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1 – EXIGÊNCIAS DO CURSO
A aprendizagem é um processo dinâmico, depende em grande parte da capacidade de estudo e das
atividades desenvolvidas pelo próprio aluno, além da contribuição do professor. A presente disciplina tem
por objetivo capacitar os alunos e elaborar projetos de irrigação, através de estudos básicos necessários
ao planejamento e de critérios técnicos para o dimensionamento.
O desempenho do aluno deve ser avaliado em relação a uma escala padrão de valores que não
podem ser alterados em benefício de um, para não acarretar prejuízos aos demais, portanto, procurando
dar condições de igualdade a todos os alunos, problemas particulares para dispensa ou alteração das
atividades escolares como aulas, provas e trabalhos não serão considerados, salvo casos especiais
previstos na legislação.

2 – OBJETIVOS
1) Discutir a importância do manejo da Água em Sistemas Agrícolas na bacia hidrográfica; 2)
discutir os princípios dos principais métodos de controle da água sistemas agrícolas, que se baseiam no
solo, na planta, no clima ou na combinação destes; 3) fazer com que os alunos se familiarizem com os
equipamentos disponíveis e trabalhem com dados reais.

3 – PROGRAMA
Programa Resumido: 1. Introdução; 2. Técnicas de controle da água aplicada pelos diferentes métodos
de irrigação e pela chuva: 2.1. Controle via dados de solo; 2.2. Controle via dados da planta; 2.3. Controle
via dados do clima; 2.4. Controle com métodos combinados; 3. Instrumentos para o controle da água no
solo e na planta; 4. Instrumentos para monitoramento agroclimatológico. 5. Método de manejo versus
método de irrigação; 6. Resposta das culturas à irrigação; 7. Irrigação em regiões áridas, úmidas e
tropicais; 8. Controle e manejo da água em sistemas agrícolas e economia; 9. Aplicação de agroquímicos
com a água de irrigação; 10. Manejo da Água em Sistemas Agrícolas e Ambiente; 11. Noções de AutoCAD
para projetos.
Programa: 1) Introdução: - importância do manejo da água em sistemas agrícolas na bacia hidrográfica; considerações ambientais e econômicas; 2) Técnicas de controle da água aplicada via irrigação ou chuva:
2.1. Controle via dados de solo; - água armazenada no solo; - água disponível (conceitos); - balanço hídrico;
- potencial da água no solo. 2.2. Controle via dados da planta: - potencial da água na planta; - temperatura
do dossel; - índices de estresse hídrico; - parâmetros fisiológicos. 2.3. Controle via dados de clima fórmulas para determinação da evapotranspiração; - tanque classe A; - estações meteorológicas. 2.4.
Métodos combinados: - solo e planta; - solo e clima; - solo, planta e clima. 3) Instrumentos para o controle
da irrigação - tensiômetros; - T.D.R.; - sonda de nêutrons; - blocos de resistência elétrica; - tanque classe
A; - estações meteorológicas. 4) Métodos de controle da água aplicada em função do método de irrigação
- irrigação por aspersão, sulcos, localizada e inundação. 5) Resposta das culturas à irrigação - funções de
produção: lâmina aplicada e produtividade para as diferentes culturas; - variedades desenvolvidas para
irrigação. 6) Irrigação em regiões áridas, úmidas e tropicais - caracterização da necessidade de água das
diferentes culturas nas diferentes regiões; - método de controle associado ao clima e método de irrigação.
7) Energia utilizada na irrigação - economia de energia e método de controle da irrigação; - energia elétrica
e diesel. 8) Quimigação. 9)AutoCAD para projetos.

4- DIAS LETIVOS
O programa será abordado no decorrer dos seguintes dias letivos, nas seguintes datas:
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O número máximo de faltas admissível será de 5 (cinco) faltas (30%).
Será realizada uma prova (P1); Trabalhos práticos que envolvem coleta e análise de dados (Relatórios);
Revisão bibliográfica, preparação e apresentação de monografia (com relatórios semanais); Projeto de
irrigação completo em AutoCAD (com relatórios semanais). A nota final do curso será a média:
𝑃1 + 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 + 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
4
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