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RESUMO 

 

 

A aplicação de água por um sistema de irrigação sem critérios para o seu 
manejo, como é praticada por grande parte dos produtores rurais, é apontado como 
um dos fatores que contribui para o desperdício de água na agricultura irrigada. 
Assim, este trabalho teve como objetivo validar o uso de uma planilha eletrônica 
para o auxílio à tomada de decisão quanto ao manejo de irrigação em um ciclo de 
produção da videira de vinho cv. Syrah sobre o porta-enxerto Paulsen 1103, entre 
março e julho de 2015. O plantio da videira foi realizado no espaçamento de 3 x 1 m, 
em 30 de abril de 2009, em um Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico Latossólico, 
textura média, no Campo Experimental de Bebedouro, na Embrapa Semiárido, em 
Petrolina - PE. O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento, com emissores de 
vazão de 2,5 L h-1 espaçados em 0,5 m na linha de plantas. A planilha eletrônica foi 
elaborada para inserção de leituras de tensímetro digital em tensiômetros de punção 
instalados na linha de plantas, a 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m e 1,0 m de profundidade, 
para determinação do potencial matricial da água no solo. A planilha foi previamente 
preenchida com dados referentes a curva de retenção de água no solo, umidade de 
manejo a ser estabelecida (porcentagem da capacidade de água disponível que 
desejava-se atingir na camada de solo da profundidade efetiva do sistema radicular 
– 0,6 m), e nas características do sistema de irrigação. Assim, a lâmina bruta e o 
tempo de irrigação foi determinado automaticamente. A avaliação da planilha foi feito 
em 3 tratamentos de manejo de irrigação dispostos em um delineamento de blocos 
casualizados, com 4 repetições: irrigação plena (IP) - irrigação durante todo o ciclo 
da cultura; irrigação com déficit controlado (IDC) - irrigação até a fase fenológica de 
cacho fechado, e posteriormente irrigações eventuais foram realizadas quando a 
porcentagem de água disponível na zona radicular atingisse entre 60 a 70 % de sua 
capacidade; e irrigação com déficit (ID) - irrigação até a fase fenológica de cacho 
fechado, e posterior interrupção da aplicação de água até a colheita. Ao se aplicar o 
manejo da irrigação pela planilha, com dados de umidade do solo, a lâmina de 
irrigação calculada foi menor que a lâmina de irrigação estimada com base na 
evapotranspiração da cultura, obtida pelo produto entre a evapotranspiração de 
referência (estimada por Penman-Monteith FAO, em estação agrometeorológica a 
60 m da área experimental) e de coeficientes de cultura para cada estádio fenológico 
da videira. A planilha eletrônica avaliada foi considerada uma ferramenta de fácil 
manuseio, inclusive para a aplicação de estratégias de irrigação com déficit, visto 
que só necessita de inserção de dados de tensiometria para o auxílio à tomada de 
decisão de quando e quanto irrigar. 
  
 

Palavras-chave: Semiárido, água disponível no solo, déficit hídrico. 
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ABSTRACT 

  

The irrigation water application without management criteria, as practiced by most 
farmers, is considered as one of the contributing factors to the water waste in 
irrigated agriculture. Thus, this study aimed to validate the use of a spreadsheet to 
aid farmer´s decision-making regarding the irrigation management during a growing 
season (March to July 2015) of wine vine cv. Syrah grafted on Paulsen 1103. The 
vine planting was held at spacing of 3 x 1 m, on April 30, 2009, in a Argissolo 
Vermelho Amarelo, medium texture, at Bebedouro Experimental Field, Embrapa 
Tropical Semi-Arid, in Petrolina, State of Pernambuco, Brazil. Water was applied by a 
drip irrigation with 2.5 L h -1 flow emitters spaced at 0.5 m in the row. The 
spreadsheet was set up for to be filled up with readings of digital tensiometer 
installed in the plant rows, at 0.2 m, 0.4 m, 0.6 m, 0.8 m, 1.0 m depth, to determining 
the soil water matric potential. The spreadsheet was previously filled up with data 
about soil water retention curve, management criteria (percentage of available soil 
water in the effective rooting depth of 0.6 m), and irrigation system features. Then, 
gross depth and time of irrigation were determined automatically. The spreadsheet 
was evaluated in 3 irrigation management treatments arranged in a randomized 
block design with four replications: full irrigation (FI) - irrigation throughout the 
growing season; regulated deficit irrigation (RDI) - irrigation until the phenological 
stage of close cluster, and later only with eventual irrigations when 60-70% of soil 
water availability was reached in the effective rooting zone); and deficit irrigation (ID) 
- irrigation until the phenological stage of closed cluster, followed by irrigation 
interruption until harvesting. When applying irrigation management based on 
spreadsheet, the water depth was less than the one estimated based on crop 
evapotranspiration, obtained by multiplying the reference evapotranspiration 
(estimated by Penman- Monteith FAO in weather station 60 m from the experimental 
area) and crop coefficients for each vine phenological stage. The spreadsheet was 
considered an easy handling tool, including for the application of deficit irrigation 
strategies, since only tensiometer readings are required to aid decision making on 
when and how much to irrigate. 
 
 
 
Keywords: Semiarid, soil water availability, water deficit. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Devido ao elevado consumo hídrico das diferentes culturas existentes no 

Brasil, a irrigação é a atividade que mais usa água no país. Sampaio et al. (2010), 

citaram que a agricultura utiliza cerca de 69% de toda a água no país, enquanto que 

os outros setores, como industrial, doméstico e outros, utilizam o restante. Mesmo 

tendo uma elevada utilização, a irrigação é uma técnica eficiente para o aumento da 

produção de alimentos. 

O manejo inadequado da irrigação adotado por boa parte dos produtores 

rurais é apontado por Nascimento (2009) como um dos fatores de maior contribuição 

para o desperdício desse recurso natural, pois de toda a água aplicada a cultura, 

somente de 40 a 60%, é realmente usada pela cultura e o restante é transferido 

pelos componentes do sistema solo-atmosfera (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 

2001). 

 Fereres e Soriano (2007), afirmam que a agricultura irrigada, em diversas 

regiões do mundo, continua a ser praticada de forma inadequada, sem controle dos 

princípios básicos da conservação e sustentabilidade dos recursos naturais. 

Nesse contexto a prática da irrigação depende da quantidade de água 

empregada, da cultura, do clima e das características do solo. Portanto, o manejo da 

água em sistemas irrigados deve considerar ao menos um desses fatores para um 

manejo da irrigação adequado.  

Mesmo com a disponibilidade de vários métodos para a realização da 

irrigação, ainda é pequena a adoção de um manejo adequado pelos agricultores, 

ocasionando, em alguns casos, em uma irrigação apenas com a experiência do 

produtor, a partir da visualização do solo “molhado”, sem o uso de nenhuma 

estratégia para manejo racional da água (COSTA, 2006). 

Em muitos casos as irrigações são feitas baseadas através da percepção de 

sintomas visuais de déficit hídrico, que quando identificado tardiamente, tem um 

efeito que compromete a produção e a qualidade do produto. A falta de assistência 

técnica e o desconhecimento de práticas de irrigação têm gerado insucesso de 

projetos de irrigação (RESENDE e ALBUQUERQUE, 2002). 

O manejo da irrigação é considerado uma técnica importante tanto 

economicamente como ambientalmente na atividade agrícola, pois tem como 

objetivo a eficiência do uso da água, redução do uso de energia, favorecer o 
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aumento da produtividade e melhorar a qualidade do produto. Isso se torna mais 

importante em regiões áridas e semiáridas, por apresentarem baixa disponibilidade 

hídrica e valores elevados de evapotranspiração da cultura (BERNARDO et al., 

2006).  

