MANEIRAS DE ECONOMIZAR ÁGUA NA IRRIGAÇÃO:
TÓPICO I: IRRIGAÇÃO PARA PAISAGISMO RESIDENCIAL.
Agora vamos iniciar as maneiras de economizar água de irrigação.
1 – Se você já tem um sistema instalado:
1.1. Faça uma inspeção de seu sistema. Não é necessário ser um especialista para notar que
tem algo errado em sua irrigação
1.2. Analise sua conta de água. Contas de água são inequações que aumentam e muito o valor
quando mudamos de uma faixa de consumo a outra.
1.3. Contrate uma auditoria profissional.
Em uma residência de até 500 m2 isso não toma mais de três horas de um profissional
experiente. È um investimento que será pago muito rápido e com efeito duradouro
1.4. Uma vez por mês coloque o sistema em funcionamento no modo teste e veja ele
funcionando.
Em um final de semana, coloque seu sistema funcionando por 2 minutos em cada setor e
veja se está tudo bem e se não tem nenhuma avaria ou algo anormal.
1.5. Irrigue somente no horário correto
Procurar irrigar sempre entre 4:00 hrs e 10:00 hrs da manhã. O sol ainda não está quente e
nem nasceu. Temos menor incidência de ventos neste período e já é comprovado que
economiza pelo menos 10% de água comparando com irrigação durante o dia.
A irrigação à noite também não é uma boa ideia porque pode deixar as folhas molhadas
durante a noite – um convite ao crescimento de fungos.
1.6. Exija que sua irrigação seja sempre automática. Numa irrigação automatizada podemos
programar dias, horários, frequência e duração da rega.
1.7. Utilize Sensores Inteligentes
Por incrível que pareça, ainda existem sistemas sem o sensor mais clássico que é o sensor de
chuvas. Hoje temos nas versões a cabo e wireless.
Ele impede que o sistema funcione durante período de chuvas. Mesmo depois de terminada a
chuva ele ajuda na economia pois evita que o sistema volte a funcionar até que a água
coletada por ele se evapore.

Fig. 1 – Sensores de Chuva a cabo e wireless respectivamente.
Outro sensor muito importante e pouco utilizado até o momento mas que vem ganhando
grande importância e já faz parte de vários sistemas de irrigação é o de umidade do solo.

Fig 2 – Sensor de Umidade do solo para uso Residencial, Comercial e Agrícola.
Este sensor é se calibra automaticamente e deve ser instalado imediatamente abaixo da
profundidade efetiva média do sistema radicular. Em gramados, ele deve ser instado em torno
de 12 cm.

Fig 3 – Sensor de Umidade de solo instalado próximo a uma válvula solenoide.
Estes sensores podem e devem ser instalados junto com sensores de chuva. Um complementa
o outro. Existem trabalhos realizados pela Universidade da Flórida onde se consegue uma

redução de até 40% a mais de água de irrigação quando utilizado em conjunto com um sensor
de chuvas.
Além destes sensores, temos outros sensores que recomendamos a sua utilização em obras de
maior vulto como mini-estação metereológica, sensor de fluxo e sensores climáticos de ajuste
automático de ET.
1.8. – Utilização de bocais mais eficientes.
Temos sempre que fazer nossa avaliação em relação a escolha dos bocais. Se o seu sistema
tem mais de 8 anos. Sugiro uma troca de bocais. É rápido e barato. Hoje, temos bocais muito
mais eficientes e com maior uniformidade de água.
Temos também que verificar a incidência de vento mesmo quando estamos irrigando no
melhor horário ou quanto somos forçados a irrigar em outros horários devido a
disponibilidade de água.
Temos os bocais rotativos que são muito eficientes e mais eficazes em locais com alta
incidência de ventos.
Bocais de duplo orifício e o novos bocais ajustáveis com rampas defletores que são,
disparadamente, os que nos fornecem a melhor uniformidade e eficiência de aplicação.

Figura 3 - Bocal rotativo em funcionamento

Figura 4 – Bocal Ajustável com rampas defletoras.
1.9. Irrigação de baixo volume sempre que possível.
Aqui existe um problema sério que é a utilização de produtos de irrigação agrícola localizada
em irrigação de baixo volume de paisagismo. Apesar de vários serem semelhantes possuem
características específicas em relação a desempenho, estética e eficiência.
Temos várias categorias de emissores como: gotejadores de botão, borbulhadores,
microsprays e tubos gotejadores. A maioria destes emissores são autocompensantes.
Um emissor autocompensante é aquele que regula a vazão da saída não importando com a
vazão e/ou pressão que está no tubo no qual ele está inserido.
A maior eficiência hoje está na utilização do sistema de tubos gotejadores enterrados em
gramados e áreas paisagísticas.

