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RESUMO: O manejo da água de irrigação consiste na aplicação de técnicas que busquem o 

fornecimento deste recurso para os cultivos na quantidade e no momento adequados para 

satisfazer as necessidades hídricas dos cultivos, sem perdas na produtividade. Três ensaios de 

campo foram conduzidos visando avaliar o funcionamento de um acionador automático de 

irrigação. Em diferentes condições de operação, o acionador apresentou funcionamento 

satisfatório, proporcionando boas produtividades às culturas da alface e cenoura. O 

equipamento apresenta baixo custo e é de fácil construção e operação em campo.  
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AUTOMATIC IRRIGATION WITH A LOW COST CONTROLLER 

 

SUMMARY: The irrigation water management involves the application of techniques that 

seek providing this resource for crops in quantity and adequate time to meet the water needs 

of crops without losses in productivity. Three field trials were conducted to evaluate the 

operation of an automatic irrigation controller. In different operation conditions, it showed 

satisfactory operation, providing adequate crop productivity to lettuce and carrot. The 

equipment is inexpensive and it is easy to build and operate in the field.  
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INTRODUÇÃO 

Uma abordagem mais racional para otimizar o uso da água de irrigação é a associação 

da automação aos sistemas de irrigação, que tem sido aplicada em quase todos os campos da 

engenharia com grande sucesso, embora o impacto na agricultura, e em particular na irrigação 

de precisão, ainda seja limitado (ROMERO et al., 2012). Na irrigação automatizada, as 
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medidas das variáveis de solo e atmosfera relacionadas à condição hídrica das plantas podem 

fornecer as informações sobre o estado hídrico do cultivo visando ser possível planejar 

adequadamente a próxima irrigação. 

Em geral, qualquer medição ou estimativa relacionada ao sistema solo-planta-atmosfera 

pode ser utilizada como um alvo ou como uma variável intermediária na estratégia de 

controle. As principais abordagens de programação da irrigação são baseadas em um ou em 

uma combinação dos seguintes itens: medições de água no solo (conteúdo de água no solo ou 

potenciais de água do solo), cálculos do balanço hídrico do solo (usando estimativas de 

evaporação e precipitação) e medidas à base de plantas (estado da água nos tecidos, 

condutância estomática, sensores de fluxo de seiva, dendrometria, etc.) (JONES, 2004).  

CARDENAS-LAILHACAR et al. (2010) compararam controladores automáticos 

comerciais (Acclima, Watermark, Rain Bird e Water Watcher) que  acionam a irrigação 

quando os sensores, que se baseiam  no teor de água do solo,  detectam que as medições estão 

abaixo de determinado limiar predefinido até que outro limite predefinido é alcançado. Os 

autores concluíram que quando o limite definido é adequado, todos os sistemas apresentam 

potencial para economizar de água, quando comparados ao acionamento manual do sistema 

de irrigação.   

Um novo sistema para avaliar a tensão de água no solo foi desenvolvido e patenteado 

pela Embrapa com a marca registrada Irrigas® (CALBO & SILVA, 2001). O sensor é 

durável, apresenta custo relativamente baixo, e de fácil instalação e leitura, e, praticamente, 

não requer manutenção. Embora teoricamente possam ser construídos com qualquer tensão, 

comercialmente existem sensores com tensão de referência de 15 kPa, 25 kPa e 40 kPa. A 

leitura é realizada com o auxílio de um pequeno recipiente com água, indicando se a tensão de 

água no solo encontra-se abaixo ou acima da tensão de referência do sensor. 