Dessa forma, o déficit de água severo induz a uma redução da produção e/ou 

da qualidade do produto, enquanto que o excesso de água pode contribuir com a da 

perda de água e energia, na redução da qualidade e na lixiviação do solo. No caso 

de regiões onde a água é considerada um recurso escasso, seu uso deve ser gerido 

adequadamente para melhorar o rendimento da cultura e evitar grave estresse 

hídrico (RESENDE e ALBUQUERQUE, 2002; De la HERA-ORTS et al., 2004). 

As pesquisas e a inserção de novas tecnologias vêm favorecendo a 

agricultura irrigada, com a disponibilização de equipamentos mais eficientes para 

solucionar alguns problemas relatados por produtores e técnicos, referente à tomada 

de decisão do “quanto” e “quando” irrigar, favorecendo a uma estimativa da 

quantidade de água mais precisa, otimizando a aplicação e elevando a eficiência do 

sistema.  Dentre as técnicas mais usadas na agricultura irrigada para estimativa da 

irrigação destacam-se o uso da estimativa da evapotranspiração e o balanço de 

água no solo (BRAGA e CALGARO, 2010). 

Dentre os diversos métodos existentes para estimativa do “quanto” e “quando” 

irrigar, o tensiômetro é um dos instrumentos mais utilizados e recomendados para o 

monitoramento da água no solo, considerando que tal medição é feita próximo do 

sistema radicular da cultura (NASCIMENTO, 2009). A tensiometria tem por objetivo, 

estimar o potencial da água no solo e vem sendo amplamente utilizado por resultar 

em determinações rápidas, precisas e de baixo custo (MORAES et al., 2006). 

 O tensiômetro é composto por uma cápsula porosa conectada a um tubo 

preenchido com água, no interior deste tubo é formada uma tensão através da 

“força” com que a água é retirada do equipamento, e esta força é medida por um 

tensímetro (BERNARDO et al., 2006). 

O manejo via solo leva em consideração a umidade do solo na faixa em que o 

tensiômetro opera (até -70 kPa), na  zona radicular da cultura. A instalação dos 

equipamentos deve ser cuidadosa pelo fato de ser uma medida pontual, evitando 

assim possíveis erros (NASCIMENTO, 2009). 

É notável a dificuldade para a determinação do melhor manejo da irrigação, 

devido à complexidade e dinamismo das relações da água com a planta, o solo e a 
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atmosfera. Por isso, os cálculos são muitas vezes considerados difíceis pelos 

produtores, sendo então necessário o fornecimento de procedimentos mais simples 

no manejo da irrigação e ao mesmo tempo com boa precisão do momento e da 

quantidade ideal de água a ser aplicada. 

Aliado a tensiometria, a planilha eletrônica, tem como finalidade auxiliar a 

determinação rápida e precisa no que diz respeito à quantidade de água a ser 

aplicada à cultura, e o momento ideal desta aplicação, facilitando os cálculos 

necessários para esta estimativa. Quando feitas sem o auxílio de ferramentas 

adequadas, tais estimativas podem ser trabalhosas e apresentar erros, 

superestimando ou subestimando a quantidade de água e o momento ideal para 

aplicação.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo validar o uso de 

uma planilha eletrônica no manejo da irrigação pela tensiometria em videira de 

vinho, incluindo estratégias de irrigação com déficit, no Vale do Submédio São 

Francisco, com o intuito de facilitar a determinação do quando e quanto irrigar. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Vitivinicultura no Vale do São Francisco 

 

Há relatos que a viticultura iniciou no nordeste brasileiro no século XVI, na 

Bahia e em Pernambuco, passando a ter destaque econômico nas ilhas de Itaparica 

e Itamaracá. A partir desse destaque a videira (Vitis vinífera L.) começou a ser 

levada para o Agreste e para o Sertão, voltada principalmente para o consumo 

doméstico e, quando em excesso, era vendida para comercialização em áreas 

próximas (LEÃO, 2013). 

Segundo Camargo et al. (2011), até o fim da década de 50, a viticultura 

brasileira se concentrava na região sul, no leste de São Paulo e no Sul de Minas. 

Ainda nesta década, ocorreu a expansão da fronteira agrícola, a partir do 

desenvolvimento de atividades na região do Vale do São Francisco, devido a 

investimentos públicos e privada. Isso deu início ao cultivo nessa região, onde o 

clima favorecia a produção de uva sem grandes variações climáticas, garantindo 

assim certa vantagem quando comparada com outras áreas produtivas.  

Com condições favoráveis de desenvolvimento, nesta mesma década, iniciou-

se a vitivinicultura em escala industrial, na cidade de Floresta - PE, com a introdução 

de variedades de videiras para produção de vinho para vinagre (VITAL, 2009; 

CAMARGO et al., 2011; VINHOVASF, 2015).  

Na década de 1960 houve a introdução da cultivar Itália (Vitis vinifera L.) no 

Semiárido brasileiro, o que alavancou o crescimento da vitivinicultura no Vale do 

Submédio São Francisco (FARIAS, 2011). Uma das características que 

influenciaram o crescimento da produção no Semiárido, foi à possibilidade de mais 

de um ciclo de produção por ano, pois em regiões onde apresentam estações 

climáticas mais definidas e, consequentemente, índices maiores de precipitação, 

acarretam na interrupção do processo de maturação, levando a planta à dormência 

(FAVERO et al., 2008). 

Segundo Dantas et al., (2007), o Vale do São Francisco é uma das regiões 

pioneiras na produção de uvas para vinhos em regiões semiáridas, localizada entre 

os paralelos 9° e 10° Sul, com um clima classificado “BSh” na classificação 
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Köeppen, tendo como uma das características favoráveis a permanência da 

temperatura sempre acima de 12°C, evitando assim a dormência da videira. 

Levando-se em consideração que as altas temperaturas e a baixa 

pluviosidade da região prejudicariam o desenvolvimento das culturas, o fator 

preponderante para a elevada produção da fruticultura foi à irrigação e o seu manejo 

adequado baseado em técnicas a partir de vários parâmetros, como a tensiometria e 

evapotranspiração. Visto que sem a irrigação, o clima seco e quente durante a maior 

parte do ano seriam condições desfavoráveis ao sucesso (ÁVILA NETTO et al., 

2000; ASSIS et al., 2004).  

Já a produção de vinhos finos começou na década de 80, com a importação 

de variedades de videiras vindas da Europa e dos Estados Unidos, do mesmo modo, 

que algumas variedades vieram do Rio Grande do Sul, sendo as principais cultivares 

tintas Syrah e Alicante Boushet, e as cultivares brancas Chenin Blanc e Moscato 

Canelli (VITAL, 2009; LIMA, 2011; VINHOVASF, 2015). 

Silva et al. (2009), afirmaram que dentre as cultivares existentes no 

Semiárido, a Syrah (Vitis vinifera L.) foi a que melhor se adaptou as condições dessa 

região. Tal variedade tem por características a formação de grandes cachos, 

cilíndricos e apresenta um sabor neutro, sendo usada principalmente na produção 

de vinhos tintos. 

O desempenho da vitivinicultura no Vale do São Francisco vem crescendo, 

apesar do curto período de produção, quando comparado com outras regiões 

produtoras, pois as características climáticas e o emprego da irrigação estão 

favorecendo tanto o escalonamento como o aumento na produção, podendo-se 

atingir de 2 a 3 safras anuais, dependendo do manejo empregado (FARIAS, 2011).  

Um dos fatores determinantes para um vinho de boa qualidade é a 

composição da uva. Baseados nisso os produtores do Vale do Submédio São 

Francisco buscam cada vez mais o aprimoramento das práticas de cultivo da videira 

nessa região, principalmente através de estratégias no manejo da irrigação, 

objetivando a máxima eficiência no uso da água e um aumento na qualidade do fruto 

(BASSOI et al., 2011). 
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2.2. A importância da água na produção da videira 

  

O conhecimento da demanda hídrica da videira é de grande importância para 

manejar o desenvolvimento da videira e a qualidade dos seus frutos. Desta maneira 

o estresse hídrico imposto durante determinados períodos de tempo tem influência 

na qualidade do fruto; além disso, essa estratégia ajuda a aumentar a eficiência do 

uso da água (De la HERA-ORTS et al., 2004). 

