial à 
formação de frutos, folhas, caules, 
raízes, rizomas ou tubérculos. 

 

A falta de água no período de 
consumo máximo pode afetar 
grandemente a produção, por isso 
o produtor deve ficar atento a essa 
exigência. Conheça o período de 
consumo máximo de algumas 
hortaliças

 ✓ Alho é no desenvolvimento do 
bulbo;

Figura 19 – Consumo de água pelas hortaliças ao longo do Ciclo de Vida
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 ✓ Alface é na formação da cabeça e antes da colheita;

 ✓ Batata é no início da tuberização, floração até a 
colheita;

 ✓ Beterraba é de três a quatro semanas após a 
emergência;

 ✓ Brócolis é na floração e crescimento da cabeça;

 ✓ Cebola é durante a formação do bulbo;

 ✓ Cenoura é da emergência até próximo à colheita;

 ✓ Couve-flor é do plantio à colheita (irrigação frequente);

 ✓ Ervilha/vagem é do início da floração e quando as 
vagens estão crescendo;

 ✓ Melancia/melão é do florescimento até próximo à 
colheita;

 ✓ Morango é do desenvolvimento do fruto à maturação;

 ✓ Nabo é do crescimento rápido das raízes até a 
colheita;

 ✓ Pepino é do florescimento até a colheita;

 ✓ Pimentão é da frutificação até a colheita;

 ✓ Repolho é durante a formação e crescimento da 
cabeça;

 ✓ Tomate é das flores formadas e crescimento dos 
frutos.

A irrigação inicia com a germinação das sementes e 
pegamento das mudas que são transplantadas.

Se começar a faltar água as folhas ficarão enroladas e 
amareladas e a produção diminuirá bastante. Irrigue 
sempre antes que as folhas murchem.

DICA
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 ✓ Em solos arenosos as irrigações são 

com maior frequência (2 em 2 ou 3 em 

3 dias);

 ✓ Em solos argilosos espaçar a irrigação 

até de 5 em 5 dias, no máximo;

 ✓ Acompanhe o desenvolvimentoa das 

hortaliças olhando o solo e a planta.

Figura 20 – A irrigação começa após o preparo do solo 
para plantio e vai até próximo à colheita

Figura 21 – Irrigue antes das folhas ficarem murchas

DICA



M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

IR
RI

GAÇÃO EM HORTALIÇAS

SUMÁRIO

.6

VOLU
ME D

E ÁGUA 

PARA IR
RIG

AÇÃO



.33

SUMÁRIO

6. VOLUME DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Produtor, aqui você identificará quais as formas de 
medir a quantidade de água a ser utilizada e o tempo de 
irrigação. A quantidade de água a ser aplicada em uma 
irrigação depende de quanto o solo consegue reter de 
água e quanto de água existe no momento da irrigação. 
Solos arenosos devem ser irrigados com mais freqüência 
que solos argilosos. A quantidade em ambos deve ser 
suficiente para umedecer até o nível das raízes (15 cm). 
Para identificar a umidade do solo alguns equipamentos 
poderão ser utilizados, tais como Tensiômetro e Irrigas.

6.1 Monitoramento da Irrigação 
com Tensiômetro 

O monitoramento da irrigação é feito baseado na “força” 
que a água fica retida no solo e cada cultura tem uma 
capacidade de retirar essa água. Essa força de retenção 
pode ser medida com equipamentos específicos, 
chamados tensiômetros, que podem ser 
adquiridos em lojas de irrigação.

DICA
 ✓ A quantidade de água é a necessária 

para elevar a umidade do solo sem 
deixá-lo encharcado e nem seco.

Figura 21 - Tensiomêtros
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Para o melhor acompanhamento da umidade do solo 
deve-se instalar tensiômetros em duas profundidades; 
colocar um aparelho a 10 cm de profundidade e 
outro entre 20-30 cm de profundidade. Em cultivo de 
hortaliças com raízes mais superficiais e/ou antes do 
início da floração, instalar o mais profundo a 20 cm.

Devem ser instalados na linha de plantio (5-10 cm 
de distância da planta) em pelo menos três pontos 
representativos da área, ou seja, em uma área 
contínua, irrigada em um mesmo dia e cultivada por 
uma mesma hortaliça.

Na irrigação por gotejamento, instalar em torno de 10-
15 cm do gotejador. 

Fazer as leituras dos tensiômetros diariamente logo 
nas primeiras horas da manhã. Anotar os dados numa 
tabela ou gráfico para facilitar o planejamento das 
irrigações.

