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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO E
MANEJO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA A
CAFEICULTURA DE CONILON NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
1.0 APRESENTAÇÃO
Este trabalho tem por objetivo orientar técnicos e cafeicultores
interessados

no

estabelecimento

de

uma

cafeicultura

competitiva, rentável, responsável social e ambientalmente e
que possa crescer dentro dos princípios da sustentabilidade.
Para isso é apresentada de forma resumida, a situação da
cafeicultura de conilon no estado: produção e produtividade;
as condições de solo e clima em que ela está estabelecida; as
condições de cultivo e os resultados encontrados no estudo
de caso realizado em três localidades produtoras, sendo uma
no sul e as outras no norte, em três sistemas de irrigação
usados na cafeicultura de conilon no estado do Espírito Santo.
Espera-se que as informações aqui apresentadas possam ser
bem entendidas e devidamente apropriadas pelos produtores
e técnicos do setor, servindo para nortear o uso otimizado das
irrigações

e

produzindo

resultados

positivos

para

a

cafeicultura capixaba de conilon.
Dário Martinelli – Presidente do CETCAF.
7

2.0 INTRODUÇÃO
O Estado do Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de
café conilon, produzindo 9,7 milhões de sacas beneficiadas no
ano de 2012 (CONAB, 2012). O conilon está implantado no
estado

em

280,1

mil

hectares,

conferindo-lhe

uma

produtividade média de 34,7 sacas por hectare, valor baixo
pelo estoque tecnológico existente e disponível para ser
incorporado ao processo produtivo.
A irrigação é um importante instrumento para a cafeicultura
elevar a produtividade e melhorar a qualidade do café
produzido, além de garantir a perenização de emprego e
renda para o setor. Estima-se que a área irrigada com conilon
no estado seja de 150 mil hectares, estando localizados
predominantemente no norte capixaba. Essa região apresenta
riscos

climáticos

ao

atendimento

hídrico

do

conilon,

principalmente em determinadas fases fenológicas: floração,
vingamento da flor e granação (PEZZOPANE, 2009). Os solos
onde o conilon está plantado no estado são de textura argilosa
ou média, o que lhes confere boa capacidade de retenção de
água.
Os sistemas de irrigação mais usados na cafeicultura,
particularmente pelos agricultores familiares, são: aspersão
fixa e localizada (gotejamento e microjet). Para dar as
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condições necessárias para que o café conilon expresse todo
o seu potencial de produção é preciso aplicar tratos culturais
adequados e conhecer os fatores que influenciam o balanço
hídrico:

clima,

cultura

e

solos,

essenciais

para

o

dimensionamento hidráulico dos sistemas de irrigação e
posterior manejo da água. Face à escassez dos recursos
hídricos nas principais regiões produtoras e a necessidade
imperiosa

de

otimização

dos

sistemas

produtivos

agropecuários, é imprescindível que os cafeicultores irrigantes
tenham maior disciplina e eficiência no uso da água, bem
como

uma

maior

responsabilidade

ambiental

na

sua

utilização. Desse modo, o primeiro passo consiste em se
cultivar variedades de café conilon de elevado potencial
produtivo, o segundo consiste em se implantar um sistema de
irrigação bem dimensionado tecnicamente, e por último
manejar corretamente o uso da água. A decisão do momento
de aplicar água e da quantidade a ofertar numa dada unidade
de tempo é condição primordial para a sua otimização.
Diversos métodos de manejo de irrigação têm sido propostos
para responder a essas questões: uso de tensiômetro; tanque
classe A; estimativas da evapotranspiração; irrigâmetro; entre
outros. Mas, efetivamente, poucos irrigantes têm feito uso de
alguns desses métodos.
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Um estudo de caso realizado pelos autores em sistemas de
irrigação mais usados na cafeicultura de conilon do Espírito
Santo

evidenciou

condições

extremamente

adversas

relacionadas ao trato com a cultura do café conilon, com o
dimensionamento dos sistemas de irrigação e ao manejo da
água no solo.
3.0 RESULTADO DO ESTUDO DE CASO
De forma resumida, enumeram-se alguns resultados:
 As lavouras apresentam bom potencial de produtividade,
com média variando de 60 a 130 sacas beneficiadas por
hectare;
 Nem todos os sistemas de irrigação são elaborados por
profissionais devidamente qualificados;
 Não se faz determinações físico-hídricas para elaboração
de projeto, nem tampouco para manejo do conteúdo de água
do solo;
 As aplicações das lâminas de água de irrigação são feitas
de forma empírica, sem nenhum critério técnico;
 Os irrigantes não monitoram o teor de umidade do solo;
 Observa-se aplicação excessiva de água em alguns
sistemas e aplicação deficitária em outros;
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 A