Em se tratando do contexto de desenvolvimento e a qualidade de uma 

produção vitícola, tanto o clima quanto o solo são considerados elementos 

fundamentais para uma boa qualidade do produto final, o vinho. No entanto, atrelado 

a essas características, a condição hídrica da videira vem a ser um dos fatores 

primordiais para a elevada qualidade desse produto final, pois já é possível associar 

moderados déficits hídricos a elevada qualidade da produção (CHAVARRIA et al., 

2008; CHAVARRIA et al., 2011). 

Vale ressaltar que cada fase do desenvolvimento da videira pode ser 

influenciada de maneira distinta, dependendo das condições climáticas do local de 

instalação do parreiral e das características da cultura, variando em função do 

genótipo entre as espécies (SILVA et al., 2011). 

Em regiões semiáridas, o suprimento hídrico adequado não só favorece a 

qualidade do produto, mas também favorece ao uso racional da água, aumentando a 

eficiência do seu uso e reduzindo os riscos de salinização em alguns solos. Além 

disso, em alguns casos, o suprimento hídrico correto melhora o acúmulo de 

açúcares e compostos fenólicos na baga, beneficiando a elaboração de vinhos de 

qualidade (SANTOS et al., 2013; ÁVILA NETTO et al., 2000).  

Segundo Silva et al. (2006), o comportamento fisiológico da videira no 

Semiárido é diferente daquele das regiões subtropical e temperado, sendo 

controlada principalmente pela irrigação e época de poda. Com isso a determinação 

da necessidade hídrica da cultura, nos seus diferentes estádios de desenvolvimento 

é extremamente necessária para planejar e manejar adequadamente a água na 

agricultura irrigada. No entanto só é possível estimar a necessidade hídrica a partir 

de uma condição especifica, considerando a evapotranspiração máxima da cultura 

no período de cultivo, observada em campo, além de fatores como sistema de 

irrigação, configuração de plantio e das condições meteorológicas locais (TEIXEIRA 

et al., 1999; MOURA et al, 2007). 
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2.3. Irrigação com déficit hídrico em videira de vinho  

 

Atualmente, a irrigação com déficit controlado é uma prática comum em 

diversas áreas do mundo, principalmente em regiões áridas e semiáridas. Em 

regiões assim tal estratégia pode favorecer o produtor maximizando a produtividade 

da cultura, reduzindo os custos de irrigação e de produção (FERERES e SORIANO 

2007; SANCHEZ et al., 2010; SANTESTEBAN et al., 2011).  

Esta prática é uma estratégia proposta há muito tempo, como forma de 

melhorar a eficiência do uso da água, com aplicação inferior ao necessário para 

satisfazer, por completo, as necessidades da cultura. No entanto, se faz necessário 

o conhecimento aprofundado sobre a cultura, visto que tal estratégia influenciará 

diretamente na evapotranspiração, consequentemente nas taxas de crescimento e 

assimilação de carbono (CHAVES et al., 2010). 

Segundo Souza et al. (2009), os produtores do Vale do São Francisco 

procuram estratégias a fim de melhorar a qualidade do vinho produzido na região, 

utilizando o déficit hídrico controlado, buscando um equilíbrio no desenvolvimento 

entre a fase vegetativa e a fase reprodutiva, visto que a água, quando em demasia 

favorece a perda de água e a proliferação de fungos, podendo resultar em efeitos 

negativos a produção (SANTOS et al., 2007; CHAVES et al., 2010).  

Para Chaves et al. (2007), um leve estresse hídrico pode reduzir o vigor e a 

competição por carboidratos na videira, além de promover alterações na divisão dos 

fotoassimilados. Entretanto, essas mudanças, quando bem aplicadas, favorecem um 

aumento na qualidade da baga, e, consequentemente, do vinho. 

De acordo com Santos et al. (2005), a restrição hídrica moderada no período 

de maturação, altera o desenvolvimento celular podendo haver um aumento na 

relação película/polpa, favorecendo uma concentração maior de açúcares e 

compostos fenólicos importantes para elaboração de vinhos de alta qualidade, além 

de proporcionar cachos menores, mais soltos e consequentemente mais sadios. 

Acevedo-Opazo et al. (2010) e Lategan (2011), afirmam que diversos estudos 

mostram que a alteração na quantidade de água disponível para as videiras tem um 

efeito direto na composição da uva e atributos de qualidade, influenciando o 

crescimento vegetativo, no rendimento e no metabolismo de fruta, com isso a 

aplicação do déficit hídrico pode resultar em considerais melhorias da qualidade dos 

frutos porem acarretam uma redução do rendimento e tamanho da baga. 



21 
 
 

O déficit hídrico, quando moderado, pode influenciar positivamente 

características químicas do fruto, aumentando a concentração de açúcares, acidez, 

pH e compostos fenólicos, fatores extremamente importantes na produção de vinhos 

de elevada qualidade. Entretanto, essa interrupção do fornecimento de água, pode 

apresentar efeitos negativos como a redução das bagas, fator este que influenciará 

no processo de maceração para obtenção de vinhos tintos (BASSOI et al., 2011; 

BASSOI et al., 2015). 

 

 

2.4. Métodos de estimativa da lâmina de irrigação 

 

Para Chagas et al. (2013), uma das formas de reduzir a perda de água na 

agricultura irrigada é a determinação do suprimento de água adequado durante o 

ciclo produtivo da cultura. Para isso é levado em consideração a relação solo-água-

planta-atmosfera, sistema este que irá influenciar toda a distribuição, perda e 

consumo de água durante seu ciclo. 

As estimativas das lâminas necessárias para as culturas são de grande 

importância no que diz respeito ao planejamento e o manejo da irrigação. Levando-

se em consideração que a medida direta é muito complexa, os métodos de 

estimativas podem ser precisos e eficientes além de serem, em alguns casos, mais 

simples, evitando assim o uso inadequado dos recursos hídricos (ARAÚJO et al., 

2007). 

Um dos métodos é a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc). 

Camargo e Camargo (2000) consideram que a evapotranspiração da cultura é o 

processo de transferência no qual a água presente no solo passa para a atmosfera, 

podendo essa transferência ocorrer através da evaporação da água no solo e da 

transpiração do vapor d´água pelas plantas. Esse método leva em consideração o 

sistema solo-atmosfera-planta.  

A ETc pode ser obtida pelo produto entre a evapotranspiração de referência 

(ETo) e o coeficiente de cultura (kc). Dentre os métodos utilizados para estimativa da 

ETo, é possível destacar o tanque classe A, onde é medida a evaporação da água 

em um tanque padrão sobre uma cultura de referência (grama), conforme padrões 

estabelecidos pela Food and Agriculture Organization - FAO, e o método empírico 

de Penman-Monteith, que considera variáveis climáticas, e que foi parametrizado no 
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Boletim FAO de Irrigação e Drenagem nº 56, como o modelo padrão para estimativa 

da ETo (ALLEN et al., 1998). Neste caso o sistema levado em consideração é o 

atmosférico, pois para utilização da equação de Penman-Monteith, são necessários 

dados climáticos completos de radiação líquida total do gramado (Rn), densidade do 

fluxo de calor no solo(G), temperatura média diária do ar (Tmar),  velocidade do 

vento média diária a 2 m de altura (u2),  pressão de saturação de vapor (es), pressão 

parcial de vapor (ea) e  o coeficiente psicrométrico(γ). Entretanto, é possível estimar 

dados que não forem fornecidos por estações meteorológicas de referência (SILVA 

et al., 2013). Já o coeficiente de correção da cultura (Kc), leva em consideração o 

estádio de desenvolvimento da planta para as diferentes condições empregadas. 

Seus valores são determinados experimentalmente, por meio d relação entre ETc e 

ETo.  

