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CURSO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO, EXPERIMENTACION E
TRANSFE~NCTA DE LA IT'ÉCNICADEL RIEGO-

RELATl>RIO

INTRODUÇÃO

o Curso Internacional sobre Manejo, Experimentacion e Trans-
ferência de La Técnica deI Riego, faz parte do plano de .opera-
ções em extensão do Centro Internacional de Irrigação, localiza
do na Universidade do Estado de Dtah, -D.S.A., na cidade de
Logan.

O enfoque do curso se baseia fundamentalmente nas seguintes
premissas: tempo, idioma, prática e motivação. Assim, o curso
se desenvolve em regime intensivo, proferido em espanhol e In-
~l~s, com traduções simult~neas quando necessárias e a _concep-
ção no processo de transferência de tecnorogia:.é-.'pragmática, sim-
plificando métodos e procedimentos, e ao mesmo t.empo v-mot.Lvando
o profissional a ensinar e induzir motivação ao usuário dos re-
cursos naturais sobre a importância de politica de preservá-Ios
sobretudo os recursos hidricos.

O curso é de natureza prática e,de ~Plicação imediata, aten-.
dendo as necessidades bastante sentidas e comentadas, mas não
implementadas no campo do manejo de água de irrigação e ao mes-
mo tempo, demonstra em termos de produção agricola a .'impol7t~n-
cia de um manejo adequado o racional da água.

OBJETIVOS

- Conscientizar da necessidade de transferência tecnologica
do profissional especialista ao usuário de água para irrigação.

- Desenvolver o sentido critico na seleção do método e siste
ma de irrigação mais adequado a sua realidade.

- Propor metodologia e formas de condução de experimentações



em irrigação, corno também de demonstração dos resultados exper~
mentais ao produtor.

- Demonstrar a importância econômica de água corno insumo e a
correspondente importância do treinamento ao agricultor na ope-
ração de equipamento e métodos no manejo de água de irrigação e
sua respectiva manutenção.

ORGANIZAÇÃO PATROCINADORA

Os órgãos patrocinadores do curso foram o Centro Internacio-
nal de Riegos e o Department of Agricultural and Irrigation
Engineering da Utah State University. Os recursos financeiros
para custeio do curso foram provenientes do Convênio EMBRAPA/
BIRD, e administrado_pelo Instituto Interamericano de Ciências
Agrícolas (IICA).

LOCAL E PERIoDO

O curso foi ministrado em regime intensivo no Department of
Agricultural and Irrigation Engineering da Utah State University
em Logan-Utah -U.S.A.,no período de 12 de agosto a 14 de setem-
bro de 1984 (05 semanas).

,,
PARTICIPANTES

Participaram do curso 34 técnicos, de diferentes países( di-
vididos em duas turmas Espanhol e Inglês e distribuídos da ma-
neira seguinte: Bolívia (01), Brasil (06), Colombia (01).,Repfi-
blica Dominicana (01), Venezuela (01), Canadá (01), Egito (01),
Haiti (02), India (12), Pakistão (04), Sri Lanka (02.)-:_. e
Swaziland (01).

PROFESSORES

Ministraram o curso professores do Agricultural and
Irrigation Engineering Department e de outros departamentos da
Utah State Uni versi ty, corno também professores visitantes, vern



sua maioria com reconhecida experiência internacional e conhece
deres da problemática de água nos paises da America Latina e
com anos de experiência nesta parte do continente. Participaram
conferencistas com conhecimento na tecnologia de manejo da agua
e na problemática da transferência de tecnologia em paises em
desenvolvimento.

PROGRAMA
/O programa compreendeu aula teoricas, práticas de campo, co~

ferências e visitas técnicas desenvolvendo-se da seguinte manei
ra:

A) As aulas teóricas e práticas de campo envolveram os temas
seguintes:

1- Relação Solo-Água-Planta

Propriedades fisicas do solo, curvas de reamçãü, e quan
tificação da umidade do solo. Movimento e tomada de á-
gua pela planta, resposta da planta a agua, fertilizan
te e aos niveis de salinidade.

2- Métodos de Determinação da Umidade do Solo
\

Observações da resposta da.planta a agua e técnicas de
amostragem da umidade do solo por tato, aparência e me
todos gravimétricos. Teoria, instalação, uso é manuten
ção de tensiometros, blocos de resistência elétrica e
equipamentos de sonda de neutrons.

3- Manejo da Água de Irrigação

Nivelação de terras. Requerimento de água pelos culti-
vos e programação de irrigação. Drenagem, salinidade e
fertilização em relação com a irrigação.

Métodos e instrumentos para a medição e registro da
descarga de água em canais e no campo.

4- Medida da Água de Irrigação na Propriedade



5- Motivação e Resposta dos Agricultores a Transferência
de Tecnologia.

Técnicas, procedimentos e utilização de pesquisas jun-
to dos agricultores e suas sugerências. Procedimentos
para a promoção da informação sobre o manejo da agua
de irrigação junto aos agricultores.

a) Aspectos econômicos e sociais
b) Aspectos técnicos e de engenharia

6- Métodos e Sistemas de Irrigação

Métodos e sistemas sub-superficiais, superficiais e de
aspersao.

7- Avaliação de Sistemas de Irrigação

Eficiência e uniformidade, avaliação comparativa entre
os sistemas.

8- Procedimentos Experimentais para se Obter a Função de
Resposta dos Cultivos a Água.

a) Práticas agrícolas
b) Métodos analíticos de avaliação

9- Demonstração Experimental e Transferência de Tecnologia

condução de campos demonstrativos, sessões de trabalho
e práticas com agricultores.

lO~ Aspectos Econômicos da Função de Produção d~ Âgua

Interpretação econômica, produtividade da agua, efici-
ência e otimização.

