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Apresenta~ao

A agua e um bem precioso a natureza e a todos os seres que nela
habitam. E um recurso natural finito, e a sua quantidade per capita
diminui a cada dia em razao do crescente aumento populacional, do
seu uso inadequado, da poluic;:aodos solos, rios, mares etc, e da
ineficiencia das polfticas publicas ambientais.

E imprescindfvel ao setor agropecuario informac;:oes que contribuam no
desenvolvimento auto-sustentavel do setor produtivo, como 0
conhecimento de tecnologias que permitam 0 aumento da
produtividade com 0 uso racional da agua nas culturas irrigadas,
assegurando a continuidade do setor ativo, promissor e competitivo
no mercado.

Esta publica<;:aovisa, de modo simples objetivo e pratico, apresentar
informa<;:oes essenciais no manejo da irriga<;:aocom 0 usa de esta<;:oes
agrometeorol6gicas automaticas, tornando 0 produtor capaz de fazer
usa de recurso que auxiliara no resultado da qualidade da irriga<;:ao.

Hoston Tomas Santos do Nascimento
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte



Sempre do
mesmo jeito,
Jooo! Por mais

que eu tente noo
consigo aumentar

a produ~oo!





Algum tempo depois, no reuniao
do Embropo com os ogricultores.

Sigam-me,
you mostrar!

Esta e a nossa esta~ao
agrometeorol6gica

automatica que coleta
dados c1imaticos para
serem utilizados no
calculo do manejo

da irriga~ao.



Por meio deste
equipamento sera medida
a quantidade de agua das
chuvas, umidade do solo,

radiaC;ao solar, velocidade
do vento, temperatura do

ar e utT)idade relativa
do ar.

A quantidade certa de agua e de
extrema importoncia para 0

desenvolvimento de cada planta.
Tanto a falta quanto 0 excesso
acabam prejudicando 0 plantio.



E importante saber tambem que
1 mm de agua e igual a llitro de agua em
1metro quadrado.

1
Litro de agua



Para sabermos a
quantidade de agua a
ser aplicada em cad a

tipo de plantac,:ao,
retiramos uma

amostra indeformada
do solo para analise

em laboratorio e
depois calculamos

quanto 0 solo
onsegue armazena

de agua



o ponto
demarcado

servira para que na
proxima coleta 0 solo

seja I"etirado no
mesmo local, e
comparar os

resultados das
analises do

Solo.

E importante tambem estar sempre
atento ao correto funcionamento
do sistema, tomando cuidado com

vazamento e utilizando sempre
aspersores iguais, com a mesma

yazoo.



E fundamental realizar 0 teste de uniformidade
de distribui~ao da agua, conferindo a pressao de

servi~o do sistema.

Cuidado
tambem

em manter 0 filtro
limpo para a agua
chegar na mesma

quantidade em todas
as plantas, sem

deixar as impurezas
entupirem 0

sistema!



...as informa~oes
serGOanalisadas por

um tecnico que
informara aos

irrigantes quando vai
ser preciso irrigar

cada uma das
planta~oes e a

uantidade de agua a
ser aplicada.

Gra~as a um
moderno sistema de

comunica~Go que
instalamos, as informa~oe

aqui obtidas serGO
enviadas para 0 banco de
dados da Embrapa Meio -
Norte.e disponibilizadas

na internet, para tecnicos
do DNOCS, coo·perativas

associa~oes etc ...

SINDICATO ~
Os TRAB
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E isso ai,
com a adoc;ao do manejo

correto da irrigac;ao e com
a cooperac;ao da Embrapa,

fina/mente iremos
produzir mais!



E~a
Meio-Norte

Ministerio da
Agricultura, Pecuaria

e Abastecimento
I
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