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Em algumas regiões do país já
iniciaram o plantio de trigo. Is-
so porque o período ideal para o

plantio do trigo irrigado, como no Cerra-
do do Brasil Central, Minas Gerais,
Goiás, oeste da Bahia, Distrito Federal e
Mato Grosso, tem início neste mês de
abril. Assim, nos plantios realizados de
11 de abril a 31 de maio a cultura atin-
ge seus melhores resultados. A recomen-
dação é feita pelo pesquisador Júlio Cé-
sar Albrecht, da Embrapa Cerrados (Pla-
naltina-DF), unidade da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa,
vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Já em Mato Grosso, de acordo com o
pesquisador da Empresa Mato-grossense
de Pesquisa, Assistência e Extensão Ru-
ral (Empaer), Hortêncio Paro, é aconse-
lhável que se plante o trigo entre os dias
15 de maio a 5 de junho, isso porque
neste período as noites são mais frias. O
pesquisador, que também coordena a
Câmara Técnica do Trigo no Estado, es-
clarece que o plantio do trigo é recomen-
dado para altitude mínima de 600 me-
tros. As variedades Supera, Valente e
IAC 385 foram as mais produtivas. Se-
gundo Hortêncio, com um plantio de 240
hectares de trigo irrigado, o município
de Lucas do Rio Verde (354 Km ao Nor-
te de Cuiabá) é considerado o maior pro-
dutor no Estado.

As cultivares de trigo da Embrapa in-
dicadas para o plantio irrigado no Cerra-
do são BRS 254, BRS 264, Embrapa 22
e Embrapa 42. Estas, são plantadas em
aproximadamente 90% da área cultivada
com trigo irrigado no Brasil Central, de-
vendo ser plantadas em áreas com alti-
tudes superiores a 500 metros, em fun-
ção principalmente das temperaturas e
da umidade no ar. A BRS 264 classifica-
da como trigo Pão, de ciclo precoce, em
torno de 110 dias da emergência a co-
lheita, enquanto as outras cultivares
têm um ciclo em torno de 120 dias. A
cultivar tem potencial para produzir em

torno de 130 sacos por hectare. Em Mi-
nas Gerais e Goiás já se observou lavou-
ras, irrigadas com pivô central, com pro-
dutividades de aproximadamente 127
sacos por hectare. A cultivar BRS 254
classificada como trigo Melhorador tem
potencial para produzir em torno de 115
sacos por hectare. A Embrapa 22 e Em-
brapa 42 classificadas como trigo Me-
lhorador têm potencial em torno de 105
sacos por hectare.

Segundo o pesquisador da Embrapa,
nas lavouras plantadas entre o dia pri-
meiro e 20 de maio têm se observado os
maiores rendimentos de grãos. Se o triti-
cultor plantar nos primeiros dez dias da
época indicada (do dia 11 até 20 de
abril) é maior o risco da incidência de
doenças causadas por fungos, principal-
mente a brusone. O pesquisador alerta
que agricultor terá que monitorar a la-
voura diariamente, antecipando as apli-
cações preventivas com fungicidas reco-
mendados conforme as indicações da
Comissão Brasileira de Pesquisa de Tri-
go e Triticale. 

As pesquisas em desenvolvimento na
Embrapa Cerrados estão avaliando e tes-
tando novos materiais. A previsão é de
que sejam lançadas novas cultivares de
trigo irrigado em 2013 e 2014. Essas
variedades, também classificadas indus-
trialmente como melhoradoras, terão co-
mo características principais a alta for-
ça de glúten e o rendimento de grãos su-
perior a 110 sacos por hectare.
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Estudo realizado na Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(USP/ESALQ), denominado “Desenvolvi-
mento de um aspersor de taxa variada
para irrigação de precisão”, relata que
os sistemas de irrigação que aplicam
água em taxa variada são necessários
para se realizar um manejo de água di-
ferenciado na área. 

Segundo o autor da pesquisa, Rob-
son André Armindo, essa necessidade
pode ser suprida com o projeto de asper-
sores com aplicação em taxa variada.
Isso porque o objetivo do trabalho, cuja
tecnologia denominada “Aspersor de Va-
zão Ajustável” está com patente deposi-
tada desde setembro de 2010, foi o de
desenvolver e avaliar um aspersor de ta-
xa variada com potencialidade de utili-
zação em projetos de irrigação de preci-
são. O pesquisador explica que é notória
a necessidade de equipamentos que se-
jam capazes de aplicar variadas lâminas
de irrigação a fim de sanar a necessida-
de hídrica do solo, levando-se em conta
a variabilidade espacial e temporal.

Essa tecnologia originou um asper-
sor para sistema de aspersão por pivô
central ou para sistema linear de irriga-
ção que, além de possibilitar um ajuste
altamente preciso, otimiza a distribui-
ção de água. O equipamento tem como
diferenciais a possibilidade de redução
nos gastos com água, fertilizantes,
energia, manutenção e mão de obra,

sem afetar a produtividade. Isso porque
um único aspersor pode aplicar a vazão
desejada sem a necessidade de troca de
bocais; possui estrutura reduzida com
área de varredura ampla e uniforme,
proporcionando maior qualidade da pro-
dução; é de fácil aplicação e ajuste às
culturas e terrenos diversificados.

Quanto ao desenvolvimento da pes-
quisa, dois protótipos foram desenvolvi-
dos realizando-se, no Laboratório de Hi-
dráulica do Departamento de Engenharia
de Biossistemas (LEB), suas referidas
calibrações, bem como o ajuste de seus
coeficientes de descarga. Uma modela-
gem foi desenvolvida para se estabele-
cer uma equação para predição de vazão
em aspersores de taxa variada. A cali-
bração do protótipo do aspersor de taxa
variada I apresentou resultados estatís-
ticos satisfatórios, entretanto resulta-
dos técnicos questionáveis.

O processo de calibração do protó-
tipo de taxa variada II apresentou re-
sultados estatísticos e técnicos satis-
fatórios, sendo o protótipo escolhido
para realização de ensaios de campo e
posteriormente sua automação. Em en-
saios de campo, determinaram-se per-
fis radiais de distribuição para o se-
gundo protótipo, seguindo as recomen-
dações da norma técnica da American
Society of Agricultural and Biological
Engineers (ASABE), encontrando-se os
alcances correspondentes às diversas
vazões ensaiadas e com os dois defle-
tores rotativos de quatro e seis jatos
testados em campo.

Plantio de trigo irrigado vai começar
Cultivo feito entre 
11 de abril e 31 
de maio garante
melhores resultados
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Novo modelo de irrigação
Plantio de trigo em
Lucas do Rio Verde,
maior produtor do
cereal do Estado
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