O uso do tensiômetro destaca-se como uma ferramenta para determinação do 

“quando” e “quanto” irrigar. Entretanto, deve-se tomar cuidado com o horário para 

leitura, visto que em determinados períodos há um maior consumo de água pela 

planta. Este cuidado é necessário, pois neste instrumento são feitas medidas em 

intervalos pontuais e quando determinados em horários próximos ao meio dia, por 

exemplo, podem apresentar picos maiores indicando deficiência hídrica para as 

plantas (MARINHO et al., 2011). 

Tais leituras servem para entender melhor o comportamento das reais 

condições hídricas na faixa de solo no qual está instalado o equipamento, através da 

tradução do comportamento das forças de ligação atuantes no solo, que se resume 

como a ligação entre as moléculas polares da água (polo positivo e negativo) e as 

cargas presentes na matriz gerando este potencial (BRAGA e CALGARO, 2010).  

 Além disso, também é de extrema importância o conhecimento da curva de 

retenção de água no solo, pois a partir dela é possível estimar o potencial matricial, 

a umidade do solo, a quantidade de água disponível, a umidade de reposição e a 

lâmina e o tempo de irrigação. 

Este tipo de manejo apresenta resultados precisos, rápidos e com baixo 

custo, além de não necessitar de dados climatológicos que na maioria dos locais de 

cultivo não tem acesso a informações climatológicas de estações próximas, o que 

pode gerar erros na estimativa (LOPES et al., 2004; HOPPULA e SALO, 2007 ). 
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2.5. Planilha eletrônica 

 

A utilização dos métodos para estimativa e manejo adequado da irrigação, 

caso não sejam simplificados, não são entendidas muitas vezes pelos produtores. 

Para melhorar e facilitar o entendimento quanto ao uso de tais métodos, são criadas 

planilhas eletrônicas para a inserção de dados, muitas vezes disponíveis, para 

estimar de forma mais rápida e precisa a quantidade de água necessária para 

irrigação. 

Segundo Nascimento (2009), o manejo também requer a instrução do 

produtor rural em relação à operacionalidade dos equipamentos, fazendo-se 

obrigatório a apresentação das técnicas. A difusão de meios complexos no que diz 

respeito ao uso das equações empíricas e a adoção de simples planilhas possibilita 

a realização do uso racional e efetivo no cálculo da estimativa da lâmina para 

irrigação. 

O uso da planilha também pode auxiliar o produtor a realizar ajustes na 

quantidade de água a ser aplicada quando o manejo de irrigação for baseado 

apenas na evapotranspiração da cultura (NASCIMENTO, P.S. et al., 2012). Gondim 

et al. (2000) e Lopes et al. (2004) também observaram uma redução do tempo de 

aplicação de água quando o manejo de irrigação baseou-se na tensiometria, em 

relação ao manejo de irrigação baseado na evapotranspiração da cultura. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Área do experimento 

 

O estudo foi realizado no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à 

Embrapa Semiárido, na cidade de Petrolina-PE, localizado na latitude S 09º 08’ 

08,09’’, longitude O 40º 18’ 33,6’’ e altitude 373m.  

O clima dessa região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo 

BSwh’, correspondente a uma região árida, com uma estação chuvosa 

compreendida entre os meses de janeiro a abril, com distribuição irregular e uma 

precipitação média anual de 530 mm (RAMOS et al, 2011). Além disso, no verão 

geralmente ocorre um período de escassez hídrica, necessitando assim de 

aplicações complementares de água as culturas implantadas na região. 

O solo da área experimental foi classificado como Argissolo Vermelho 

Amarelo Eutrófico Latossólico, textura média (SILVA, 2005). A tabela 1 mostra as 

características físicas do solo. 

 

Tabela 1: Características físicas das camadas do solo da área experimental. 

Profundidade (m) 

Granulometria Retenção de água 

Areia Silte Argila 60kPa 1500kPa 

(%) m3.m-3 

0,00 – 0,20 81 13 6 0,200 0,090 

0,20 – 0,40 74 12 14 0,245 0,121 

0,40 – 0,60 75 9 16 0,220 0,111 

0,60 – 0,80 67 15 18 0,220 0,116 

0,80 – 1,00 72 2 19 0,234 0,117 

Fonte: Adaptado Silva (2005). 

 

A videira (Vitis vinífera L.) utilizada no experimento foi a cultivar Syrah (Figura 

1), enxertada sobre o porta-enxerto Paulsen 1103, sendo as mudas do porta-enxerto 

obtidas por meio de estaquia. O plantio foi realizado em 30 de abril de 2009, no 

espaçamento de 1 m entre plantas e de 3 m entre fileiras. A condução das plantas 

foi feita no sistema de espaldeira, com três fios de arame. O presente estudo foi 
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realizado no oitavo ciclo de produção do parreiral, com a poda de produção 

realizada em 23 de março de 2015 e a colheita em 14 de julho de 2015. 

 

 
Figura 1: Cultivar Syrah enxertada sobre o porta-enxerto Paulsen 1103. 

 
 

3.2. Manejo de irrigação 

 

O sistema de irrigação implantado foi o gotejamento, com um emissor a cada 

0,5 m na fileira de plantas, totalizando 2 emissores por planta. Antes do início dos 

tratamentos foi realizado um teste para determinação da vazão dos emissores.  

A determinação do coeficiente de uniformidade de aplicação da água foi 

obtida através do coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), que adota o 

desvio médio como medida de dispersão. Cada linha de irrigação foi dividida em 4 

partes selecionando-se o primeiro emissor, um emissor a 1/3 do inicio da linha, um 

emissor a 2/3 do inicio da linha e o último emissor linha, utilizando um minuto para o 

tempo de coleta. O valor encontrado para CUC foi igual a 95,6% e a vazão média 

determinada foi de 2,5 L h-1.  

Na área experimental, foram aplicados três tratamentos de manejo de 

irrigação:  

1 - irrigação plena (IP), onde a lâmina de irrigação calculada pelo método da 

tensiometria foi aplicada para elevar a umidade na camada superficial de solo de 0,6 
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m (profundidade efetiva do sistema radicular da videira) até 100% da água 

disponível no solo (AD, %), por meio de 3 irrigações semanais, sem a restrição de 

água às videiras durante todo o ciclo de produção; 

2 - irrigação com déficit controlado (IDC), onde a lâmina de irrigação calculada pelo 

método da tensiometria foi aplicada para elevar a umidade na camada superficial de 

solo de 0,6 m até 100% da AD, por meio de 3 irrigações semanais, até os 49 dias 

após a poda de produção - dapp, na fase fenológica de cacho fechado; 

posteriormente, a irrigação foi realizada quando a umidade do solo na mesma 

camada de solo estivesse entre 60 e 70% da AD; 

3 - irrigação com déficit (ID), onde a lâmina de irrigação calculada pelo método da 

tensiometria foi aplicada para elevar a umidade na camada superficial de solo de 0,6 

m até 100% AD, por meio de 3 irrigações semanais, até os 49 dapp, com posterior 

interrupção da irrigação até a colheita. 

A profundidade efetiva do sistema radicular da videira considerada para o 

manejo de irrigação foi a de 0,6 m, pois é a profundidade do solo com maior 

porcentagem de raízes de videira para as condições do Vale do Submédio São 

Francisco (BASSOI et al., 2002; BASSOI et al., 2007; SILVA, 2005). 

Foram instaladas 6 baterias de tensiômetros para determinação do potencial 

matricial da água no solo, nas profundidades de 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m e 1,0 m 

(figura 2).  

 

 
Figura 2: Bateria de tensiômetros para determinação do potencial matricial da água no solo 
nas profundidades de 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m e 1,0 m. 

   

3.3. Realização dos cálculos pela planilha 

 

O funcionamento da planilha no auxilio à tomada de decisão para o manejo 

de irrigação é apresentado por meio de um fluxograma (Figura 3), que mostra a 
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sequencia de cálculos realizados. A Diante disto, a inserção de dados de entrada 

favorece a elaboração da planilha, a qual pode ser utilizada em diferentes culturas 

e/ou sistemas de irrigação. 

