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RESUMO: O experimento foi conduzido no campo experimental da CCET/UEG, em 
Anápolis, GO, situada no Campus Henrique Santillo, no período de novembro de 2014 a 
janeiro de 2015. A área localiza-se à 16º20’34”S e 48º52’51”W, a 997 m de altitude. O 
objetivo do trabalho foi estabelecer um plano de manejo da água de irrigação utilizando-se 
três diferentes métodos, tensiométrico, lâmina de água evaporanda (tanque classe A e 
Penman-Monteith). O delineamento experimental foi em blocos casualizados, constituído por 
quatro blocos, dois estandes de plantas e dois sistemas de cultivo, plantio direto e plantio 
convencional na cultura do feijoeiro. Foram instaladas duas baterias de tensiômetros em cada 
bloco, composta por dois tensiômetros instalados nas profundidades de 10 cm e 30 cm. O 
Tanque Classe A foi instalado a dez metros de bordadura na área experimental em solo 
descoberto. Foi possível elaborar um plano de manejo da água de irrigação com turno de rega 
fixo pelo método tensiométrico e turno de rega variável pelo método de Penman-Monteith e 
tanque classe A. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Necessidades hídricas, Phaseolus vulgaris L., evapotranspiração. 

 

COMPARISON OF THREE METHODS OF MANAGEMENT OF IRRIGATION 

WATER: TENSIOMÉTRIC, EVAPOTRANSPIRATION PER TANK CLASS A AND 

EVAPOTRANSPIRATION BY PENMAN-MONTEITH 

 

ABSTRACT: The experiment was conducted in the experimental field of CCET/UEG, in 
Anápolis, GO, located in the Campus Henrique Santillo, from november 2014 to january 
2015. The area is located at 16º20'34 "S and 48º52'51" W to 997 m of altitude. The objective 
of the study was to establish a management plan for irrigation water that makes it possible to 
use water rationally, not wasting their use and adjusting the irrigated without leaching of 
nutrients in the soil. In this way, each region has different data to water depth calculations in 
different irrigation frequency. Therefore, the physical characteristics of the soil were analyzed 
by determining the density and soil texture, for the preparation of an irrigation water 
management plan for the different methods analyzed, tensiometry tank class A and Penman-
Monteith. It considered the Penman Monteith method for handling of irrigation water as the 
most practical, but not the most efficient. The management of irrigation water by the tank 
class method A showed the greatest water savings. 
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INTRODUÇÃO 

Vários são os métodos para estimar a quantidade de água requerida  sendo também um 

dos mais acessíveis aos irrigantes, o tanque Classe A. O método do tanque Classe A integra 

variáveis meteorológicas e da cultura e é de fácil execução. O tanque pode ser instalado no 

campo, próximo à cultura. Normalmente, apresenta valores superestimados da 

evapotranspiração com incrementos significativos na produtividade do feijoeiro (Pavani et al., 

2008; Lopes et al., 2011). 

A irrigação do feijoeiro também pode ser manejada por tensiometria em que medidas da 

tensão de água do solo são empregadas para cálculos indiretos da necessidade hídrica da 

cultura. O tensiômetro tem sido indicado como ótimo instrumento para manejo da irrigação 

do feijoeiro, vem sendo apontado como excelente método para estabelecer o momento e a 

quantidade de água da irrigação, principalmente por não exigir a determinação de dados 

meteorológicos, às vezes indisponíveis (Lopes et al., 2004). 

Tais dados meteorológicos são indispensáveis para aplicação do modelo de Penman-

Monteith; esta é a equação mais utilizada para estimativa da ETo e é recomendada pela FAO 

como método padrão (Reis et al., 2007). Sua aplicação, porém, não é tão simples como o 

tanque Classe A e a tensiometria pois necessita de maior número de dados obtidos de estações 

meteorológicas, ressaltando-se que tais equipamentos são de custo elevado e exigem 

operadores qualificados. 

