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RESUMO: No estado do Espírito Santo, mais especificamente na região norte, a grande
maioria das lavouras de café Conilon são irrigadas, porém, carecem de um sistema de
manejo eficiente. Nesse contexto, o software Irrisimples pode ser uma opção, voltado às
pequenas e médias propriedades rurais irrigadas. O software foi desenvolvido no
departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (DEA/UFV) e
sua metodologia simples permite sua utilização diária oferecendo ao irrigante suporte
para decisão da irrigação, de forma técnica e operacional. O objetivo do presente trabalho
é apresentar o software Irrisimples e mostrar sua utilização no manejo da irrigação do
cafeeiro Conilon em pequenas e médias propriedades no norte do Espírito Santo. O
software utiliza a metodologia de Hargreaves e Samani para determinação da ET0 e
apresenta uma interface amigável e resultados de fácil interpretação por técnicos e
produtores, podendo ser uma ferramenta importante para manejo da irrigação em
propriedades cafeeiras do norte do Espírito Santo.
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INTRODUÇÃO
Estima-se que a área irrigada de cafeeiro Conilon no estado do Espírito Santo seja de 150
mil hectares (TEIXEIRA et al., 2012), entretanto, grande percentagem dessa área não
apresenta uma ferramenta de manejo de irrigação devido à complexidade da relação soloagua-planta-atmosfera-equipamento e também de uma tecnologia de fácil acesso pelos
produtores. Nesse cenário, o software Irrisimples pode ser uma solução tecnológica,
voltado as pequenas e médias propriedades irrigadas do nessa região, já que a
metodologia simples nele presente, permite sua utilização diária oferecendo ao irrigante
suporte para decisão da irrigação de forma técnica e operacional. Na sua concepção
consideraram-se as características e necessidades das pequenas e médias propriedades,
sendo necessária somente a priorização de alguns conceitos do balanço hídrico que,
usados de maneira adequada, podem trazer muitos benefícios aos produtores e ao meio
ambiente. O software utiliza a metodologia de Hargreaves e Samani (1985) para
determinação da evapotranspiração de referência (ET0), considerado um método muito
simples, já que exige apenas os dados meteorológicos de temperatura máxima e mínima,
que são de fácil obtenção. Além disso, ele apresenta uma interface amigável e resultados
de fácil de interpretação por técnicos e produtores. O objetivo do presente trabalho é
apresentar o software Irrisimples e mostrar sua utilização no manejo da irrigação do
cafeeiro Conilon em pequenas e médias propriedades no norte do Espírito Santo.

MATERIAL E MÉTODOS
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Utilizou-se para o manejo da irrigação o software Irrisimples alimentado com as
informações características da cafeicultura do município de Jaguaré-ES, que fica
localizado na latitude 18° 54' 21" Sul é um dos principais produtores de café Conilon do
estado do Espírito Santo. O primeiro passo é criar um novo projeto, conforme Figura 1A,
e nomeá-lo e, caso deseje, fazer uma descrição da propriedade a ser manejada. Ao clicar
em “OK”, uma nova janela será aberta (Figura 1B), onde deve-se fornecer a informação
de latitude da propriedade e, caso deseje, os coeficientes “A” e “B” para corrigir a ET0
estimada por HS com base no método padrão de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998)
ou outras metodologias de interesse. Caso não deseje realizar a correção basta deixar os
valores como aparecem na Figura 1B.
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Figura 1. Cadastro de um novo projeto (A) e tela para inserção da latitude e coeficientes
de ajutes (B).
Posteriormente, deve-se fornecer informações da parcela, da cultura e do sistema de
irrigação. Para a parcela (área com a mesma cultura, de mesma idade e mesmo sistema
de irrigação) deve-se fornecer um nome, de preferência igual ao que o irrigante adota na
sua propriedade (por exemplo, café da baixada), nome da cultura e a data de início da
primeira fase fenológica. Na parte referente a cultura, deve-se fornecer: a fase fenológica
e sua duração em dias, coeficiente de cultura (KC), fator de frequência de irrigação (KS)
de acordo com o intervalo entre irrigações adotado, percentagem de área molhada (PAM),
percentagem de área sombreada (PAS) e espaçamentos da cultura. E para o sistema de
irrigação, no caso, foi adotado a aspersão do tipo setorial como exemplo, deve-se
fornecer: espaçamento (entre aspersores e linhas laterais), eficiência de irrigação e vazão
do aspersor, com isso calcula-se a intensidade de aplicação (Ia) clicando na calculadora.
Na figura 2, seguem as informações utilizadas no exemplo.

