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S ~ U L A Ç Ã O  DAS NECESSIDADES DE IRRIGAÇÃO EM FEIJÁO CAUPI' 

Resuimo: Utilizou-se um modelo de balanço hidrico diário para a simulaçào das necessidades de irrigação do feijão 
caupi, cultivado durante a estação seca do ano, considerando-sc diferentes épocas de semeadura (1-Jun a I-Dez cm 
intervalos mensais), níveis de manejo da irrigação (uso da fração p igual a 0,2; 0,5 e 0.8 da CAD) e Mveis de risco 
(5%, 25% e 40%), nas condições cdaíoclimáticas das microrregiões de Teresina e Litoral Piauiense. As ncmsidades 
de irrigação reduziramse à medida que aumentaram os níveis de risco. As menores necessidadcs de irrigação 
ocorreram em I-Jun (Pamaii) e I-Dez íJ'emina) devido a maior contribuição da procipitaçfío cfetiva nessas épocas 
do ano. As necessidades de irrigação total em Parnaiba foram superiores as de Teresina em função da sua maior 
demanda evapohanspiraiiva. 

Palavrasshave: método de Monte Carlo, balanço hidrico, risco climático. 

SIMIJLATING THE IRRIGATION DEPTHS FOR COWPEA 

Abstract: A water balance model was used for simulaiing lhe. irrigation depths for cowpca, culti\ated in dry season. 
undcr diffcrcnt planting dates (from 1-Jun to I-Dcc in monthly intervals); different irrigaiion Iwcls (0.2, 0.5 and 0.8 
of soil watcr available) and Merent risk levels (596, 25% e 40%) in the soil and climate conditions of Teresina and 
Piaui C w t  regions, F'iaui State, Brazil. The irrigation depths reduced as the risk Icvel increascd from 5% to 40%. 
The smallest imgation depths were obtained in 1-Jun (Pamaíí) and 1-Dec (Tcresina) due to conuibution of tlie 
effecrive rainfall in this seasons. The irrigaiion @ths obtained in Parnal i  were highest that in Teresina at function 
of your high evapotianspiration dcmand 

Keywords: Monte Clirlo's method, water balance, climatic risk 

Introdução 

O feijão caupi (Vigna unguinilda (L.) Walp.) desempenha imporiante papel na produção agrícola piauicnse, 
verificando-se ultimamente uma expansão da h com essa cultura em cultivos comerciais sob regime de imgaçfio. 

Tradicionalmente, predomina no Piaui a chamada "agricultura de sequeiro", na qual a produção agrícola 6 
totalmente dependcntc das precipitações plwioinétncas, que apresentam irregularidade e variabilidade temporal e 
espacial. Por isso, a irrigação torna-se uma prática fundamental para viabilizar e incrementar a produção agricola do 
Estado, apreseniando caráter suplementar dumntc a estação chuvosa e de irrigação toiai, na estação seca. 

Diversos estudos têm concluido que a irrigação em feijão caupi é tecnicamcntc viável (Silva & Millar, 1981; 
Bezerra & Saundcrs, 1992; Nogueira & Nogueira 1995; Andrade Iimior e1 al., 1998; Andrade Jimior et al., 1999). 
Entreianto, a análise tkcnica efetuada nestes estudos não levou em consideraçào o risco climático, ou seja, não foi 
associado h incerteza das precipitaç8es plwiométricas e dos elementos c l i i t icos  que determinam a 
evapotranspinção da cultura, os quais afetam a variabilidade dos rendimentos de &os obtidos com o uso da 
irrigação. 

A técnica de simulação pode ser adotada com a fuialidade de fazer a previsão de fenómenos meteorológicoq 
uma vez que permite a @r de dados históricos simular a ocorrência futura de possiveis valores (Sousa, 1999). Essa 
possibilidade é importante, uma vez que, na maioria dos casos, as dries de dados climáticos disponíveis pua  
efetuar-se estudos envolvendo as inter-relaç&s clima vcrsus sistema agrícola são muito pequenas, o que pode levar a 
obtenção de resultados tendenciosos para uma determinada regi20 (Genneville & Boock, 1983). 

Este trabalho objetivou estimar as necessidades de irrigação do feijão caupi cultivado na estação seca do ano, 
via inodelo de simulação, em função de diferentes épocas de semeadura, níveis de manejo da irrigação e níveis de 
risco. 

'parte da tese de Doutorado do primeiro autor ap-tada à ESALQRTSP. 
2~mbrapa Meio-Norte, Caixa Poslal 01, CEP 64.006- 220, Taesirw, PI. E-mail: adason@cpamn.embrap.br 
3 ~ E l U E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Caixa Poslal09, CEP 13.418-900, Piracicaba, SP E-mail: ~one@caipa.ciagri.u~,br 
4 Embrapa MeirrNorWUEP de Pamaiba, Caixa Postal 341, CFP 64.202-020 Teresina, P1. E-mil: ii<~stos@cpamn.embrap.k 
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Material e MCtodos 

O estudo foi realizado para as condições edafoclimAtiws das microrregiões do Litoral Piuiense e de 
Teresina, situadas na mcsorrcgião do Noite c Ccntm-Norte do Estado do Piaui, respectivamente. 

