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 1. Apresentação 

A AGENDHA -  Assessoria em Gestão Estudos da Natureza Desenvolvimento Humano 

e Agroecologia, é uma ONG, ambientada em Paulo Afonso/BA, que atua com equipe 

multidisciplinar no âmbito das relações agroecológicas, socioambientais, socioprodutivas 

e de gênero, desenvolvendo tecnologias sociais, segurança e autonomia alimentar e 

nutricional, hídrica e energética (renovável), prestando serviços de Assessoria Técnica 

e Extensão Rural – ATER pública e gratuita para a convivência sustentável com o 

semiárido, incidindo em políticas públicas e no controle social de algumas delas.  É 

credenciada como Instituição de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural na 

ANATER – Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural Nº. 13753-211 e 

em outros sistemas estaduais e nacionais de reconhecimento institucional. 

Os serviços de Assessoria Técnica e Extensão Rural – ATER do Bahia Produtiva estão 

sendo desenvolvidos nos Territórios de Itaparica/BA, composta por seis municípios: 

Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso e Rodelas e no Território Semiárido 

Nordeste II em três municípios: Jeremoabo, Santa Brígida e Pedro Alexandre, 

consubstanciado na determinação do Governo do Estado da Bahia/Secretaria de 

Desenvolvimento Rural/CAR -  Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, em 

firmar parceria com Organizações da Sociedade Civil para desenvolver ATER, numa 

iniciativa inovadora sem precedente e o respeito a essa atitude deve se traduzir num 

trabalho bem realizado, eticamente multidimensional que sobretudo as famílias 

agricultoras, povos e comunidades tradicionais sejam os principais beneficiados e a 

sustentabilidade dessas pessoas em seus agroecossistemas, seja progressiva e 

continuada com perspectivas de desenvolvimento para além dos três anos do projeto. O 

desenvolvimento do Projeto teve como referência todas as orientações da CAR, alinhada 

com os Marcos Regulatórios do Estado da Bahia, como a Lei Nº 12.372/2011 que institui 

a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar 

- PEATER e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar - PROATER e demais que forem cabíveis. 

Construído dentro do Contrato 031/2017 celebrado entre CAR/2017.002.990-0 e 

AGENDHA, esta Nota Técnica sobre IRRIGAÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES 

SOCIOPRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR é um dos produtos do Programa 
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 Emergencial de ATER, configurado para suprir a continuidade da assessoria aos 

agricultores/as e suas Organizações, nesse período de quarentena restritiva em função 

da pandemia que assola o mundo.  

A limitação quanto ao uso da água para irrigação se apresenta como um desafio dos 

agricultores/as familiares, para o provimento do líquido precioso que permita uma 

produção compatível com a capacidade de suas unidades socioprodutivas. Utilizar a 

água de forma racional, facilita o manejo das culturas na plenitude do seu ciclo produtivo 

e portanto com o melhor desempenho produtivo/qualitativo. Esta Nota Técnica está 

fundamentada em demonstrar aspectos técnicos que levem a essa condição, com 

elementos reflexivos e executivos sobre o referido manejo.  

2. Contextualização 

A irrigação é uma das práticas agrícolas que mais contribui para o incremento produtivo 

das culturas em usufruto no mundo inteiro. Permite aumento nas produtividades e 

principalmente suprir a escassez de água em determinadas épocas do ano.  

Na região semiárida do Brasil, que é uma das que mais avançam com a agricultura 

irrigada, essa possibilidade garante a autonomia e segurança alimentar de grandes 

populações, bem como, agregação de valor aos produtos comercializados, 

principalmente em áreas com a utilização de cisternas de produção, onde os recursos 

hídricos são escassos e dependem basicamente da água das chuvas. 

Conhecer os métodos e parâmetros mínimos de como estruturar e organizar a 

operacionalização do sistema, é fundamental para o aprimoramento e otimização das 

suas estruturas socioprodutivas. 

3. Métodos de irrigação 

Os mais utilizados estão fundamentados nos seguintes métodos:  

3.1 Superfície, Aspersão e Localizada. 

Superfície – Amplamente utilizado no mundo todo e é também o método mais antigo em 

utilização pelas populações irrigantes, a fig. 1, destaca um sistema de irrigação por sulco, 

e a fig.2, irrigação por inundação.  
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Figura 1 Irrigação por sulco, fonte Foto Embrapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Irrigação por inundação, fonte Foto Embrapa 

3.2  Método de irrigação por aspersão 

Método de irrigação bastante utilizado, podendo ser; semiportátil, fig.3, ou fixo, 

conforme fig. 4. 
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Figura 3 Irrigação por Aspersão Convencional Semiportátil. Fonte SEBRAE 

Figura 4 Irrigação por Aspersão Convencional Fixo. Fonte SEBRAE 
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 3.3 Método de Irrigação Localizada 

Dos mais eficientes métodos de irrigação, consiste em molhar apenas a área de atuação 

das raízes da planta, sendo conhecidos por microaspersão e gotejamento. A fig. 5, 

demonstra um esquema de irrigação por gotejamento. 

