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ÁGUA e IRRIGAÇÃO NA SUA HORTA ORGÂNICA 

A água é essencial para qualquer ser vivo e para as plantas não é di-

ferente. A água é muito mais importante para a planta do que simples-

mente fornecer líquido para ela, a água constitui-se como o meio pelo 

qual os gases, nutrientes e minerais (“alimentos” da planta) circulam da 

terra para as raízes e outras partes da planta. Sem água a planta não con-

segue completar seus ciclos metabólicos, não ocorre o transporte de nu-

trientes e processos como a fotossíntese e a respiração ficam comprome-

tidos, impedindo o desenvolvimento das plantas, das flores e dos frutos.  

QUANTO DE ÁGUA UMA HORTA ORGÂNICA PRECISA? 

  Cerca de 85 a 90% de um vegetal é água. Assim, a falta de água no 

solo para as plantas cultivadas na sua horta orgânica, mesmo que por pe-

ríodos curtos, resulta na produção de vegetais de baixa qualidade e mur-

chos. A quantidade de água necessária no desenvolvimento da planta, va-

ria de planta para planta, bem como em função das condições do clima e 

de sua época de maturação. 

Na figura abaixo podemos observar que a quantidade de água ne-

cessária varia durante o ciclo da planta. Perceba que o pico de maior exi-

gência de água coincide com o período de florescimento, e decai após a 

colheita dos frutos. Por isso é muito importante estar atento ao desen-

volvimento das plantas da sua horta orgânica! 

FONTE: Programa Nacional de Irrigação. 
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Porém, quando a planta está com “sede” (uma situação de estresse 

hídrico), os seus estômatos estão fechados e a sua função é que a planta 

se comunique com o meio externo, servindo como um canal para troca 

de gases e transpiração da mesma. Quando isso ocorre, a planta precisa 

de água para se equilibrar, ou seja, ficar túrgida, com um balanço osmóti-

co favorável. Além disso, esse estresse causa perda de matéria orgânica 

na planta.   

Em resumo... Você deve: 

 Irrigar a quantidade certa; 

 Na hora certa; 

 No local onde as plantas precisam (raízes), de onde extra-

em seus nutrientes. 

DICAS DE MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO 

1. Fique atento às raízes para mantê-las vivas, sendo que você deve 

manter o solo úmido e não encharcado, muito menos seco;  

2. Utilize consórcio/associação de por meio de hortaliças para possibi-

litar a drenagem de água e profundida diferenciadas (iremos deta-

lhar o assunto associação mais à frente no curso; 

3. Tenha uma cobertura de solo adequada para ajudar na minimização 

da evaporação do solo e na manutenção da umidade do mesmo; 

4. Mantenha a matéria orgânica do solo, pois ela possui capacidade de 

retenção de água, além de criar nas partículas do solo o famoso 

grumos, que são aglomerados de argilas, que juntamente com a ma-

téria orgânica, ajudam a reter a umidade do solo (daí a importância 

da adubação orgânica correta que ensino passo a passo no Curso 

Horta Já); 
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PRINCÍPIOS PARA ESTABELECER A QUANTIDADE DE ÁGUA 

Vamos pensar na variável da lâmina d´agua, ou seja, a quantidade 

de água que vai ser aplicada no solo levando em consideração o tamanho 

da área e do enraizamento da planta, por exemplo, em um m², vamos 

considerar 20 cm de enraizamento (profundidade de raiz) e 200 litros de 

solo, em cima desses 200 litros você pode começar uma irrigação com 2 

litros para 200 esses litros de solo, depois vai aumentando pra 3l, 4l ,5l 

chegando até 8 litros para 200 litros. 

Futuramente, iremos separar o seu plano em aplicações para: 

1. Dias de germinação; 

2. Desenvolvimento; 

3. Florescimento; e  

4. Frutificação.  

Além de aumentar a quantidade de água por essas fases da planta, 

iremos considerar 3 variáveis de clima: 

1. Dia ensolarado; 

2. Dia nublado; e  

3. Dia normal.  

Assim, a quantidade a ser aplicada de água na planta irá variar confor-

me a situação do clima (uma das 3 variáveis de clima) e a fase em que a 

planta se encontra. 

RESUMINDO... a quantidade de aplicação de água irá variar conforme 

a fase de desenvolvimento da planta (fases fenológicas) e a quantidade 

de luz que irá influenciar na temperatura, por exemplo, um dia ensola-

rado influencia na quantidade de luz e na temperatura. 
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SIMPLIFICANDO PARA COLOCAR EM PRÁTICA O QUE APRENDEU... 

Nesse momento, você deve estar quase arrancando os cabelos, mas 

não se preocupe... nosso objetivo é que você tenha esse primeiro contato 

com o que funciona de melhor e uma parte fundamental dos princípios 

que ensino e aplico em minhas consultorias. 

 Para simplificar, por enquanto, iremos adotar um padrão: iremos 

considerar que são necessários aproximadamente 8 litros de água por 

metro quadrado de canteiro por dia ou 800mm/dia de água. 

Agora que já sabemos como a água é utilizada pela planta, e o 

quanto ela necessita, em média, para o seu desenvolvimento, vamos co-

locar a mão na massa! É hora de quantificar a sua necessidade de água. 

EXERCÍCIO: DESCOBRINDO A QUANTIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL 

A primeira tarefa para quantificar a água disponível para a irrigação 

da sua horta orgânica, é avaliar os períodos de chuva e seca da sua região. 

Você irá encontrar esses dados na internet, sugiro o site IBGE Cida-

des, nele você consegue obter dados específicos sobre precipitação e 

temperatura médias para sua cidade. Para quem gosta de construir fer-

ramentas artesanais, uma alternativa é construir um pluviômetro de gar-

rafa pet: esse vídeo do Record Rural explica o passo-a-passo. 

 A segunda tarefa será você pode medir a vazão (em litros por se-

gundo) da sua torneira de modo bem simples, basta utilizar um um balde, 

e medir, com um cronômetro, quanto tempo é necessário para enche-lo. 

O cálculo da vazão é importante para sabermos quanto tempo será ne-

cessário para aplicar a quantidade de água necessária na área total da 

horta orgânica, por exemplo: 

Calcular a vazão de uma torneira utilizando um balde de 20 litros: 

Tempo de enchimento do balde: 1,5 minuto (90 segundos). 

Vazão: 
20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

90 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 0,22 𝐿/𝑠 
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Se eu preciso irrigar a minha horta orgânica com 8 litros de água por 

m², e minha horta tem 10m², eu preciso de um total de 80 litros de água. 

Se essa água for obtida dessa única fonte, que tem vazão de 0,22L/s, eu 

irei precisar de aproximadamente 6 minutos irrigar a minha horta. 

 Agora é a sua vez: descubra qual a sua disponibilidade de água: 

1. Sua água virá de um poço ou do abastecimento público? Existem 

períodos de seca que te impedem de utilizar a água? Quando eles 

ocorrem? 

2. A água disponível tem qualidade adequada? Quais seriam as alter-

nativas? 

3. Você possui sistema de captação da água da chuva? Na sua região, 

quanto chove, em média? 

4. Qual a vazão de água obtida nas suas fontes? 

 

 

 

Até a próxima aula, 

Thiago Tadeu Campos 
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