uniformidade

de

distribuição

de

água

nas

três

localidades do estudo apresenta-se insatisfatória para o
sistema de irrigação por Aspersão e satisfatória para os
sistemas de irrigação localizada (gotejamento e microjet).
4.0 RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA IRRIGAÇÃO DE
CAFÉ CONILON NO ESPÍRITO SANTO
4.1 Elaboração de projeto de irrigação:
a) Estudo hídrico da propriedade: verificar o potencial de
irrigação da fonte hídrica a ser usada (córrego, rio, lago,
barragem,

poço,

etc),

nos

aspectos

qualitativos

e

quantitativos;
b) Caracterização climática do local: dados históricos de
precipitação e evapotranspiração, temperatura mínima, média
e máxima e balanço hídrico;
c) Analisar criticamente o potencial de produção da lavoura a
irrigar, em caso de lavoura já existente há situações em que é
preciso renovação da mesma;
d) Providenciar planta planialtimétrica da área a irrigar, com
curvas de um em um metro;
e) Profissional devidamente capacitado e habilitado para
elaborar o projeto técnico;
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f) Determinar parâmetros físico-hídricos: capacidade de
campo a 0,1 atm; ponto de murcha a 15 atm; densidade do
solo e análise textural do solo da área a irrigar:
g) O irrigante deve discutir com o profissional as opções de
sistemas e modelos de irrigação a usar;
h) Providenciar o licenciamento ambiental (outorga) junto aos
órgãos competentes;
i) Construir estruturas para a acumulação de água com a
maior profundidade possível;
j) Aquisição de materiais de qualidade, junto a empresas
idôneas no mercado;
k) Nos sistemas de irrigação localizada, deve-se manter pelo
menos 1/3 da área irrigada (molhada) por área ocupada por
planta;
l) Na irrigação por gotejamento adotar vazão mínima do
emissor de 4 litros por hora;
m) Em gotejamento dimensionar o diâmetro das linhas laterais
com 16 mm;
n) Em aspersão convencional dimensionar a vazão do
aspersor para valor superior a 1.000 litros por hora;
o) Adotar espaçamento entre aspersores e entre linha lateral
de no mínimo 18 m x 18 m, favorecendo o manejo e
economicidade na implantação do projeto;
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p) Junto com o projeto deve-se estabelecer uma forma de
manejo da água de irrigação;
4.2 Recomendação geral para o bom funcionamento dos
sistemas
a) A tubulação de sucção, acima da válvula de pé, deverá
ficar com altura mínima de 1,00 (um) metro da superfície da
água e a válvula a um mínimo de 0,50 metros do fundo do
local de captação – usar flutuadores para manter essas
dimensões;
b) Tratamento da água: filtragem, oxigenação, decantação,
entre outros;
c) Fazer análise química periódica da água de irrigação, pelo
menos duas vezes por ano, sendo uma na estação seca e
outra na estação chuvosa;
d) Evitar desperdícios nas tubulações de distribuição de água,
através de manutenção regular de todo o sistema, evitando
vazamentos;
e) Utilização de emissores auto-compensantes e de válvulas
reguladoras de pressão;
f) Não alterar modelos e bocais dos aspersores sem a devida
consulta ao responsável técnico do projeto;
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g) Evitar a fragmentação excessiva do jato d’água dos
aspersores, evitando-se assim uma distribuição irregular de
água na área e concentrada próxima ao aspersor;
h) Todo sistema de irrigação deve passar por uma avaliação.
Para tanto, recorrer à metodologia descrita abaixo:
 Sistema de irrigação por aspersão
Para a realização da avaliação, a área entre os aspersores é
dividida em subáreas quadradas, de dimensões 2 m x 2 m ou
3 m x 3 m, a depender do espaçamento entre aspersores. Os
coletores são colocados no centro de cada subárea, conforme
esquematizado na Figura 1. Desta forma, a lâmina coletada
representa a precipitação em cada subárea.