Fig 5 – Tubo gotejador para uso enterrado.

Fig 6 – Gotejador autocompensante em um vaso de parede verde.
1.10. Ajuste o tempo de irrigação por demanda de água.

A exigência de água de qualquer área de irrigação muda de acordo com a estação do ano.
Temos variação de temperatura, variação de horas de radiação solar e umidade relativa.
Isso nos leva a uma necessidade de ajustar a irrigação para aplicar exatamente o que nosso
jardim necessita.
Eu, pessoalmente, recomendo pelo menos 4 ajustes de tempo de irrigação por ano.
Exija da empresa de irrigação entregue o ajuste de tempo de irrigação na hora da entrega do
sistema assim a economia de água será nitidamente grande e seu jardim ficará mais saudável.
Infelizmente o que vemos no mercado é o oposto. Se aplica muita água e a mesma quantidade
durante todo o ano.
A grande maioria dos controladores do mercado possuem um ajuste de tempo por percentual
onde basta o aperto de um botão que o tempo de irrigação de todos os setores é ajustado
automaticamente.
1.11. Irrigue em intervalos e frequência corretos. Exercite o manejo de irrigação.
Existe um costume terrível no mercado de ser irrigar todos os dias com o mesmo tempo
durante toda a vida do jardim. Ou seja, não importa a idade do jardim sempre se irriga da
mesma forma.
Parte da culpa é das empresas de irrigação, mas os usuários possuem grande parte da
responsabilidade.
Temos que fazer a raiz aprofundar no perfil de solo. As plantas devem explorar o maior volume
de solo possível. Isso somente é viável com um bom desenvolvimento do sistema radicular.
Para tal, temos que ir diminuindo o número de dias de irrigação. E, se necessário, inserir mais
repetições por dia para que haja um maior aproveitamento de água pelas plantas.
A idade do jardim determina a quantidade de água a ser aplicada e a frequência.
Abaixo um exemplo de o que pode se conseguir com um gramado diminuindo o número de
dias de irrigação sem alterar a lâmina necessária.

Fig 7 – Irrigação todo dia com mais ou menos 3 mm de água por irrigação.
Agora vamos iniciar uma irrigação a cada dois dias com uma lâmina maior de 6 mm. Teremos:

Fig 8 – Irrigação a cada dois dias com mais ou menos 6 mm de água por irrigação
Agora em um gramado formado e com ais de dois anos de existência podemos chegar em:

Fig 9 – Irrigação a cada 5 dias com mais ou menos 15 mm de água por irrigação

1.12. Diminuir tempo de irrigação de áreas sombreadas
Um sistema de irrigação bem dimensionado deve ter setores de sombra separados dos
setores de áreas de sol. Assim podemos ter um controle efetivo de tempo de aplicação de
água de acordo com o microclima da área.
Infelizmente, são poucas as empresas que prestam atenção a estes detalhes.

1.13. Irrigue coisas que necessitam de irrigação
Verifique se o seu projeto está irrigando passeios, muros ou janelas. Se está você está
irrigando coisas que não necessitam de irrigação, está jogando água fora.
1.14. Verifique se os setores estão atendendo todas as plantas de cada área.
Muitas vezes a irrigação somente é feita pensando no gramado e se equece das necessidades
específicas de arbustos e outras plantas. Deve se inserir, quando necessário, irrigação
suplementar para estas plantas para que as mesmas recebam a quantidade de água necessária
dentro do tempo de irrigação necessário para o gramado.
1.15 Escolha as plantas de seu jardim com sabedoria.
Existem muitas plantas exóticas que necessitam de mais água que as outras. Ou, elas não são
adaptadas para sua região, mas estão na “moda” ou são especificadas por paisagistas.
Vemos muitos projetos no Nordeste feitos por empresas de paisagismo das regiões sudeste e
sul que incluem espécies exóticas que não são para aquela região resultando em um consumo
maior de água devido a fragilidade das mesmas a falta de água.
1.16. Efetue a poda de seus arbusto e grama com frequência.
Quanto menor a área foliar menor é a necessidade de água. Temos que adotar a cultura de
podar nosso jardim com maior frequência.
Um exemplo: grama esmeralda a 5 cm de altura consome menos 20% de água que grama a 8
cm de altura.
1.17 – Não deixe o solo nú.
Utilize sempre alguma cobertura morta ou inerte. Isso ajuda a diminuir evaporação e aumenta
o aproveitamento da água.
Até a próxima