As irrigações devem ser realizadas a todo o momento 
que a média das leituras dos tensiômetros instalados 
a 10 cm for igual ou superior à tensão crítica para a 
hortaliça de interesse.

 ✓ Tensiômetros não são recomendados para 
indicar irrigações durante o estabelecimento 
inicial das hortaliças (5-10 dias após o 
transplantio ou emergência). Nesta fase, as 
irrigações devem ser realizadas a cada 
1-3 dias mantendo úmida a camada 
superficial do solo (0-10 cm).

Figura 22 – Tensiômetros instalados no campo

DICA
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6.1 Monitoramento da Irrigação Sensores Irrigas

O Irrigas é um método simples, que auxilia os 
produtores na aplicação adequada de água sem 
desperdícios, são simples e custam cerca de 
10 vezes menos do que tensiômetros comuns. 
Além disso, são mais fáceis de usar e são tão 
rápidos quanto os tensiômetros.

O Irrigas é um sistema que consta de uma cápsula porosa 
(sensor), que depois de instalado no solo determina a 
necessidade ou não de irrigação. Se o solo estiver “úmido”, 
o ar não passa pela cápsula porosa, significando que não 
precisa irrigar. Caso o solo esteja “seco” o ar passa pela 
cápsula porosa, quando isto ocorrer o solo deve ser irrigado.

Figura 23 – Funcionamento do Irrigas
Figura 24 – Quando o solo estiver seco 

a água entra na cuba.
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Para utilizar o Irrigas adequadamente é necessário 
instalar as cápsulas porosas em posição compatível com 
a profundidade efetiva das raízes (para hortaliças entre 10 
e 25 cm) e instalar pelo menos três pares de cápsulas de 
Irrigas na área.

A leitura dos sensores Irrigas deve ser feita, 
preferencialmente, toda manhã e, em culturas sensíveis 
ou em solos arenosos, pelo menos duas vezes ao dia.

Existem no mercado diferentes tipos de Irrigas que o 
produtor pode adquirir, ou mesmo fazer na propriedade. 
Para maiores informações procurar o órgão de Agricultura 
da Região.

Figura 25 – Irrigas instalados em duas profundidades
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 ✓ Existe uma forma prática de se ver a umidade do solo. 
Pegue um punhado de terra na mão. Aperte. 

 ✓ Ao apertar o solo, se sair água é sinal que está muito 
molhado.

Figura 26 – Aperte a terra para saber como está a umidade Figura 27 – Solo muito irrigação, escorrendo água pela mão

DICA DICA
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 ✓ O nível de umidade está bom se não pingar água, e 
ao abrir a mão esta fica úmida sem que o material 
esfarele.

 ✓ O nível de umidade está baixo e necessita de água se 
a terra esfarelar. Então é preciso irrigar.

Figura 28 – Ponto de umidade ideal Figura 29 – Solo seco

DICA DICA



.39

SUMÁRIO

 ✓ Irrigue no final da tarde ou no início da manhã. Quando 
você molha o solo no final da tarde ou à noite, há menos 
evaporação de água do que quando o solo está quente 
durante o dia;

 ✓ Evite irrigar no horário de maior consumo de energia (entre 
17 e 22h), pois nesse horário a energia é mais cara. Existem 
formas de redução de gastos com energia elétrica mediante 
uma simples mudança na tarifa a ser adotada pela empresa 
agrícola, pois os valores cobrados pelas concessionárias, 
pela demanda e pelo consumo unitário podem ser alterados 
conforme a tarifa contratada. Procure a empresa de energia 
da sua região para obter informações sobre a melhor tarifa 
para você. A sua propriedade deve estar em área rural para 
ter esses benefícios.

DICA
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o manejo adequado das irrigações o produtor de 
hortaliças pode maximizar a sua produção, o uso de mão-
de-obra, a energia e a água, além de obter produtos de 
melhor qualidade. Dessa forma, irá aumentar sua renda e 
conquistará melhores condições de vida. 

Contudo, sempre procure fazer um projeto de irrigação 
com técnico habilitado, para isso procure uma instituição 
de apoio ao produtor rural.

O Sebrae pode ser seu parceiro na estruturação do seu 
negócio te orientando como realizar um diagnóstico 
da sua propriedade, implementar ferramentas de 
gestão, conhecer tecnologias, saber como participar 
de associações e cooperativas, proporcionar materiais 
educativos para sua capacitação ajudando-o a criar e gerir 
o seu negócio, entre outros.

Para saber mais, procure o Sebrae mais próximo de você.
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