
A importância da drenagem
Em razão de a implantação da cultura

do arroz ser realizada na maioria das vezes
em sistema convencional de preparo ou em
cultivo mínimo (preparo antecipado) bem
como por utilizar método de irrigação por
inundação, o sistema de drenagem
superficial secundário (ou interno na
lavoura) é normalmente refeito a cada
safra. Este sistema de drenagem é
constituído de drenos superficiais,
executados normalmente com valetadeira
rotativa ou sulcador tipo “pé de pato”. São
drenos alocados antes da semeadura dos
cultivos de forma a garantir-lhes boas
condições de drenagem na época da
semeadura.
A função desses drenos é a de facilitar o

escoamento superficial durante chuvas
intensas e eliminar os armazenamentos de
água na superfície do solo que se formam
nas depressões do terreno (Figura 1).
Em geral, a alocação de drenos é

executada de forma empírica, pois
geralmente na sua execução, o terreno
está seco e a sua alocação é dependente
da experiência do operador, ou seja, de
forma subjetiva, o que normalmente
compromete a eficiência do sistema.
Estas circunstâncias contribuem para

que esses drenos sejam sistemicamente
alocados no terreno de forma paralela , ou
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Figura 1 - Área com armazenamento

superficial. Ocorrência comum nas terras
baixas, onde pode-se perceber a presença dos
drenos, no entanto os mesmos não estão
efetivos por dois motivos: estão direcionados
no sentido errado e não tem profundidade
adequada na borda da lagoa para que seja
possível o escoamento total da água.

em outros casos de forma aleatória, mas
com densidade excessiva, dificultando
assim as operações mecanizadas
subsequentes e onerando o produtor.
A correta alocação pode ser realizada

através de um estudo prévio do terreno,
por meio de um modelo digital de elevação
(MDE). O MDE consiste em uma
representação matemática/computacional
contínua da topografia do terreno
distribuída espacialmente às variações de
altitude num conjunto de coordenadas X, Y
e Z (latitude, longitude e altitude). Através
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deste MDE é possível a identificação das
linhas de fluxo e depressões que
armazenam água na superfície do solo
(Figura 2).

Essas linhas de fluxo representam os
drenos a serem construídos para promover
o escoamento superficial e completa
eliminação de zonas com armazenamento
superficial de água. O projeto de drenagem
da área pressupõe a avaliação criteriosa
das linhas de fluxo de água no sentido de
identificar a densidade adequada dos
drenos a serem construídos (Figura 3).
Ainda através do MDE é possível se
determinar a profundidade necessária dos
drenos para a eliminação das zonas com
armazenamento superficial (Figura 4).

Com a disponibilidade da
tecnologia que os tratores mais modernos
dispõem, ou até mesmo aqueles que foram
equipados com monitores e GPS (Sistema
de Posicionamento Global), auxiliados por
uma base RTK (Correção Cinemática em
Tempo Real) e piloto automático, é
possível executar drenos de forma precisa
e ágil, utilizando-se a mesma ferramenta
desenvolvida para a execução de taipas em
curvas de nível.

Figura 2 - Modelo Digital de Elevação com
as linhas de fluxo de água e a identificação
das zonas de armazenamento.

A importância da sistematização
Já a sistematização do terreno é uma

técnica utilizada em solos de terras baixas
com vistas à uniformização da superfície do
solo, promovendo cortes nas partes mais
elevadas e aterrando as depressões com
objetivo uniformizar as áreas, facilitando
assim a distribuição da água de irrigação.
Esta prática proporciona ainda, uma

melhor condição de drenagem superficial,
beneficiando o trânsito de máquinas e
aumentando o rendimento operacional.
Comumente utiliza-se um sistema a laser

para a sua execução da sistematização, o que
implica no estabelecimento de um plano, seja
ele com ou sem declividade (cota zero).
A execução de sistematização sem

declividade condiciona, na maioria das vezes,
maior movimentação de solo e cortes mais
profundos. Para que estes efeitos sejam
minimizados, recomenda-se a divisão da área
em patamares. No entanto, no que diz
respeito à drenagem, este sistema é o que
demanda uma maior densidade de drenos
superficiais, devido à ausência de gradiente
para o escoamento da água. Este sistema
não necessita, portanto, de taipas dentro da
área.
Para sistematizações em um plano com

declividade (parâmetro dependente da
declividade resultante da área), os cortes são
mais superficiais e há menor movimento de
solo por área quando comparado com a
sistematização sem declividade. Com vistas à
drenagem, este método é mais eficiente do
que o sistema sem declividade, uma vez que
o gradiente empregado na sistematização
facilita o fluxo da água na superfície do solo,
contribuindo para uma maior eficiência do
sistema.
A sistematização quando executada com

declividade também proporciona uma maior
adaptação na irrigação por sulcos. Este
gradiente contribui para que a velocidade de
avanço da água seja maior, proporcionando
uma lâmina de irrigação mais uniforme,
quando comparado a sulcos instalados em
áreas sistematizadas sem declividade.
Recentemente tornou-se possível a

sistematização do terreno utilizando
ferramentas de geotecnologia. Trata-se de
um sistema que utiliza GPS e base RTK, onde
os equipamentos que sistematizam o terreno
recebem sinais de satélites na execução de
um modelo pré-definido. Diferentemente do
sistema a laser, este sistema por sua vez,
pode fazer a sistematização utilizando
modelos não lineares chamados de

Figura 3 - Modelo Digital de Elevação com
projeto de drenagem.
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Figura 4 - Avaliação do perfil da zona de
armazenamento, garantindo sua eficiência.
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“superfícies otimizadas” que suavizam a
superfície do terreno eliminando as coroas e
as depressões. Estes novos modelos de
sistematização permitem a eficiente gestão da
água facilitando a tomada de decisão em
relação ao manejo da água tanto na
drenagem como nos diferentes métodos de
irrigação utilizados, incluindo a irrigação por
sulcos para culturas de sequeiro como soja e
milho. A partir de um levantamento
planialtimétrico realizado na Embrapa Clima
Temperado (Figura 5) apresentamos nas
Figuras 6 7 e 8 os diferentes modelos de
sistematização de uma área típica de terras
baixas, sendo que na Figura 8 é apresentado
o projeto de sistematização em superfície
otimizada.

Figura 5 - Modelo Digital de Elevação com
linhas de contorno de 10 cm (área original).

Figura 6 - Modelo Digital de Elevação com
projeto de sistematização em um plano sem
declividade (cota zero).

Figura 7 - Modelo Digital de Elevação com
projeto de sistematização em um plano com
declividade com linhas de contorno de 10 cm.

Considerações finais
As ferramentas geotecnológicas

aplicadas à agricultura proporcionam um
maior poder de monitoramento dos
parâmetros inerentes ao sistema, neste
nosso caso, relacionado com características
topográficas. Assim, temos a capacidade de
promover uma gestão da água mais
eficiente no que diz respeito à irrigação e
drenagem, utilizando modelos gerados por
levantamentos planialtimétricos precisos,
tanto para sistematização quanto para
drenagem com alta precisão,
potencializando a utilização das terras
baixas com diversificadas culturas.

Figura 8 - Modelo Digital de Elevação com
projeto de sistematização em superfície
otimizada com linhas de contorno de 10 cm.
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