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Os avanOs avançços da irrigaos da irrigaçção na citricultura.ão na citricultura.

Sistemas de irrigaSistemas de irrigaçção mais utilizados, preferências ão mais utilizados, preferências 
do mercado;do mercado;

Vantagens e desvantagens tVantagens e desvantagens téécnicas de cada cnicas de cada 
sistema;sistema;

IrrigaIrrigaçção por aspersão ou localizada;ão por aspersão ou localizada;

IrrigaIrrigaçção localizada por microaspersão ou ão localizada por microaspersão ou 
gotejamento;gotejamento;

IrrigaIrrigaçção por gotejamento, uma ou duas linhas;ão por gotejamento, uma ou duas linhas;

Lâmina da irrigaLâmina da irrigaçção, manejo e fertirrigaão, manejo e fertirrigaççãoão
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A irrigaA irrigaçção ão éé o o úúltimo nltimo níível tecnolvel tecnolóógico a ser gico a ser 
adotado na citricultura.adotado na citricultura.

O melhor sistema de irrigaO melhor sistema de irrigaçção para o ão para o 
citros citros éé aquele que atende melhor as aquele que atende melhor as 
condicondiçções especões especííficas de cada propriedade, ficas de cada propriedade, 
produtor, variedade ...produtor, variedade ...

ÉÉ essencial o manejo adequado da essencial o manejo adequado da 
irrigairrigaçção; otimizaão; otimizaçção dão d’á’água, energia, gua, energia, 
fertirrigafertirrigaçção, preservaão, preservaçção dos solos, meio ão dos solos, meio 
ambiente e garantia  de sustentabilidade ambiente e garantia  de sustentabilidade 
permanente.  permanente.  
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•Melhor qualidade dos frutos (casca, cor, 
tamanho e sabor “brix e rátio”; 
•Aumento de produtividade;
•Maior período da safra ;
•Melhor controle fitossanitário;
•Redução de insumos;
•Maior oferta e qualidade dos equipamentos;
•Maior desenvolvimento da pesquisa;
•Maior profissionalização do setor e domínio 
de novas tecnologias;
•Maior remuneração.
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•Localização do parque citrícola e destino 
da produção para indústria de suco.
•Nas Regiões Centro-Norte do Estado de 
São Paulo e Sul de Minas Gerais o balanço 
hídrico, as distribuição das precipitações e 
a necessidade fisiológica da cultura 
resultam em “elevado déficit hídrico”.
•Resultados financeiros positivos.
•A realidade segmento da irrigação na 
citricultura.
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•O melhor sistema de irrigação para o citrus  é
o que atende melhor as particularidades de 
cada propriedade.
•Aspersão sobre copa: Convencional, 
Autopropelido e Pivô Central - sob copa;
•Inundação e sulco (pouco utilizado);
•Localizada: Microaspersão e Gotejamento;
•Tamanho do parque citrícola irrigado.
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•A correta escolha do sistema de irrigação e 
o número de variáveis envolvias:
•Destino da produção, região, tipo de solo, 
variedade, necessidade hídrica da cultura, 
dispon. hídrica e de energia X sistema 
adotado;
•Capacitação do produtor;
•Relação custo benefício;
•Falta e planejamento a curto médio e longo 
prazo;
•Projetos mau dimensionados;
•Instalações inadequadas;
Mão de obra operacional de baixa qualidade;
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•Lâmina d’água incompatível;
•Qualidade d’água x tipo de sistema;
•Necessidade de tratamento d’água;
•Qualidade/preço,equipamentos, tubulações.;
•Inexistência de manejo d’água na irrigação;
•Falta de orientação ao produtor para correta 
operação do sistema de irrigação, manejo e 
fertirrigação (solos eutróficos);
•Falta de técnicos capacitados em manejo de 
irrigação e fertirrigação;
•Falta de pesquisa para fertirrigação e falta 
de extensão para o manejo da irrigação;
•Necessidade de capacitação profissional.
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•Conscientização da correta aplicação 
dos sistemas de irrigação propiciando 
a sua máxima potencialidade, aumento 
de produtividade e respectivo lucro;
•Melhorar a capacitação do produtor;
•Aumentar a relação custo benefício;
•Realizar planejamento efetivo a curto 
médio e longo prazo;
•Projetos bem dimensionados;
•Instalações adequadas;
•Mão de obra operacional e técnica 
capacitada;



���������������������������� !"�� !"

•Orientação ao produtor para operação 
correta do sistema de irrigação, 
manejo e fertirrigação (custo / lucro / trab.);

•Formação de técnicos capacitados em 
manejo de irrigação e fertirrigação;
•Lâmina d’água compatível;
•Qualidade d’água x tipo de sistema;
•Normatização dos equipamentos, 
tubulações...;
•Aumento das pesquisas e extensão 
para fertirrigação e coeficientes de 
manejo da água para irrigação.



•Disponibilidade d’água e energia;
•Outorga do uso d’água;
•Nacionalização de equipamentos/alta tecnologia;
•Problemas fitossanitários, CVC, estrelinha, pinta 
preta...., nas frutas para exportação;
•Viveiros telados e porta enxertos;
•Novas fronteiras agrícolas;
•Fertirrigação: tam., qualid. e padron. dos frutos”;
•Reuso d’água.
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• Resultados positivos de produtividade dos 
citrus são passíveis de serem alcançados por 
“qualquer sistema e manejo” de irrigação, com 
o preço pago pelo produto alto.
•Excelentes resultados são alcançados com a 
adoção correta das práticas de irrigação; 
manejo e fertirrigação;
•Erros x acertos.
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Apesar dos excelentes resultados verificados na Apesar dos excelentes resultados verificados na 
citricultura brasileira irrigada, devemos melhorar citricultura brasileira irrigada, devemos melhorar 
muito a profissionalizamuito a profissionalizaçção do setor:ão do setor:
-- ÉÉ posspossíível melhorar a viabilidade financeira da vel melhorar a viabilidade financeira da 
cultura e diminuir o risco de amortizacultura e diminuir o risco de amortizaçção.ão.
Melhorar o nMelhorar o níível de profissionalizavel de profissionalizaçção do setor.ão do setor.
-- Intensificar a pesquisa e difusão da correta Intensificar a pesquisa e difusão da correta 

aplicaaplicaçção da nova tecnologia; manejo operacional, ão da nova tecnologia; manejo operacional, 
balanbalançço ho híídrico e fertirrigadrico e fertirrigaçção. ão. 
-- Explorar melhor as oportunidades da irrigaExplorar melhor as oportunidades da irrigaçção no ão no 

agronegagronegóócio.                                         cio.                                         
FIMFIM
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