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Introdução

Com a crescente necessidade da população por 
alimentos dependentes da produção irrigada, as 
técnicas de irrigação têm sido aperfeiçoadas, 
adequando-se aos mais diversos tipos de produção 
como também às mais variadas condições climáticas, 
Bernardo et al. [1].
A região Nordeste é a que apresenta maior necessidade 
de utilização da irrigação, devido a mais de 70% de 
suas terras estarem localizadas sob clima semi-árido, 
Resende et al. [2]. 
O alto requerimento hídrico na agricultura irrigada 
indica a relevância de práticas racionais de manejo de 
irrigação, que devem ser aliadas à adequação do 
planejamento e sistemas, Borges Júnior et al. [3].
O emprego de programas computacionais no 
planejamento do uso da água vem sendo adotado com 
frequência na agricultura moderna tecnificada, 
Jacomazzi [4]. Esses programas visam a otimização do 
planejamento e manejo de irrigação, aperfeiçoando o 
aproveitamento dos recursos disponíveis.
O MCID (Ferreira et al. [5]; Borges Júnior et al. [3]) é 
um modelo computacional para simulação do 
requerimento de irrigação, produtividade de culturas e 
retorno financeiro, em função do manejo de irrigação e, 
ou configuração do sistema de drenagem. 
Este trabalho teve como objetivo a simulação, com 
utilização do programa MCID, da produtividade de 
culturas de impotância econômica da microrregião de 
Garanhuns, PE.

Material e métodos

As atividades foram desenvolvidas considerando as 
condições edafoclimáticas da região do Agreste 
Meridional, especialmente o município de Garanhuns-
PE (Figura 1). Os dados climáticos precipitação, 
velocidade do vento, temperatura do ar, temperatura 
media, temperatura mínima, umidade, insolação, em 
base diária,  foram fornecidos pelo INMET (Instituto 
Nacional de Metrologia, 3° Distrito). Com base nestes 
dados, obteve-se a evapotranspiração de referência pelo 
método FAO Penman-Monteith, aplicando-se o 
programa REF-ET (Allen [6], Borges Júnior et al. [3]).
Realizou-se um levantamento para descobrir quais as 
culturas olerícolas de maior impacto econômico no 
município (Tabela 1). Posteriormente com a utilização 
do programa MCID, simularam-se diferentes manejos 
de irrigação para as culturas selecionadas, onde foi 

considerado como principal data de cultivo o dia 19 de 
março, visto que na região é utilizada por pequenos 
agricultores. Considerou-se o cultivo de sequeiro, mais 
utilizado na região, e o cultivo irrigado por aspersão, 
com manejo adequado a cada cultura. Quanto ao solo, 
considerou-se um Argissolo Amarelo com teor de água 
volumétrico na capacidade de campo de 10,75%, no 
ponto de murcha permanente igual a 7,93% e a 
condutividade hidráulica de solo saturado de 5,76 
m/dia. No que se refere às características de duração 
dos estádios e dos ciclos das culturas consideradas no 
estudo, produtividade potencial, fator da resposta, fator 
de disponibilidade de água, produtividade potencial, 
profundidade efetiva do sistema radicular, foram 
utilizados os coeficientes listados por Andrade [8].

Resultados

A produtividade relativa é uma das variáveis de saída 
fornecidas pelo MCID. Na Tabela 2, observam-se as 
produtividades relativas obtidas das simulações 
realizadas para os cultivos de relevância econômica no 
município de Garanhuns, sob condições de irrigação e 
sequeiro. 
Observamos, na Tabela 2, uma maior produtividade 
para as simulações sob irrigação, em relação ao 
tradicional cultivo de sequeiro. O cultivo com 
semeadura ou plantio realizado no dia 19 de março 
caracteriza-se por uma baixa precipitação no inicio do 
ciclo vegetativo, acarretando perda de produtividade 
devido ao déficit hídrico.  Verificamos ainda nesta 
tabela os altos valores de desvio padrão para os 
cultivos de sequeiro, em relação aos irrigados, 
indicando alta variabilidade nas produtividades em 
diferentes anos, conforme quantidade e freqüência de 
chuvas.
Os resultados gerados pelo MCID, relativos às 
variáveis de saída parcela de precipitação infiltrada 
(Inf), evapotranspiração potencial (ETp) e real (ETr), 
percolação (Perc) e requerimento de irrigação real 
(Nirr), em base anual, são apresentados na Figura 2. 
Neste gráfico, observamos picos de requerimento de 
irrigação real (Nirr) em alguns anos, devido ao 
aumento da ETo, em decorrência de baixas 
disponibilidades hídricas. Na Figura 3 verifica-se as 
condições para o cultivo de feijão de sequeiro, com 
menores valores de ETr em relação aos observados
para o cultivo irrigado. Isto ocorre devido ao déficit 
hídrico empregado na simulação no período de cultivo 



testado. Resultados similares foram obtidos para os 
cultivos, irrigado e de sequeiro, de milho e de tomate.

Discussão

As simulações realizadas com o programa MCID 
indicaram a baixa produtividade para os cultivos de 
sequeiros, em conseqüência da baixa precipitação do 
período de cultivo inicial do desenvolvimento 
vegetativo. As simulações comprovam o quanto pode 
ser elevada a produtividade da região com a utilização 
de sistemas de irrigação, para as condições simuladas.
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Figura 1. Microrregiões de Garanhuns e Vale do Ipanema, no Agreste Meridional Pernambucano.

Tabela 1: Características econômicas dos principais cultivos da microrregião de Garanhuns

Cultura Área Plantada
(ha)

Produção
(ton)

Valor da produção
(R$)

Duração do ciclo
(dias)

Feijão 2.500 1.005 1.322 mil 90

Milho 1.300 455 237 mil 120

Tomate 130 8.840 5.459 90

Fonte: IBGE, 2007.

Tabela 2: Produtividades relativas obtidas de simulações realizadas com o programa MCID
Cultura/Variável Avaliada YRT (%) - média YRT (%) - desvio padrão
Feijão irrigado 92,33 3,22
Feijão sequeiro 50,80 16,94
Milho irrigado 98,36 1,11
Milho sequeiro 58,52 20,89
Tomate irrigado 88,88 3,58
Tomate sequeiro 31,78 17,92



Figura 2: Gráficos de variáveis do balanço hídrico para o cultivo de  feijão irrigado: precipitação infiltrada (Inf), evapotranspiração 

de referência (ETo), evapotranspiração potencial (ETp), evapotranspiração real (ETr), percolação (Perc) e requerimento de irrigação 

(Nirr).

Figura 3: Gráficos de variáveis do balanço hídrico para o cultivo de feijão de sequeiro: precipitação infiltrada (Inf), 

evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração potencial (ETp), evapotranspiração real (ETr) e percolação (Perc).