 

 
Figura 3: Fluxograma de funcionamento da planilha eletrônica para o manejo da irrigação 
pela tensiometria. 

 

Inicialmente, a planilha foi preenchida com informações referentes a curva de 

retenção de água no solo (tabela 2). Também são previamente inseridas a data da 

poda de produção da videira, datas de leitura, que são convertidas em dias após a 

poda de produção (dapp), conforme demonstrado na Figura 4. 
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Tabela 2: Parâmetros da curva de retenção de água no solo. 

Profundidade 
(m) 

θs Θr Α n m θs - θr 

0,20 0,599 0,082 0,3315 1,4921 0,330 0,517 

0,40 0,596 0,116 0,1507 1,5933 0,372 0,480 

0,60 0,638 0,103 0,3692 1,4888 0,328 0,535 

0,80 0,642 0,107 0,5094 1,4545 0,313 0,535 

1,00 0,612 0,114 0,1303 1,6842 0,4063 0,498 

θs é o conteúdo de água saturada; θr o conteúdo de água residual a -1500 KPa; α, n e m são os 

parâmetros empíricos da equação de van Genuchten. 

 

 

 
Figura 4: Planilha de auxilio à tomada de decisão no manejo da irrigação: inserção dos 
dados oriundos da curva de retenção de água no solo e leituras tensiométricas realizadas na 
área. 

 

A partir dos dados de leitura de tensiômetros inseridos, a planilha executa o 

cálculo do potencial matricial da água no solo com base na equação (1), a 0,20 m, 

0,40 m, 0,60 m, 0,80 m e 1,00 m de profundidade.  

 

- Ψm = - L + H1 + H2        (1) 

 

Em que: 

Ψm – potencial matricial da água no solo (mbar); 

L – leitura do tensímetro digital (mbar); 
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H1 – altura entre a superfície do solo até o nível de água no tubo de acrílico 

na parte superior do tensiômetro (cm); 

H2 – profundidade entre a superfície do solo e o meio da cápsula porosa, 

correspondendo a profundidade de instalação (cm). 

 

Na sequência o cálculo da umidade do solo (equação 2) de cada camada 

avaliada foi realizado utilizando-se os parâmetros empíricos demonstrado na tabela 

2, de acordo com análise de regressão do modelo de Van Genutchen (1980) e o 

potencial mátrico estimado anteriormente. 

 

θ  θr  (
θs-θr

 1  αΨm 
n
 
m)               (2) 

             

Em que: 

θr – umidade Volumétrica residual, m3 m3;  

θs – umidade Volumétrica de saturação, m3 m3;  

Ψm – potencial matricial da água no solo, kPa;  

α, m e n – parâmetros empíricos da equação de van Genutchen. 

 

A partir disso a planilha determinou a percentagem de água disponível (AD, 

%) através da equação (3): 

 

 D  (
θatual- θpmp

θcc- θpmp
)  100                (3) 

 

Em que: 

θatual – umidade volumétrica atual, m3 m3; 

θpmp – umidade volumétrica ponto de murcha permanente, m3 m3, 

correspondente a pressão de - 1500 kPa; 

θcc – umidade volumétrica capacidade de campo, m3 m3 correspondente a 

pressão de - 60 kPa. 

 

Vale ressaltar que os valores referentes à umidade do solo na capacidade de 

campo são também são calculados a partir dos dados oriundos da curva de retenção 

do solo estudado, e que foram inseridos anteriormente na planilha.  
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A diferença da umidade volumétrica correspondentes a capacidade de campo 

e o ponto de murcha permanente resulta na água disponível no solo.  

Ainda com base na curva de retenção do solo, foi realizado pela planilha o 

cálculo da umidade do solo (θ% AD, equação 4) correspondente às percentagens de 

água disponível (100, 95, 90, 85, etc.) (tabela 3). 

 

θ% D  θcc- [
(θcc- θpmp) (100-Pe)

100
]              (4) 

 

Em que: 

θ% D – umidade volumétrica correspondente à percentagem de água 

disponível definida pelo produtor, m3 m-3; 

θpmp – umidade volumétrica ponto de murcha permanente, m3 m-3; 

θcc – umidade volumétrica capacidade de campo, m3 m-3; 

Pe – percentual de água disponível estipulado pelo produtor. 

 

Tabela 3: Valores de umidade do solo correspondente a diferentes percentagens de água 
disponível (% AD) nas diferentes profundidades. 

 % AD 

Profundidade 

(m) 
100 90 80 70 60 

0,20 0,200 0,189 0,178 0,167 0,156 

0,40 0,245 0,232 0,220 0,207 0,195 

0,60 0,220 0,209 0,198 0,187 0,177 

0,80 0,220 0,209 0,199 0,189 0,178 

1,00 0,234 0,223 0,211 0,199 0,187 

 

 

Na sequência, foi calculada pela planilha a umidade de reposição (equação 

5), com base no percentual de água disponível de cada camada de solo, estimando 

a quantidade de água a ser reposta para suprir a necessidade hídrica da cultura, em 

função do estádio fenológico. Para este experimento, foi definido que quando 

houvesse a necessidade de irrigação, esta deveria elevar o solo a capacidade de 
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campo (100% AD) até o estádio fenológico de cacho fechado, por meio de 3 

irrigações semanais.  

Após os 49 dapp, o manejo de irrigação permaneceu o mesmo no tratamento 

IP, e não ocorreram mais irrigações no tratamento ID. No tratamento IDC, as 

irrigações só foram efetuadas a partir do momento em que os valores de %AD 

correspondentes a θatual nas profundidades de 02,0 m, 0,40 m e 0,60 m se 

encontrassem entre 60 e 70% da %AD. 

Vale ressaltar que quando a θatual foi maior que a θrep, seu valor foi 

negativo, indicando que não houve necessidade de irrigação. 

 

θrep (θ% D-θatual)                      (5) 

 

Em que: 

θrep – umidade volumétrica de reposição, m3 m3; 

  θ%AD – umidade volumétrica correspondente à percentagem de água 

disponível definida pelo produtor, m3 m-3; 

 

A θrep foi multiplicada pela espessura da camada de solo correspondente, a 

partir da equação (6), resultando na lâmina liquida de irrigação de cada camada de 

solo. 

 

  i θrep  i                 (6) 

 

Em que: 

LLi – lâmina líquida a ser reposta em cada camada i, mm; 

Zi – espessura da camada i, em mm. 

 

A LLi foi dividida pela eficiência do sistema de irrigação utilizado para gerar a 

lâmina bruta de irrigação (equação 7), corrigindo assim a quantidade de água a ser 

aplicada. Na sequência foi feita a soma das lâminas estimadas em cada 

profundidade, o que resulta na lâmina bruta total a ser irrigada (equação 8). 

 

 B  
  i
Ei

                      (7) 
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 B    Bi                        (8) 

 

Em que: 

LBi – lâmina bruta a ser reposta em cada camada i, mm; 

Ei – eficiência de irrigação (0,9); 

LBt – lâmina bruta total a ser reposta, mm; 

  Bi – somatório da lâmina bruta a ser reposta nas três camadas (0-0,20 m, 

0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m). 

 

Por fim determina-se o tempo de irrigação da cultura, calculado a partir da 

seguinte equação 9.  

 

     B E1 E   r
n q

                  (9) 

 

Em que: 

TI - tempo de irrigação (h); 

E1 - espaçamento entre plantas (m); 

E2 - espaçamento entre linhas de plantas (m); 

Kr = fator de redução (0,5); 

n - número de emissores (gotejador) por planta; 

q - vazão do emissor (gotejador) (L h-1). 

 

 

3.4. Comparação entre a lâmina bruta de irrigação com base na tensiometria 

e na evapotranspiração da cultura. 