Assim, o objetivo do trabalho foi estabelecer um plano de manejo com três 

metodologias diferentes: Monitoramento da tensão de água no solo via tensiômetros, uso do 

tanque classe A,e a equação de Penman-Monteith. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

        O experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual de Goiás 

- UEG, no Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET, em Anápolis, GO, 

situada no Campus Henrique Santillo, BR 153, nº 3.105, Fazenda Barreiro do Meio. O 

período do trabalho de campo foi de novembro de 2014 a janeiro de 2015. A área localiza-se a 

16º20’34” S e 48º52’51” W, a 997 m de altitude. Segundo a classificação de Köppen, o local 

apresenta o clima Aw, com verão chuvoso e inverno seco. 

A temperatura média anual do ar é de 25,0 °C, e o mês de junho apresenta a menor 

média de temperatura mínima do ar 20,5 °C, enquanto o mês de setembro apresenta a maior 

média de temperatura máxima do ar 31,4 °C, a precipitação média anual é 1750 mm, e a 
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umidade relativa do ar, média anual, é de 61% (SEPIN, 2009). No mês de janeiro do ano de 

2015, a temperatura média foi de 23°C, a média da umidade relativa do ar foi 67% e a 

precipitação pluviométrica de 29,75 mm. 

O sistema de irrigação utilizado foi aspersão convencional. Para instalação do sistema 

foi empregado um conjunto motobomba de 2 cv, uma tubulação de polipropileno de uma 

polegada, um reservatório de água de 5.000 litros e um aspersor da marca Agropolo modelo 

NY 30, que tem uma vazão de 4.000 litros por hora a uma pressão de 35 m.c.a., intensidade 

de aplicação de 26,46 mm h-1, altura do aspersor do solo 1 m, espaçamento de 12 x 12 m, e 

diâmetro de alcance de 35,20 m. O sistema foi composto por um único aspersor, que era 

alternado em toda a área de irrigação e as irrigações foram feitas sempre que necessárias 

segundo os sistemas de manejos empregados. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, constituído por quatro blocos, 

dois estandes de plantas (120.000 plantas.ha-1 e 240.000 plantas.ha-1) e dois sistemas de 

cultivo (plantio direto e plantio convencional), em cada bloco. Cada parcela foi constituída 

por cinco linhas de plantas, com espaçamento de cinquenta centímetros entre linhas, estandes 

de doze e seis plantas por metro linear. As parcelas apresentaram cinco metros de 

comprimento e dois metros de largura, com área de dez metros quadrados cada.  

Foram instaladas duas baterias de tensiômetros em cada bloco. Cada bateria foi 

composta por dois tensiômetros instalados nas profundidades de 10 cm e 30 cm, sendo o mais 

superficial indicando quando irrigar e o mais profundo quanto irrigar. Uma bateria foi 

instalada no estande 1 e outra no estande 2, somando-se dezesseis baterias na área 

experimental, 

Elaborou-se um plano de manejo com três metodologias diferentes: Monitoramento da 

tensão de água no solo via tensiômetros; Uso do tanque classe A para a realização do manejo 

com base na lâmina de água evaporada e a equação de Penman-Monteith que é o método 

padrão de estimativa da evapotranspiração recomendado pela FAO, utilizada para efeito 

comparativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

- Manejo da água de irrigação baseado no potencial matricial do solo 

          O solo da área do experimento é caracterizado como de camalhão, cascalhento, o que 

configura baixa capacidade de retenção de água. Apresenta-se o comportamento da tensão de 
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água no solo para dois sistemas de cultivo, plantio direto e plantio convencional, com 

estandes de 120.000 plantas.ha-1 e 240.000 plantas.ha-1 (Figuras 1A e 1B). 

Durante o experimento, verificou-se que as irrigações baseadas nas leituras dos 

tensiômetros (tensão de água no solo) para o tipo de solo presente na área experimental não é 

a forma de manejo de irrigação mais indicada, pois a capacidade de armazenamento de água 

no solo era muito baixa e num curto período de tempo ocorreria déficit hídrico (acima de 40 

kPa). 

