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RELATORIO

ESPECIFI CAçAO DA MISsAO

Parti cipar do CURSOINTERNACIONALSOBRE MANEJO, EXPERIMENTACION Y
lRANSFERENCIA DE LA TECNICA DEL RIEGO.

ORGANIZAÇ~OPATROCINADORA

O curso foi patrocinado pelo Centro Internacional de Riegos do De-
partment of~'Agr.icu1tural iand Irri:gation Engineering, Utah State Uni ver-
sity, custeado pelo convênio EMBRAPA/BIRD.

LOCALE PERrODO

L~GArL UTAH, U.S. A.
08/08/82 - 10/09/82~-:

PARTICIPANTES

Participaram do curso um total de 26 técnicos de diferentes países,
divididos em 02 turmas (Espanhol e Inglês), assim distribuídos: Brasil
(7), Venezuela (2), Paraguai (1), Cuba (2), El Salvador (1), Somãlia (1),
Sri Lank (5), Jordania (1), Indones i a (1), India (1), Haiti (1), Ni géri a
( 1), Bo1í vi a (1), Ta i wan (1).

OBJETI VOS DO CURSO

- Concienti'zar da necessidade de transferênci a te cno l óqí ca do profi~
sional especialista ao usuãrio da ãgua de irrigação.

- Desenvol ver o senti do crfti co na se leção do rretodo e si stema de i r
ri gação mai s acleq uado a sua re a 1idade .
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- Propor metodo1ogias e formas de condução de e xpe r-imentaçáo em i rri.
gaçao, como tamoêm de demonst ração dos resultados experi mentais ao
produtor. .•.

- Demons t.rar a +mpor tân ct a e conômi ca da ãgua como insumo na produção
agrícola e a correspondente importância do treinamento ao agricu1-
torna operação de equipamentos e metodos no manejo da ãgua de ir-
ri gação e sua respecti va manutenção.

DESENVOLVIMENTODO CURSO

O curso Intemaciona1 de Manejo, Experimentação e Transferência de
1a Tecnica del Riego, foi ministrado no Depar-trnen t of Agricultura1 an d
Irrigation Engineering (UTAH STATE UNIVERSITY), no período de 08 de agos-
to a 10 de setembro de 1982 (04 semanas). O curso foi proferi do por pro-
fess ore s di re tamente 1i gados ao depa rtamen to aci ma ci tado e de outras i n~
tituições de ensino, dentro de uma concepção bastante pragmãtica, simpli-
ficando rrétodos e procedimentos interre1acionados com o programa do curso
e process os de trans fe rên ci a te cn 01õgi ca.

PROGRAMA

o programa foi dividido em sessoes teóricas, seminãrios, prãticas de
campo e vi si tas te cni cas.

1. I NTRODUçAO

Objetivos e discussão do programa do curso.

2. RELAÇAOSOLO-~GUA-PLANTA

Propriedades físi cas do solo, curvas de retenção e quanti fi cação da
umidade do solo. Movimento e tomada de âgua pela planta, resposta da
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planta a aqua , fertilizante e aos níveis de salinidade.

, .

3. METODOS DE DETERMINAÇAO DA UMIDADE DO SOLO
- <

Obse rvaçôes da resposta da planta a agua e tê cnt cos de amostragem da

umidade do solo por tato, aparênci a e nÉtodos gravirretricos. Teoria,

tns ta l açâo , uso e manutençâo de tensi one tros , blocos de res is ténci a

eletri ca e equiparrentos de sonda de neutrons.

4. MANEJO DA ~GUA DE IRRIGAÇ~O

Nivelação de terras. Requerirrento de ãgua pelos cultivos e programa-

çâo de irrigação. Drenagem, salinidade e fertilização em re l açâo com

a irrigação.

5. MEDIDA DA ~GUA DE IRRIGAÇ~O NA PEOPRIEDADE

fv€todos e ins trunen tos para a medição e registro da descarga de agua

em canais e no campo.

6. MOTIVAÇ~O E RESPOSTA DOS AGRICULTORES p, TRANSFEP[NCIA DE TECNOLOGIA

Te cni cas , procedirrentos e ut i l izaçáo de pesquisas junto dos agricul-

tores e suas sugerências. Procedimentos para a promoçâo da informa-
ção sobre o manejo da ãgua de i rri qação junto aos agri cultores.
a) Aspectos econ~micos e sociais
b) Aspectos tê cn í cos e de engenharia

7. METODOS E SISTEMAS DE IRRIGAÇ~O

fv€todos e sistemas s ub-s uper+i ci ai s , superficiais e de aspersao.

v : N C U l ., r) "" '" O M' N , S T t: H ,a D.c.. A G f{ ; . . LJ l T d Y ~



EMBRAPA

8. AVALIAÇAO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇ~O

Eficiência e' uni fcrrni dade , avaliação comparativa entre os s is ternas ,

9. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS PARA SE OBTER A FUNÇ'AO DE RESPOSTA DOS CUL
TIVOS A ]l;GUA

a) Prãticas agrícolas

b) Métodos analíticos de avaliaçao

10. DEMONSTRAÇAO EXPERIMENTAL E TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA

Condução de campos demonstrativos, sessões de trabalho e .vp rât í cas

com agricultores.

11. ASPECTOS ECONÔMICOS DA FUNÇJro DE PRODUÇAO DA ÃGUA

Interpretação econômica, produtividade da ãgua, e f'i ci ên cia e otimiza
~çao,

12. USO DE CALCULADORAS PROGRAM~VEIS

Uso e aplicação a problemas de campo no manejo da agua de irrigação.

CONCLusAo

O curso apresentou um nível técnico-científico bastante satisfatõrio,

tendo por sua prõpria estrutura um carãter fundamentalmente prãti co e de
aplicação imediata. Proporcionou a todos os participantes uma razoãvel e x-
pe r+encí a na uti li zaçâo e manejo da água na agri cultura, cienti fi cando das

responsabi lidades e funçôes que competem a todos aqueles que li dam no mane
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jo da ãgua de i rr iqaçâo em prol de um mai or desenvolvirrento eeonômi eo e
soei a1.

Petro li na, 20 de dezembro de 1"982
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ARNOSIO ANSELMODE MAGALHAES

VISTO:

, j ~·-!tLcw).
RENIVAL ALVES DE SQÚSA

Chefe do CPATSA
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