 

Atualmente existem diversos métodos para a estimativa da lâmina de 

irrigação, entretanto a maioria dos métodos leva em consideração ao menos um 

fator de influência (atmosfera, solo e/ou a cultura) para o cálculo da mesma. No 

entanto ainda não é possível afirmar qual método é o melhor para o cálculo da 

lâmina de irrigação, pois o ideal é que se possa calcular a mesma considerando os 

três fatores de influência. 
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Para se chegar a um resultado aceitável, são feitas comparações entre as 

lâminas determinada por tais métodos. Ao final do ciclo foram estimadas as lâminas 

possíveis de serem aplicadas caso o manejo fosse através da evapotranspiração da 

cultura.  

Tais estimativas levaram em consideração a evapotranspiração de referência 

calculadas pelo método de Penmam-Monteith FAO. As lâminas de irrigação 

corresponderam aos mesmos dias considerados para o manejo de irrigação com 

base na umidade do solo, sem a influência da precipitação. A partir dessas 

estimativas foram feitas comparações entre as lâminas de irrigação com base na 

tensiometria e na evapotranspiração da cultura calculada pelo método empírico. 

A evapotranspiração de referência (ETo, mm) foi estimada com base nos 

parâmetros medidos pela estação agrometeorológica automática instalada a 60 

metros da área experimental), utilizando-se o método de Penmam-Monteith, 

equação (10), (ALLEN et al., 1998). 

 

E     
0,408   ( n- )   

900

   73
    (es-ea)

    (1 0,34   )
            (10) 

 

Em que: 

ETo – evapotranspiração de referência, mm.dia-1;  

Rn – saldo de radiação, MJ.m-2.dia-1;  

G – fluxo de calor no solo, MJ.m-2.dia-1;  

T – temperatura média diária, ºC;  

U2 – velocidade do vento a 2 m de altura, m.s-1;  

es – pressão de saturação de vapor, kPa;  

ea – pressão atual de vapor, kPa;  

  – declividade da curva de pressão de vapor, kPa.ºC-1;  

γ – constante psicrométrica, kPa.ºC-1. 

 

Com base nos valores de coeficiente de cultura (kc) para a videira de vinho, 

determinados por Bassoi et al. (2007), foi obtida a evapotranspiração da cultura 

(ETc, mm), pela equação 11: 

E c E o  c                (11) 
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Em que: 

ETc – Evapotranspiração da cultura (mm); 

ETo – Evapotranspiração de referência (mm) e; 

kc – Coeficiente da cultura. 

 

Os valores de kc para a videira cv. Syrah/Paulsen 1103, determinados por 

Bassoi et al. (2007) pelo método do balanço hídrico no solo na mesma área 

experimental, foram: 0,7, da poda ao início da brotação; 1,0, do início da brotação ao 

início da floração; 1,0, do início da floração ao pegamento do fruto;  0,8, do 

pegamento do fruto ao início da maturação; e 0,5, do início da maturação à colheita. 

 

 

3.5. Determinação de aspectos quantitativos e qualitativos da produção de 

uvas 

 

Ao final do ciclo de produção da videira aos 113 dapp (14 de julho de 2015), 

foi avaliada a produção de cada parcela (15 plantas), por meio do número de cachos 

por planta (NC), peso total (PT) de cachos por planta e pelo peso médio dos cachos 

por planta, obtido pela relação entre PT/NC.  

Amostras de bagas foram transportadas para o Laboratório de Enologia da 

Embrapa Semiárido, em sacolas plásticas identificadas pelo bloco, tratamento e 

repetição. A partir disso, foi separado um total de 100 bagas por amostra para a 

extração do mosto, para verificação do seu volume em proveta graduada.  

A partir deste mosto foi avaliado também o teor de sólidos solúveis totais 

(SST), pH e acidez total titulável (ATT). Para obtenção do teor de sólidos solúveis 

totais foi utilizado o refratômetro manual digital de marca ATAGO (Modelo Pocket 

PAL-1), sendo a leitura expressa em ºBrix. Para aferição do pH utilizou-se um 

volume de 5 mL do mosto para diluição em 50 mL de água destilada, para posterior 

imersão dos eletrodos e leitura com o pHmetro digital TEC-3MP (marca TECNAL). 

Na sequência foi feita a titulação do mosto com a adição de hidróxido de sódio 

(NaOH) 0,1 N, até o pH da solução se aproximar do valor 8,2, indicando a 

estabilização dos ácidos (SATO et al, 2011). O volume gasto de NaOH é utilizado 

para o cálculo da acidez total titulável, representando o teor de ácidos orgânicos, 



35 
 
 

presentes na polpa com seus resultados expressos em porcentagem de ácido 

tartárico, conforme equação 12. 

 

      
v  ( aO ) 1000

 
 0,07            (12) 

 

Em que: 

ATT - acidez total titulável, g L-1 de ácido tartárico; 

v - volume gasto da amostra, mL; 

    N - normalidade do hidróxido de sódio (NaOH) igual a 0,1. 

 

 

3.6. Eficiência do uso da água. 

 

Para a determinação da eficiência de utilização da água (EUA, kg.m-3) foi feita 

uma relação entre o rendimento total de frutos (kg) e a quantidade de água inserida 

(m3) em duas situações: a primeira a EUA foi calculada levando em consideração a 

precipitação que ocorreu durante o desenvolvimento da videira e uma segunda 

situação onde essa precipitação foi desconsiderada, determinando assim a EUA 

apenas com a lâmina aplicada a cultura.  

 

 

3.7. Delineamento estatístico 

 

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, com 3 

tratamentos (IP - irrigação plena, IDC - irrigação com déficit controlado, ID - irrigação 

com déficit). A área (Figura 5) foi dividida em blocos, constituindo um total de 4 

blocos. Em cada bloco foi implantado os 3 tratamentos. Cada parcela foi composta 

por 2 fileiras de plantas, em cada fileira foram utilizadas 15 plantas úteis escolhidas 

aleatoriamente para a realização das avaliações de produção. O software utilizado 

para as análises estatísticas foi o SISVAR, através do teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade (SILVA ; AZEVEDO, 2006). 
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Figura 5: Croqui da área experimental, onde cada cor representa um tratamento manejo de 
irrigação (preto: irrigação plena – IP; azul: irrigação com déficit controlado – IDC; e 
vermelho: irrigação com déficit – ID). Os pontos entre os blocos representam as bordaduras. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final do ciclo de produção da videira, foi verificada uma precipitação total 

de 141,5 mm (Figura 6), sendo necessária a irrigação para complementar a 

demanda hídrica da cultura durante quase todo o ciclo, pois as necessidades 

hídricas da videira podem variar de 500 a 1200 mm, dependendo do clima, do 

estádio de desenvolvimento, do solo, do cultivar e do manejo cultura entre outras 

características (ÁVILA NETTO et al., 2000; MOURA et al., 2007). Deste total 122,4 

mm ocorreram no período inicial, antes da fase fenológica de cacho fechado, aos 49 

dapp, quando a irrigação foi interrompida nos tratamentos IDC e ID, e 13,0 mm nos 

dias posteriores. 

 

  
Figura 6: Valores de precipitação pluvial em função dos dias após a poda de produção 
(dapp) da videira cv. Syrah, em Petrolina-PE, entre 23 de março a13 de julho de 2015. 

 

Durante todo o ciclo de produção, a evapotranspiração de referência (ETo) 

(Figura 7) totalizou 473,7 mm, enquanto a evapotranspiração da cultura (ETc) foi de 

362 mm para um período de 113 dias, com média de 3,9 e 3,2 mm dia-1 para ETo e 

ETc, respectivamente. Nesse período os maiores valores diários foram 5,4 mm dia-1 

(4 de abril de 2015, 12 dapp) tanto para ETo quanto para ETc, visto que nesse 

período a cultura encontrava-se no estádio fenológico F2 (início da brotação ao 

início da floração), com kc igual a 1 (BASSOI et al., 2007).  
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Figura 7: Evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método de Penmam-
Monteith FAO e evapotranspiração da cultura (ETc) em função do número de dias após a 
poda de produção da videira cv. Syrah em Petrolina – PE entre 23 de março a 13 de julho 
de 2015. 