        Verifica-se que no estande com menor número de plantas, a força de retenção de água no 

solo no sistema de plantio convencional foi menor em comparação ao sistema de plantio 

direto, o que pode ser explicado pelas condições edáficas da área de estudo. 

Para os cultivos (sistema de plantio direto e convencional), com estande de 240.000 

plantas.ha-1, verificou-se a mesma condição de variação do potencial matricial que no 

observado no estande menor (120.000 plantas.ha-1). Porém, constatou-se uma menor 

amplitude de valores do potencial matricial para este tratamento. Observou-se que no estande 

de 240.000 plantas ha-1  a demanda evapotranspirométrica também foi maior. 

       
Figura 1A: Comportamento da tensão de água no solo 
para os dois sistemas de cultivo, plantio direto e 
plantio convencional, com estande de 120.000 plantas 
ha-1, CCET/UEG, Anápolis-GO, 2015. 

Figura 1B:Comportamento da tensão de água 
no solo para os dois sistemas de cultivo, 
plantio direto e plantio convencional, com 
estande de 240.000 plantas ha-1, CCET/UEG, 
Anápolis-GO, 2015. 

 

- Manejo da irrigação com base na lâmina de água evaporada 

 O valor da lâmina de água a ser aplicada no solo varia com o desenvolvimento da 

cultura e com a profundidade efetiva do sistema radicular. Verificou-se que o método de 

manejo de água de irrigação pelo tanque classe A foi um método que apresentou efeiciência 

em termos de economia de água (Tabela 1), em se tratando de um método não oficializado 

para determinação da evapotranspiração da cultura. Foi possível ter uma maior precisão na 

coleta dos dados, pois o tanque classe A foi instalado na área experimental, havendo maior 

precisão na estimativa da evapotranspiração de referência. 
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Tabela 1: Turno de rega variável, e evapotranspiração de referência determinada por 
Tanque Classe A. 

Dia 
ETo1 

(mm.dia-1) 

Vel.Média do 

vento (m.s-1) 

U R2  

(%) 
Kt3 

ETc4 

(mm.dia-1) 

P5 

(mm.dia-1) 

LAA6 

(mm) 

IRN7 

(mm) 

ITN8 

(mm) 