Figura 2. Tela de cadatro de informações da parcela, cultura e sistema de irrigação.
A partir do cadastro destas informações, restam apenas as obtenções dos dados
meteorológicos de temperatura máxima (Tmax) e temperatura mínima (Tmin) para que o
software calcule a ET0, e posteriormente, a evapotranspiração da cultura (ETc) através da
metodologia proposta por Mantovani e Costa (1998), conforme Equação 1. Além destes
dados, deve-se ter informações de precipitação (P), para o seu valor seja subtraído da
necessidade de irrigação. Com esses três dados fornecidos, o Irrisimples fornece a lâmina
bruta de irrigação (LB) ou o tempo de irrigação (Ti).
ETC = ET0 . K C . K S . K L
(Eq. 1)
Em que,
ETC – Evapotranspiração da cultura, mm dia-1;
ET0 – Evapotranspiração de referência, mm dia-1;
KC – Coeficiente de cultura, adimensional;
KS – Coeficiente de estresse hídrico ou fator de frequência de irrigação, adimensional; e,
KL – Fator de ajuste devido à aplicação localizada da água, adimensional.
No Irrisimples a ET0 é calculada através da equação de Hargreaves e Samani (1985), o
KC pode ser obtido em tabelas, o KS é um valor médio variando entre 0 a 1, sendo adotado
normalmente: 1 (turno de rega entre 1 e 2 dias); 0,9 (turno de rega de 3 a 4 dias); 0,8
(turno de rega de 5 a 6 dias) e 0,7 (turno de rega acima de 7 dias). E por último, o KL um
coeficiente que visa corrigir a redução da aplicação de água em sistemas localizados. Ele
é determinado pela metodologia de Keller e Bliesner (1990), conforme Equação 2.
KL = 0,1√P

(Eq. 2)

Em que,
KL – Fator de ajuste devido à aplicação localizada da água, adimensional;
P – Percentagem de área molhada (PAM) ou porcentagem de área sombreada (PAS), %,
adotando-se, sempre o maior valor entre as porcentagens.
Há duas formas de realizar o manejo da irrigação utilizando o Irrisimples: a primeira é
cadastrando diariamente os dados de Tmax, Tmin e P em uma planilha específica do
programa, processando essas informações para decisão da irrigação, e será chamado de

manejo via software. A segunda forma é utilizando tabelas impressas geradas pelo
software uma única vez após o cadastro das informações acima citadas (Figuras 1 e 2),
sem a necessidade de ter um computador na propriedade, que é de comum em pequenas
propriedades cafeeiras. Neste modelo, para cada valor de ET0, há tabelas apresentando o
Ti e, ou, a LB para cada fase. Essa forma será chamada de manejo via tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 3 é apresentado o manejo via software. Considerando que se pretenda manejar
a fase “plantio (0 a 180 dias)”, que se iniciou em 01 de janeiro de 2016, segue-se como
ficaria o manejo para os primeiros três dias da fase, em que: Tmax foi de 30, 31, 31 °C e
Tmin de 19, 18, 20 °C para os dias 01, 02 e 03, respectivamente.

Figura 3. Planilha do Irrisimples para cadastro da Tmax, Tmin e P e irrigação.
A partir do cadastro dos dados de Tmax e Tmin o software calcula automaticamente a ET0,
LB, Ti e o déficit de irrigação em mm e min. Caso ocorra um evento de chuva, basta
cadastrá-la para ser descontado seu valor nos déficits, da mesma forma para as irrigações
realizadas. No manejo via tabela, quatro tabelas diferentes são geradas e entregues ao
irrigante, sendo elas: ET0 em mm dia-1 para cada mês do ano (Figura 4), Ti em min (Figura
5A), LB em mm (Figura 5B) e a P em mm correspondente em tempo de irrigação em
minutos (Figura 5C).

Figura 4. Tabela de ET0 (mm dia-1) para o mês de janeiro e latitude de 18° 54’21” S.

Figura 5. Ti em min (A) e LB em mm (B) em função da ET0 (linha superior) e da fase
fenológica da cultura e P em mm correspondente em tempo de irrigação em minutos (C).

No manejo via tabelas, a partir dos dados de Tmax e Tmin, encontra-se na Figura 4 a ET0
correspondente. Com a ET0, segue-se para a Figura 5, aonde encontra-se os
correspondentes em Ti e LB. Caso ocorra chuva, recorrer a Figura 6, para encontrar seu
valor correspondente em minutos de irrigação. Para exemplificar, utilizou-se os dados
meteorológicos do dia 01/01/2016 em que: Tmax de 30°C, Tmin de 19 °C e sem ocorrência
chuva. Obtém-se uma ET0 de 5,49 mm dia-1, e respectivos Ti e LB de 28 minutos e 3,18
mm para a fase plantio (0 a 180 dias), já para o “Ano 3” o Ti seria 47 min e a LB 5,3 mm.
É oportuno ressaltar que o software é gratuito e pode ser solicitado, entrando em contato
pelo site: http://www.irriplus.com.br/.
CONCLUSÕES
O software apresenta uma interface amigável e resultados de fácil interpretação por
técnicos e produtores, e pode ser uma ferramenta importante para manejo da irrigação em
propriedades cafeeiras do norte do Espírito Santo.
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