 

Bassoi et al. (2011) relataram valores de ETc acumulada de 241,1 mm (115 

dapp), estes abaixo dos valores aqui determinados, porém Bassoi et al. (2015) 

observaram valores superiores para ETc acumulada (424,4 mm, 110 dapp), 

ressaltando que todos os trabalhos foram realizados na mesma área e com a 

mesma cultura. 

No Vale do Submédio São Francisco (Petrolina – PE / Juazeiro – BA), a 

videira é cultivada em condições ambientais onde há baixa pluviosidade e uma 

elevada demanda evapotranspiratória, necessitando assim da aplicação de água 

pela irrigação. Mesmo com o advento da irrigação a videira pode sofrer um estresse, 

pois em determinadas horas do dia seu sistema radicular não consegue equilibrar o 

fluxo de entrada com o de saída da água na planta (ASSIS et al., 2004).  
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4.1. Lâmina bruta de irrigação 

 

Apesar da ocorrência de precipitações (Figura 6), as irrigações não foram 

interrompidas até 28 dapp, pois no cálculo da lâmina efetuado pela planilha a 

precipitação não foi suficiente para elevar a umidade do solo próximo à umidade de 

capacidade de campo (100% AD). Entretanto, entre 29 e 48 dapp, ocorreram as 

maiores precipitações que totalizaram 83,3 mm, sendo a maior de 33,5 mm aos 29 

dapp. Neste caso foi necessária a interrupção da irrigação por 7 dias, a qual foi 

monitorada pelas leituras tensiométricas. 

A lâmina bruta para o tratamento IP foi de 212,8 mm, totalizando 35 dias de 

irrigação e uma média de 6,1 mm dia-1 de irrigação. Para o tratamento IDC a lâmina 

bruta foi de 170,0 mm, com 20 dias de irrigação e valor médio de 8,5 mm dia-1 de 

irrigação. Já no tratamento ID a lâmina bruta total foi de 58,3mm, com 12 dias de 

irrigação, e média 4,9mm dia-1 de irrigação. Até os 49 dapp (fase fenológica de 

cacho fechado), os tratamentos foram irrigados com uma lâmina bruta total de 58,3 

mm a partir da umidade média dos tratamentos às profundidades de 0,20m, 0,40 m 

e 0,60 m. 

Caso a irrigação fosse baseada na evapotranspiração da cultura a lâmina 

bruta a ser aplicada seria de 402,2 mm, com uma média de irrigação diária de 3,2 

mm dia-1, considerando a ETc diária, enquanto que na tensiometria foi aplicada uma 

lâmina bruta de 212,8 mm para o tratamento IP, apresentando uma redução de 47% 

na quantidade de água aplicada. Ressalta-se que a quantidade de água estimada 

pela tensiometria visa o preenchimento do espaço poroso do solo e a ETc busca 

aplicar uma quantidade de água para repor o que foi evapotranspirado. 

No tratamento IDC, a lâmina de irrigação prevaleceu em maior quantidade 

durante a fase de maturação, com uma lâmina média de 13,9 mm, sendo a maior 

26,2 mm aos 58 dapp e a menor 4,5 mm aos 65 dapp, ressaltando que foi feita 1 

irrigação semanal neste tratamento. Como a lâmina visava elevar a umidade do solo 

até 100% AD em uma única irrigação, os valores aplicados se tornavam superiores 

aos dos aplicados no IP (três vezes por semana). 

Os valores da LB para os três tratamentos diferiram dos observados por 

Bassoi et al. (2011) e Bassoi et al. (2015) em experimentos na mesma área. Esse 

fato deve-se aos critérios utilizados no manejo da irrigação empregado, pois nos 

trabalhos dos autores citados foi realizado o manejo da irrigação com base na ETc, 
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ao contrário deste que utilizou o manejo de irrigação com base na umidade do solo. 

Gondim et al. (2000) e Nascimento et al. (2012) também observaram uma menor 

lâmina de irrigação determinada com base na tensiometria, em relação à lâmina de 

irrigação determinada com base na ETc.  

Ainda, o uso da tensiometria, a partir da planilha, apresenta a vantagem na 

obtenção do momento e da quantidade para se irrigar, visto que os métodos 

climáticos muitas vezes não são obtidos nas áreas de cultivo, necessitando de 

dados de áreas próximas, o que muitas vezes não refletem a realidade da área 

cultivada, além da possível variabilidade do solo (GONDIM et al., 2000). Segundo 

Nascimento et al. (2012), o uso da planilha pode complementar o manejo de 

irrigação com base na evapotranspiração da cultura, no que diz respeito ao 

conhecimento sobre a umidade do solo após a ocorrência de chuvas além de antes 

e após irrigações. 

 

 

4.2.  Umidade do solo  

 

A umidade do solo à profundidade de 0,20m (Figura 8) permaneceu acima de 

60% da AD. A partir dos 58 dapp, quando foi apresentada a menor umidade após o 

período de precipitação anteriormente citado (29 a 48 dapp), a umidade do 

tratamento IP ficou sempre próxima a 100% da AD. O IDC também apresentou 

variação, pelo fato da irrigação ser realizada quando as leituras tensiômétricas 

indicavam valores próximos a 60% de AD. Após os 49 dapp, a umidade no 

tratamento ID apresentou forte redução, seguida de variações muito pequenas até o 

final do ciclo de produção da videira. 
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Figura 8: Valores médios da umidade do solo na profundidade de 0,20 m, em função dos 
dias após a poda de produção (dapp), nos tratamentos irrigação plena (IP), irrigação com 
déficit controlado (IDC) e irrigação com déficit (ID). 

 

Na profundidade de 0,40m (Figura 9), a umidade do solo apresentou um 

comportamento similar ao da profundidade 0,20 m.  

 

Figura 9: Valores médios da umidade do solo na profundidade de 0,40 m, em função dos 
dias após a poda de produção (dapp),  nos tratamentos irrigação plena (IP), irrigação com 
déficit controlado (IDC) e irrigação com déficit (ID). 
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Apesar de a irrigação ser feita para se elevar a umidade do solo até a 

capacidade de campo (100% da água disponível) no IP, e quando necessário ao 

IDC, o volume de água aplicado não foi suficiente para elevar a camada a 100% da 

AD em algumas das irrigações feitas na profundidade de 0,60 m (Figura 10). Nota-se 

também uma similaridade do comportamento de θ entre as profundidades 0,20 m, 

0,40 m e 0,60 m, mas com uma maior diferença entre os tratamentos ID em relação 

ao IP e IDC na profundidade mais superficial.   

 
 
 

 
Figura 10: Valores médios da umidade do solo na profundidade de 0,60 m, em função dos 
dias após a poda de produção (dapp), nos tratamentos irrigação plena (IP), irrigação com 
déficit controlado (IDC) e irrigação com déficit (ID). 

 

Na profundidade de 0,80 m (Figura 11), as irrigações também não 

possibilitaram a elevação da umidade do solo até 100% da AD, indicando que não 

houve uma aplicação de água excessiva, pois a profundidade de manejo definida foi 

a de 0,60 m. Os valores de θ permaneceram próximos aos 60% da AD, com 

pequena diferença entre os tratamentos. 
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Figura 11: Valores médios da umidade do solo na profundidade de 0,80 m, em função dos 
dias após a poda de produção (dapp), nos tratamentos irrigação plena (IP), irrigação com 
déficit controlado (IDC) e irrigação com déficit (ID). 