Baseado no princípio de funcionamento do tênsiometro, o acionador automático para 

irrigação (AAI) é um dispositivo que controla o acionamento, a duração e a paralisação da 

irrigação automaticamente, com base na tensão da água no solo. Além do baixo custo, uma 

importante vantagem deste dispositivo é o adequado manejo da água de irrigação realizado 

por ele. O acionador automático para irrigação tem a capacidade se acionar o sistema no 

momento em que o solo atinge uma determinada tensão da água, e de interromper a irrigação 

no momento em que a tensão da água no solo correspondente à capacidade de campo do solo 

é atingida.  
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Dessa forma desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de apresentar e discutir 

diferentes condições de operação do AAI no manejo da irrigação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O sistema de automação (AAI) proposto é composto por um acionador simplificado 

para irrigação, que consiste em uma cápsula cerâmica de filtragem residencial de água 

conectada por um tubo flexível a um pressostato, semelhante ao utilizado em máquina de 

lavar roupa, sendo este sistema totalmente preenchido com água (Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema do acionador automático para irrigação (MEDICI et al., 2010). 

 

Segundo MEDICI et al. (2010), com o processo de evapotranspiração o substrato 

perde umidade, havendo uma tendência de movimento da água de dentro da cápsula (1) para 

fora, o que gera uma pressão negativa, a qual se transmite pelo tubo (2) até o pressostato (3). 

Este então, por meio de uma válvula solenóide (4) de lavadora de roupas doméstica, aciona 

eletricamente o sistema de gotejamento (6,7). Com o acionamento da irrigação, ocorre a 

entrada de água na cápsula e o conseqüente aumento da pressão no interior da mesma, sendo 

este aumento responsável pelo desligamento do sistema de irrigação.  

Visando avaliar o acionador em diferentes condições de funcionamento, foram 

realizados 3 ensaios de campo na área experimental denominada SIPA – Sistema Integrado de 

Produção Agroecológica localizada na cidade de Seropédica-RJ, Brasil, no período de 2010 a 

2012. O solo da área é classificado como Argissolo Vermelho-amarelo. 

Os ensaios foram assim denominados:  

- ensaio 1: composto de um delineamento em blocos ao acaso com 6 tratamentos e 4 

blocos. Os tratamentos foram caracterizados por três tipos de cultivo (cenoura em cultivo 
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“solteiro”, alface em cultivo “solteiro” e consórcio de cenoura e alface) e duas condições de 

cobertura do solo (presença de cobertura  morta e solo exposto). Em cada bloco da área 

experimental, no tratamento de cultivo consorciado e ausência de cobertura morta (controle), 

foi instalado um acionador com a cápsula porosa localizada a 0,15 m de profundidade da 

superfície dos canteiros, com um desnível entre esta e o pressostato de 0,50 m. A irrigação por 

gotejamento ocorreu simultaneamente para todos os tratamentos do bloco sempre que o 

tratamento controle se encontrava em condições de necessidade de irrigação (GOMES, 2012). 

Foram avaliadas as produtividades da alface e cenoura, em ton ha-1. 

- ensaio 2: cultivo de alface utilizando delineamento experimental inteiramente 

casualizado (DIC), num esquema fatorial 2 x 2, sendo os fatores: (a) 2 desníveis do 

pressostato (0,30 m e 0,90 m) e (b) 2 profundidades de instalação da cápsula cerâmica (0,10 m 

e 0,20 m) resultando em 4 tratamentos com 6 blocos totalizando 24 parcelas experimentais 

(BATISTA, 2012). A aplicação de água foi realizada com o sistema por gotejamento (vazão 

de 2,8 L h-1) com duas linhas laterais. As variáveis avaliadas foram massa fresca e massa seca 

(g por planta); e 

- ensaio 3: cultivo de alface desenvolvido num delineamento experimental de blocos 

ao acaso, com quatro tratamentos casualizados em seis blocos. Os tratamentos foram 

caracterizados pelo sistema Irrigás, tanque Classe A (TCA) e pelo uso de um acionador 

automático de baixo custo para irrigação (AAI), em dois desníveis do pressostato (0,90 m e 

1,20 m). O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento.  (GONÇALVES, 2013). 