 

 

Figura 5 Irrigação por gotejamento, fonte: EMBRAPA 

Como estratégia para suprimento de água de irrigação em localidades que não tem 

recursos hídricos superficiais (rios, riachos, barragens) ou submersos (poços os mais 

diversos), uma tecnologia que tem apresentado bons resultados no semiárido é a 

utilização de cisternas de produção com 52m³ (52 mil litros), fig. 6, com água captada de 

chuvas. 

Um dos grandes desafios dos agricultores familiares é entender a quantidade de água, 

e por quanto tempo pode ser utilizada para irrigar cada cultura. 

Vários parâmetros edafoclimáticos, fisiológicos e produtivos têm sido analisados pela 

pesquisa, no sentido de instruir para o melhor manejo das cisternas quanto aos cultivos 

permitidos, em harmonia com sua capacidade de armazenamento e disponibilização de 

água. 

 

 

 

 



AGENDHA | Nota Técnica – Irrigação de hortas – Bahia Produtiva 

 

 
 

9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Manejo de água para uma cisterna de produção - 52m³ 

Estudos realizados pela pesquisa, considerando as condições edafoclimáticas (solo, 

temperatura, evapotranspiração, umidade, etc.), apontam que o volume de água a ser 

aplicado em fruteiras varia de 5 a 15 litros de água por planta, pelo menos 3 vezes por 

semana, de acordo com os aspectos climáticos do período. 

Para o cultivo de hortaliças é recomendado a aplicação de 8 litros/diários de água por m² 

de canteiro, logicamente assegurando-se a verificação das chuvas e estado de umidade 

dos canteiros em cultivo. 

Sendo assim numa simulação de uma unidade socioprodutiva, com 20 fruteiras, 

espaçamento de 5 metros x 5 metros, e com as seguintes culturas; manga, caju, acerola, 

mamão e pinha; e 6 m² de canteiros, divididos em 2 canteiros de 3 m², com diversas 

hortaliças, por exemplo; alface, cebolinha, coentro, couve, beterraba, cenoura, etc., tem-

se a seguinte situação: 

Fruteiras: 

Quantidade de plantas - 20 

Água média aplicada - 10 litros 

Período de rega - 3 vezes por semana, 12 vezes no mês, 144 no ano. 

 

Figura 6 Modelo de cisterna para armazenar água de beber e de produção. Fonte EMBRAPA 
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 Consumo total de água do pomar - 28.800 litros, conforme fig. 7, planilha em Excel. 

 

Figura 7 Planilha em Excel consumo de água/ano fruteiras. 

Arranjo esquemático proposto para o cultivo de fruteiras, fig. 8. 

 

 

No cultivo de hortaliças, considerando: 

Nº de canteiros - 2 

Área dos canteiros - 3m² (1m x 3m) 

Água média aplicada - 8 litros/m² 

Período de rega - Diário 

Consumo total de água - 17.520 litros, conforme fig. 9, planilha em Excel. 

 

Figura 8 Esquema de implantação de um pomar. Fonte modelo EMBRAPA 
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Considerando os cálculos acima para irrigação das hortas, 8 litros por m², significa que 

ter-se-á uma aplicação de 24 litros diários por canteiro de 3 m². É importante fazer uma 

divisão dessa aplicação, com 12 litros no período da manhã e 12 litros no período da 

tarde. 

O total de água utilizado por esse arranjo produtivo, considerando o estimado para as 

fruteiras e hortaliças, está evidenciado na fig. 10, 46.320 litros. Ou seja, a quantidade 

de água prevista está dentro da capacidade de armazenamento geral da cisterna de 52 

mil litros, com uma margem de segurança bastante significativa. 

 

 

 

Figura 10 Total de água necessária para atendimento do arranjo produtivo proposto 

os arranjos serão organizados de acordo com a capacidade produtiva e demanda de 

captação hídrica de cada produtor, considerando uma propriedade para esse arranjo e 

capacidade de armazenamento de água através de captação de água de chuvas, é 

plausível a importância  dessas práticas para garantir a sustentabilidades produtiva e 

assim garantir a subsistência da família dentro a Unidade de produção Familiar bem  

como a permanência de seus sistemas produtivos e agregação de valor a venda dos 

produtos  

Para o manejo da irrigação, tanto na situação do cultivo de fruteiras quanto de hortaliças, 

se faz necessário um monitoramento da umidade do solo, a fim de assegurar melhor 

eficiência sem prejuízo às culturas. Para tanto, se recomenda um processo simples com 

a utilização das mãos, conforme ilustrado nas fig. 11, 12, 13 e 14. 

Figura 9 Planilha em Excel, consumo de água/ano hortaliças. 
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 Monitoramento sensorial com as mãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura x – Ponto de umidade ideal 

 

O nível de umidade está bom se não pingar água, e ao abrir a mão esta fica úmida sem 

que o material esfarele. Fig. 13. 

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

irrigar. Fig. 14 
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Métodos de irrigação em hortaliças. SEBRAE. 

 

Figura 11 Aperte a terra para saber como está a 
umidade. Fonte SEBRAE 

Figura 12 Solo com excesso de irrigação, 
escorrendo água pela mão, fonte SEBRAE. 

Figura 13 Situação adequada, fonte SEBRAE Figura 14 Solo seco, fonte SEBRAE 