01/jan 5,00 5,20 71,50 0,75 3,75 0,00 40,00 - - 

02/jan 5,35 4,70 65,75 0,75 4,01 7,00 40,00 - - 

03/jan 5,20 6,00 73,25 0,75 3,90 2,75 38,85 - - 

04/jan 5,41 7,50 82,00 0,75 4,06 0,00 34,79 - - 

05/jan 6,10 5,90 58,75 0,75 4,58 0,00 30,22 - - 

06/jan 6,30 5,00 78,00 0,75 4,73 0,00 25,49 - - 

07/jan9 10,00 5,20 58,25 0,55 5,50 0,00 40,00 20,01 25,01 

08/jan 7,00 6,80 61,50 0,55 3,85 0,00 36,15 - - 

09/jan 8,50 6,40 53,75 0,55 4,68 0,00 31,48 - - 

10/jan9 10,66 5,30 48,50 0,55 5,86 0,00 40,00 14,39 17,99 

11/jan 10,66 5,40 50,75 0,55 5,86 0,00 34,14 - - 

12/jan 10,66 5,80 47,00 0,55 5,86 0,00 28,27 - - 

13/jan9 10,00 6,70 74,25 0,75 7,50 0,00 40,00 19,23 24,03 

14/jan 9,00 6,60 49,00 0,55 4,95 0,00 35,05 - - 

15/jan 9,80 6,80 53,25 0,55 5,39 0,00 29,66 - - 

16/jan9 12,00 6,40 49,00 0,55 6,60 0,00 40,00 16,94 21,18 

17/jan 14,00 5,80 62,25 0,55 7,70 0,00 32,30 - - 

18/jan9 14,00 8,00 49,50 0,55 7,70 0,00 40,00 15,40 19,25 

19/jan 14,00 6,20 41,50 0,55 7,70 0,00 32,30 - - 

20/jan 10,00 6,30 57,00 0,55 5,50 0,00 26,80 - - 

21/jan 10,00 8,20 62,75 0,50 5,00 0,00 21,80 - - 

22/jan9 9,00 7,90 84,25 0,70 6,30 4,50 40,00 20,00 25,00 

23/jan 10,00 5,40 86,50 0,70 7,00 1,75 34,75 - - 

24/jan 4,67 6,50 82,25 0,70 3,27 3,50 34,98 - - 

25/jan 4,67 5,40 88,00 0,70 3,27 6,25 37,96 - - 

26/jan 4,67 5,20 85,25 0,70 3,27 1,25 35,94 - - 

27/jan 5,50 3,60 94,75 0,70 3,85 2,75 34,84 - - 

28/jan 4,00 4,30 90,00 0,70 2,80 0,00 32,04 - - 

29/jan 5,00 6,60 86,25 0,70 3,50 0,00 28,54 - - 

30/jan 4,00 6,40 69,50 0,55 2,20 0,00 26,34 - - 

31/jan 6,00 6,20 55,00 0,55 3,30 0,00 23,04 - - 

Média 8,10 6,05 66,75 0,63 4,95 0,96 33,73 17,66 22,1 

Total - - - - 153,43 29,75 - 105,96 132,45 

(1) ETo – Evapotranspiração de referência, (2) UR – Umidade relativa, (3) Kt – coeficiente de correção do tanque classe A, 

(4) ETc – Evapotranspiração da cultura, (5) P – Precipitação pluviométrica, (6) LAA – Lamina atual de água no solo, (7) IRN 

– Irrigação real necessária, (8) ITN – Irrigação total necessária, (9) Datas sombreadas designam datas de irrigações no dia. 

 

- Manejo da água de irrigação com base na equação de Penman-Monteith 
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        Através do método recomendado pela FAO para determinação da evapotranspiração de 

referência (Penman-Monteith), foi calculada a lâmina total de irrigação e definido o turno de 

rega variável para o mês de janeiro de 2015. O manejo da água de irrigação com turno de rega 

variável, o intervalo entre duas irrigações consecutivas é variável e o tempo de funcionamento 

do sistema de irrigação é praticamente o mesmo, suficiente para repor, no solo, a lâmina de 

água consumida pelas plantas desde a última irrigação. 

A evapotranspiração de referência obtida pelo método de Penman-Monteith para o 

manejo da lâmina de irrigação apresentou um turno de rega variável, abrangendo dez 

irrigações, no mês de janeiro de 2015, com uma lâmina média de 26,48 mm. A 

evapotranspiração da cultura total, no período, foi de 233,38 mm, ou seja, inferior a irrigação 

total necessária, havendo assim a necessidade de irrigar. O índice de pluviosidade foi de 29,75 

mm que somado à irrigação total necessária, que proporciona uma lâmina de 294,54 mm, 

sendo superior a evapotranspiração da cultura em 61,2 mm. 

 

CONCLUSÃO 

Os sistemas de manejo utilizados serviram para o entendimento da racionalização da 

água, tendo enfase em qual método era mais favorável para o tipo de clima e solo. No SPC a 

força de retenção de água no solo foi menor em comparação ao SPD para o estande de 

120.000 plantas.ha-1. Considerou-se o método de Penman-Monteith para o manejo da água de 

irrigação como o mais prático mas não o mais eficiente. Foi possível elaborar um plano de 

manejo da água de irrigação com turno de rega fixo pelo método tensiométrico e turno de rega 

variável pelo método de Penman-Monteith e tanque classe A. 
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