As variáveis avaliadas nos ensaios 1 e 2 foram submetidos à análise de variância e 

quando significativas pelo teste F, foram testadas pelo teste de Tukey (0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados de produtividades obtidos para as culturas da alface 

e da cenoura com o controle automatizado da irrigação (ensaio 1). Segundo MAROUELLI et 

al. (2007), cultivos de cenoura irrigados e manejados adequadamente podem apresentar 

rendimentos de 50 a 60 t ha-1, enquanto a produtividade média nacional está em torno de 29,0 

t ha-1. Portanto, o manejo realizado pelo acionador automático proporcionou níveis de 

umidade do solo suficientes para que a cultura da cenoura se expressa todo seu potencial 

produtivo. Pela produtividade obtida para a cultura da alface, verifica-se que a irrigação 

automatizada com o AAI se mostrou favorável ao manejo da irrigação, e responde 

favoravelmente à presença de cobertura do solo.  
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Tabela 1 – Lâminas aplicadas e produtividades para os tratamentos avaliados  

Sistema de Cultivo 
Lâmina (mm) Produtividade (t ha-1) 

Cobertura Sem cobertura Cobertura Sem cobertura 
Cenoura monocultura 338,3 340,5 63,30aA 63,32aA 

Cenoura consórcio 278,5 279,9 53,18 bA 48,72 bA 
Alface monocultura 65,7 66,3 25,26A 21,55A 

Alface consórcio 80,3 80,5 13,72A 10,99A 
* plantas de alface em consórcio correspondem à metade do número de plantas em monocultivo. ** Valores médios seguidos 
de mesma letra são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey (p < 0,05). Letras minúscula diferenciam o sistema de cultivo 
e letras maiúscula diferenciam o uso de cobertura.  

Os resultados do ensaio 2 são apresentados na Tabela 2. A instalação da cápsula a 0,20 

m de profundidade proporcionou redução expressiva da lâmina de irrigação aplicada. Foram 

encontradas maiores produtividades para o desnível do pressostato de 0,90 m, com valor 

médio de 301,83 g por planta, correspondendo a 48,3 t ha-1. 

Tabela 2 – Lâminas de irrigação aplicadas e variáveis de produção avaliadas 

Tratamento Lâmina (mm) 
Massa Fresca 
(g por planta) 

Massa Seca 
(g por planta) 

(10,30) 107,9 274,6b 10,1b 
(10,90) 109,3 308,8a 10,8a 
(20,30) 93,9 252,3b 9,6b 
(20,90) 55,5 294,8a 10,9a 

Valores médios seguidos de mesma letra são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

No ensaio 3, foram aplicadas lâminas de irrigação iguais a 78,3 mm (TCA), 82,6 mm  

(Irrigás 15 kPa), 74,9 mm (AAI/0,90 m) e 75,1 mm (AAI/1,20 m). Embora tenham 

proporcionados resultados estatisticamente iguais de produtividade (31,48 t ha-1), os métodos 

de manejo da irrigação avaliados apresentam diferenças expressivas quanto à 

operacionalidade. No sistema automático, a maior exigência ocorre na fase de montagem e 

instalação do equipamento, mas durante a condução do mesmo a exigência de mão de obra é 

praticamente nula. O tanque Classe A exige leituras diárias de evaporação, assim como 

reposição de água freqüente. O modelo do sistema Irrigás utilizado, com ajuste de lâminas por 

tentativa, é simples de ser instalado e requer algumas definições de cultura e sistema de 

irrigação adotado. Mas apresenta dificuldades no manejo no que se refere ao ajuste da lâmina 

a ser aplicada. Além das diferenças operacionais, o custo do equipamento pode influenciar na 

escolha do método de manejo a ser adotado. Dentre os métodos avaliados nesse trabalho, o 

que apresenta maior custo é o tanque Classe A (R$ 3.877,00), seguido do Irrigás (R$ 628,00), 

incluindo três conjuntos de sensores Irrigás PRO e um leitor (MPI-03), e por fim do AAI, com 

um custo aproximado de apenas R$ 50,00. 
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CONCLUSÕES 

 Nas diferentes condições de operação, o acionador automático de irrigação se mostrou 

eficiente no manejo da irrigação, permitindo a aplicação de água em resposta à necessidade 

hídrica das culturas. O equipamento apresenta baixo custo e é de fácil construção e operação 

em campo.  
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