11. Uso de Calculadoras programáveis

Uso e aplicação a problemas de campo no manejo da agua
de irrigação.
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B) As confer~ncias proferidas no decorrer do curso:consisti-
ram em:

1- Requerimento de Água pelas Culturas.

Proferida por George H. Hargreaves, Professor do =Cen~
tro Internacional de Riegos.

2- Transfer~ncia de Tecnologia através de Video-Módulos

Proferida por David R. Daines, Professor Associado do
\

Departamento de Engenharia Agricola e Irrigação.

3- Vantagens de Novas Técnicas de Irrigação nos Paises em
Desenvolvimento

-Proferida por Jack Keller, Professor do
de Engenharia Agricola e Irrigação

Departamento

4- Tecnologia e Sistemas para um melhor Manejo de Água de
Irrigação

Proferida por Deam F. Peterson, Professor emerito do
Departamento de Engenharia e Irrigação.

5- Esquema de Extensão através de\utilização de um Lider
Campesino.

Proferida por R. Willing Roskelley, Professor do' Depa~
tarnento de Sociologia e Antropologia.

6- Aquisição, Transmissão e Anãlises de Datos de ~~taç5es - -
~ ~~

Remotas via Satelite.

Proferida por Glen E. Stringharn, Professor do Departa-
mento de Engenharia Agricola e Irrigação.

7- Aspectos Sócio-Institucionais do Manejo de Água na pr~
priedade agricola - Experi~ncia na África.

..
Proferida por Jon R. Moris do Departamento de S6eiolo-



gia, Trabalho Social e Antropologia.

8- Papel de Agricultura no Desenvolvimento Econômico

Proferida por Moris Whitaker, Professor do Departamen-
to de Sociologia, Trabalho Social e Antropologia.

C) As visitas técnicas foram realizadas nos seguintes locais:

1- Centro de Investigacion Snake River.

Este Centro de Investigação fica localizado na cidade
de Kimberly em Idaho - D.S.A. e vem desenvolvendo pes-
quisas para solucionar os principais problemas dos a-
gricultores da região, destacando-se na área de manejo
de água e solo.

Como linhas principais de pesquisa tem as seguintes:

- Programação de irrigação;

Sistemas automatizados de irrigação por superficie;

- Mecanismos de remoção de impurezas na agua de irri
gaçao;

- Controle de erosão em campos irrigados por sulcos;,,

- Sistemas de aspersão de baixa pressão.

A visita ao Centro teve como objetivos observar os
recentes nos aspectos relacionados ao manejo de água e
as operações em propriedades privadas localizadas nesta

avanços
conhecer
região.

As pesquisas que estão sendo conduzidas em condições de cam-
po foram apresentadas pelos especialistas das Lânha s.jde pesqui-
sas acima mencionados, possibilitando diálogos e maiores esala-
rescimentos sobre os diferentes temas. Os resultados de pesqui-
sas obtidos nas diferentes áreas são altamente promissores e
muitos resultados já vem sendo utilizados pelos agricultores de
região com bastante sucesso.

Esta visita técnica realizou-se no periodo de_23 .a25 de agosto.



2- Visita a Delta-Utah.

A cidade de Delta localiza-se no deserto e tem uma pre
cipitação média anual em torno de 250 mm. Mediante es-
tas condições climáticas o uso da água de irrigação r~
quer um manejo adequado e racional. Consequentemente,
a visita teve como objetivo observar o manejo de irri-
gação que vem se realizando em Âreas em Nível e a Irri
gação por Pulso em propriedades privadas. Nos dois ti-
pos de manejo de água de irrigação vem se atingindo aI
to nível de eficiência no uso de água. As áreas em ní-
vel são obtidas, usando sistematização do solo com uma
tecnologia bastante avançada que consiste no emprego
do raio Iaser e computador. O solo sistematizado com
esta tecnologia possibilita, uma eficiência de distri-
buição de água da ordem de 90%. Referida t.e crio Lcqf.avvem

sendo utilizadas pelos agricultores da região.
A visita a cidade de Delta realizou-se no período de
06 a 08 de setembro.



CONCLUSÕES

O curso dentro do programa ministrado apresentou um
técnico-científico altamente satisfatório.

nível

Proporcionou aos participantes o conhecimento da problemáti-
ca sócio-econômica do manejo de água de irrigação nos diferen-
tes paises em desenvolvimento, que se fizeram presentes e uma
visão bastante ampla dos processos de manejo, pesquisa e trans-
ferência de tecnologia sobre irrigação que vem sendo realizado
nos Estados Unidos, principalmente nos Estadds de Utah, Califór
nia e Colorado, através das conferências proferidas e das visi-
tas "Ln loco".

Outro aspecto de grande significáncia foi o material didáti-
co fornecido pelo curso, proporcionando um grande acervo bibli~
gráfico, como também, o conhecimento com especialistas nas dife
rentes áreas do processo de manejo, pesquisa e transferência de
tecnologia de irrigação para contatos futuros.

O~treinamento foi de grande Lmpo rt.ânc-í.a para minha formação
profissional, pois possibilitou adquirir novos conhecimentos e
uma maior conscientização das responsabilidades que compete a
todos que trabalham com pesquisa na área de manejo de solo e a-
gua, visando um maior desenvolvimento econômico-social, princi-
palmente nas regi6es com recursos ~idricos limitados.

Petrolina, 15 de Setembro de 1984.
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