 

Já na profundidade de 1,00 m (Figura 12), a irrigação não foi suficiente 

diferenciar a umidade do solo entre os tratamentos, e a exemplo do ocorrido a 0,80 

m, indica que a aplicação de água não foi excessiva. Os valores de θ permanecerem 

abaixo de 60% da AD.  
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Figura 12: Valores médios da umidade do solo na profundidade de 1,00 m, em função dos 
dias após a poda de produção (dapp), nos tratamentos irrigação plena (IP), irrigação com 
déficit controlado (IDC) e irrigação com déficit (ID). 

 

Pelas Figuras 8 a 12, evidencia-se que as maiores varrições de umidade do 

solo ocorreram a 0,20 m, 0,40 m e 0, 60 m, com uma redução gradual da 

profundidade superficial para baixo. Isso é decorrência da profundidade efetiva de 

0,60 m, conforme determinado por Silva (2005) nessa mesma área, para o mesmo 

porta-enxerto (Paulsen 1103) e cultivar copa (Syrah). Bassoi et al. (2011) e Bassoi et 

al. (2015) também na mesma área, observaram uma maior variação da umidade do 

solo na camada superficial de solo de 0,6 m, com o emprego dos mesmos 

tratamentos de irrigação.  

 

 

4.3.  Aspectos quantitativos e qualitativos da produção das uvas 

  

Na avaliação quantitativa da produção de uvas (Tabela 4), o número de 

cachos por planta e peso total dos cachos (Kg planta-1) não foram observados 

diferenças significativas entre o tratamento IP e o tratamento IDC, no entanto não 

foram observadas diferenças significativas entre o tratamento IDC em relação ao 

tratamento ID, porém estatisticamente o tratamento IP e diferente do ID. A 
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produtividade média, levando-se em consideração 3333 plantas.ha-1 foi de 1,37 T. 

ha-1, 0,88 T. ha-1 e 0,71 T. ha-1 para os tratamentos IP, IDC e ID, respectivamente. 

 

Tabela 4 – Valores médios do número de cacho e peso total dos cachos (Kg.planta-1), para 
os tratamentos de irrigação plena (IP), irrigação com déficit controlado (IDC), e irrigação com 
déficit (ID). 

Tratamentos 
Número de cachos por 

planta 
Peso total dos cachos  

(Kg planta-1) 

IP 9,0 a 0,412 a 

IDC    6,5 a b    0,264 a b 

ID    6,1   b    0,213    b 

CV (%) 17,19                        29,19 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, a 5 % de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

 
 

Em se tratando de produtividade os valores obtidos neste experimento foram 

inferiores quando comparados ao relatado por outros trabalhos na mesma área 

ressaltando que o manejo da irrigação empregado foi utilizando a ETc, onde a 

produção do foi de 6,60 t.ha-1, 5,13 t.ha-1 e 4,0 t.ha-1, 4,89 t.ha-1, 5,06 t.ha-1 e 4,96 

t.ha-1; e 7,21 t.ha-1, 5,7 t.ha-1 e 6,4 t.ha-1 para os tratamentos IP, IDC e ID, 

respectivamente (BASSOI et al., 2011; BASSOI et al.; 2015), considerando o 

numero de cachos por planta e uma densidade de 3333 plantas.ha-1. Essa redução 

da produtividade pode estar relacionada a problemas fitotécnicos, como redução do 

número de cachos por planta; a problemas fitossanitários, como a ocorrência de 

podridões nos cachos, favorecendo ainda mais a redução da produção; e à demora 

na realização da colheita por problemas operacionais no campo experimental.   

Na avaliação qualitativa (Tabela 5), os valores das variáveis analisadas não 

apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. Mesmo com déficit da 

irrigação, para o tratamento ID, o mesmo apresentou valores iguais para as variáveis 

qualitativas.  
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Tabela 5 – Valores médios do peso de 100 bagas, volume de mosto, teor de sólidos solúveis 
totais (SST) do mosto, pH e acidez total titulável (ATT), para os tratamentos de irrigação 
plena (IP), irrigação com déficit controlado (IDC), e irrigação com déficit (ID). 

Tratamentos 
Peso de 100 

Bagas (g) 
Volume de mosto 

(mL) 
SST 

(Brix °) 
pH 

ATT  
(g.L-1) 

IP 183,84 a 100,48 a 21,90 a 3,62 a 7,80 a 

IDC 178,27 a 104,03 a 22,98 a 3,64 a 7,20 a 

ID 174,21 a 102,38 a 22,13 a 3,53 a 7,54 a 

CV (%) 7,49 4,15 2,95 2,33 5,79 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, a 5 % de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Segundo Silva (2013), o pH do mosto para produção de vinhos no Vale do 

Submédio São Francisco varia entre 3,5 e 4,0, com isso as uvas produzidas com o 

manejo da irrigação pela tensiometria alcançam os valores mencionados, 

independente do tratamento, pois não houve diferença significativa. 

Dias et al. (2012) encontrou valores próximos de SST (22,13° e 20,04° Brix) e 

ATT (7,05 e 7,37 g L-1) em estudos em videira cv. Syrah sob o mesmo porta enxerto 

em Minas Gerais, nos anos de 2008 e 2010, os quais são considerados bons 

indicativos de maturação fenólica para a produção de vinhos tintos finos. 

 

 

4.4.  Eficiência do Uso de Água 

 

A quantidade de água aplicada foi utilizada para o calculo da eficiência do uso 

de água (EUA), onde a lâmina bruta, considerando a precipitação ou não, durante 

todo o ciclo de produção da videira. O tratamento ID apresentou maior EUA, 1,24 kg 

m-3, sem considerar a precipitação ocorrida durante o ciclo (Tabela 6). Quando não 

se leva em consideração a precipitação, o tratamento IP apresentou maior EUA, 

mas estatisticamente os dois tratamentos apresentaram valores iguais nesta 

situação.  

Para o tratamento ID, na situação sem precipitação, foi verificada uma maior 

EUA quando comparado a outro trabalho realizado na mesma área, Correia (2012) 

que para esta situação encontrou 1,00 kg m-3 (sem chuva). No entanto, os outros 

resultados citados foram superiores aos relatados neste trabalho, assim como os 

valores relatados por Bassoi et al. (2015), que foram 1,27; 1,98 e 2,02 kg.m-3 (sem 
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precipitação) e 0,77; 1,00 e 1,00 kg.m-3 com precipitação (ID, IDC e DI, 

respectivamente) na estação chuvosa e 3,02; 4,93 e 4,64 kg.m-3 (sem precipitação) 

e 2,34; 3,05 e 2,66 kg.m-3 com precipitação (ID, IDC e DI, respectivamente) na 

estação seca, ressaltando que ambos os trabalhos o manejo da irrigação foi 

baseado na evapotranspiração da cultura. 

Em possíveis períodos de limitação de fornecimento de água para irrigação, 

esses valores demonstram a possibilidade da redução na quantidade de água 

aplicada, mesmo com a redução da produtividade, mas mantendo a qualidade da 

produção e aumentando a eficiência do uso da água. 

 

Tabela 6 – Eficiência do Uso de Água (EUA), calculada levando em consideração a 
precipitação ou não, durante todo o ciclo de produção da videira. 

 EUA (Kg.m-3) 

 Sem precipitação Com precipitação 

IP 0,65 ab 0,39 a 

IDC 0,52   b 0,28 a 

ID              1,24 a 0,35 a 

CV (%)               36,00 28,19 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, a 5 % de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

1. A planilha desenvolvida para o manejo da irrigação com base na 

tensiometria foi de fácil adaptação de seu uso para diferentes 

estratégias de irrigação em videira de vinho.  

2. A facilidade no manuseio da planilha mostrou ser eficiente quanto à 

manutenção da umidade do solo desejada, tornando possível uma 

decisão criteriosa relacionada ao “quando” e “quanto” irrigar, 

otimizando o tempo e a quantidade de irrigações ao longo do ciclo 

produtivo.  

3. A lâmina de irrigação calculada com base na tensiometria foi menor 

que a lâmina de irrigação calculada com base na evapotranspiração da 

cultura. 
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