14

1

2

4

3

1; 2; 3 e 4 = Aspersores em avaliação

Figura 1: Esquema ilustrativo de montagem dos coletores
usados para avaliação do CUC e do CUD do
sistema de irrigação por aspersão.
Os coletores usados são copos plásticos descartáveis
transparentes, com diâmetro de 7,4 cm, o que corresponde a
uma área de 43,01 cm2. Os coletores são apoiados em
suportes feitos de vergalhão de Ø = 4,2 mm, que tenham na
sua parte superior um semi-círculo para acomodação e apoio
do coletor. Esses são dispostos à uma altura ligeiramente
superior à altura da copa do café, para evitar efeito de barreira
contra as precipitações (foto 1). Após a montagem da malha
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de coletores, o sistema de irrigação é ligado por um período
de uma hora. Os volumes coletados são convertidos em
lâminas d’água, considerando as subáreas de abrangência do
coletor e o tempo de irrigação. . Para coleta de pressão de
serviço do aspersor é utilizado um manômetro para medir a
pressão no bocal de maior diâmetro.
 Sistema

de

irrigação

localizada

(gotejamento

e

microjet)
A medição das vazões é feita em quatro laterais: primeira, 1/3,
2/3 e na última linha lateral, localizadas no setor central do
projeto de irrigação. Sendo que, em cada uma das linhas
laterais, são amostrados sistematicamente oito emissores (o
primeiro emissor, o situado a 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 do
comprimento da linha lateral e o último emissor), conforme
ilustrado na Figura 2. Usa-se os instrumentos: um cronômetro
digital para medir o tempo de 60 segundos para cada coleta
(foto 2); um coletor e uma proveta graduada de 500 ml para
medir a vazão dos emissores, com 3 repetições; e um
manômetro para medir a pressão de serviço no final de cada
linha lateral (foto 3 ).
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Figura 2 - Esquema ilustrativo da localização dos pontos de
coleta dos emissores no sistema de irrigação
localizada.
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Foto 1–Medição da precipitação no sistema de irrigação por
aspersão convencional.
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Foto 2–Medição da vazão dos emissores no sistema de
irrigação localizada.
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Foto 3 – Medição da pressão dos sistemas de irrigação por
meio de manômetro de glicerina.
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4.3 Manejo da água de irrigação:
a) Equipamentos/instrumentos básicos para monitoramento
do sistema de irrigação e da umidade do solo:
 Coletor de amostras de solos (sonda terra);
 manômetro de glicerina com adaptador de forma cônica
para adaptação em bocal de aspersor e mangueira de linha
lateral;
 pluviômetro com área de captação superior a 40 cm² para
medição da precipitação (chuva);
 balança digital de pequeno porte com precisão em
gramas de pelo menos um casa decimal, para pesagem de
terra para se determinar a umidade atual do solo;
 recipiente de cerâmica para secagem de terra em forno
microondas, com dimensões de aproximadamente 8,5 cm de
diâmetro e 5 cm de altura;
 proveta plástica de 500 ml;
 Utilizar planilha eletrônica em Excel, disponibilizada no
site: www.cetcaf.com.br, para manejo de irrigação, aspersão e
localizada, pelo método do monitoramento da umidade atual
do solo; e
 forno de microondas de 750 W para secagem de
amostras de solos para se determinar a umidade atual (Ubs);
conforme metodologia abaixo:
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A coleta das amostras dos solos terá como referência o
primeiro setor a ser irrigado, para determinar a umidade atual
e deve ser feita com coletor apropriado (sonda terra).
Serão coletadas 3 sub-amostras sob a copa para constituir
uma amostra. A profundidade da coleta é de 20 cm. As 3
amostras

serão

coletadas

em

3

diferentes

locais

e

acondicionadas em 3 sacolas plásticas, fechadas.
Antes de encher os 3 recipientes, estes devem ser pesados
separadamente (M3). Utilizar balança digital com precisão de
0,1g.
Posteriormente encher os 3 recipientes com as amostras de
solos coletadas e pesa-los separadamente (M1).
Os 3 recipientes serão colocados no forno ao mesmo tempo.
Após a secagem em forno microondas de 750 Watts, por 10
minutos, retirar os recipientes do forno e deixar esfriar por 5
minutos. Pesa-los novamente para obter o peso do recipiente
cheio de solo seco (M2). A umidade atual é determinada pela
equação 1 para cada amostra.

Equação 1.
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Em que: Ubs = Porcentagem de umidade em base seca, %;
M1 = Peso do recipiente cheio de solo úmido;
M2 = Peso do recipiente cheio de solo seco; e
M3 = Peso do recipiente.
Posteriormente obtem-se a média, somando os 3 valores e
dividindo-os por 3. Essa média representa a umidade atual do
setor.
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