Os dados meteorológicos básicos foram obtidos junto aos registros das estações meteorológicas do Instituto 
Nacional de Mctcorologia (INMET), instaladas nos Canipos Experimentais da Embnpa Meio Norte, em Pamaiba 
(03O05' S, 41°4T W c altitude de 46,s m) e Tercsina (05"05' S, 42O49' W e altitude de 74,4 m), Pianí. A 
evapotranspiração dc rcfcrCncia @To) diária foi cstimada pelo método de Penman-Monteith com a parametrização 
proposta pela FAO (Perein e1 al., 1997). 

Na definição da estação chuvosa e seca, considerou-se os valores normais mensais de precipitaçáo 
plwiométrica (P) e ETo em cada época de semeadura. Assumiu-se como estação cliuvosa a constituida por épocas 
de semeadura em que os valores de P ;r ETo. Por outro lado, para os valores de P < ETo, a estação foi considerada 
a i n o  seca. 

O processo de simulação das variáveis metcorológicas P e ETo baseou-se no metodo de Monte Carlo. Este 
método permite a geração de varihveis aleatórias a partir do conhecimento da função & distribuição qne descreve o 
fenòmeno (Sousa, 1999). Na simulação da P diária foi utiiiiada a função de distribuição de probabilidade gama, 
enquanto pua os valores de ETo foi usada a função normal. Maiores detalhes quanto a simulação dos valores diários 
de P e ETo são descritos em hdrade Junior (2000). 

Utilizou-se um modelo de balanço hidrico diário pan a estimativa das necessidadcs & imgação do feijáo 
caupi, cultivado durante a estação seca do ano, ao longo de seu ciclo de 70 dias, a panir dos valores simulados de P e 
ETo, considerando-se diferentes épocas de semeadura (I-Jun a I-Dez em intervalos mensais), níveis dc manejo da 
irrigação (uso da fraç3o p igual a 0,2; 0,s e O,R da capacidade de bgua disponível - CAD) e niveis de risco (5%, 25% 
e 40%). 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta as necessidades de irrigação total do feijão caupi em cada época de semeadura, nivel de 
manejo da imgação e níveis de risco nos municipios de Pamaíba e Teresina, Piaui. As estimativas foram obtidas a 
panir do ajustamento das necessidades de imigação, oriundas dos balanços hidricos simulados, à função de 
distribuição normal (Andrade Júnior, 2000). 

Constatou-se que as necessidades de irrigação t o d  mostraram tendtncia de redução à medida quc crescem os 
niveis de r i m .  Essa é urna tendência n a t d  devido as estimativas serem baseadas em probabilidades de nào 
excedência, ou seja, dos valores de necessidade de irrigação não serem excedidos nos referidos niveis de risco. 

Essa f o m  de análise é condizente com os projetos de i r r i m o ,  os quais são geralmente dimensionados com 
base nos valores niáwúnos possíveis de serem atingidos em determinada situação (Franke & Dorfman, 2000). Por 
exemplo, em hmaiba, considerando-se a época de semeadm de I-Ago, o nlvcl de manejo p = 0,s e o nível de risco 
de 25 %, a necessidade de imgação suplementar para o feijão caupi foi de 433,7 mm. Isto significa que em 75 %dos 
casos (7,s anos em cada 10 anos) os valores de necessidade de imgação serão no máximo iguais a 433,7 mm, ou 
seja, este valor somente será superado apenas 2,5 vezes a cada 10 anos, o que representa um risco de fallia de 25 %. 
Interpretação semelliante pode ser efetuada com os demais niveis de risco nas outns épocas de semeadura e níveis de 
manejo. 

Em P d b a ,  as necessidades de inig~ção total varianm de 279,7 min (I-Jnn, nível de manejo p = 0,s e 40 % 
de risco) a 477,7 mm (I-Set, nível de manejo p = 0,2 e 5 % de risco). Por outro lado, em Teresina, essa variação foi 
de 144.5 mm (L-Dez, nível de manejo p = 0,8 c 40 % de risco) a 378,3 mni (I-Sef nível de manejo p = 0,2 e 5 % de 
risco). Essa variação ocorreu em fun@o da época de semeadura e do nível de manejo de inigação, obtendo-se os 
maiores valores à medida que coincidem os períodos de maior cxighcia hidrica da cultura com os de máxlliia 
demanda cvapotnmpirativa. O nívcl dc manejo de irrigação influiu nessa variação, pois quanto menores foram os 
níveis de exlração da CAD simulados, as i m g a e s  tornaram-se mais fmpientes, elevando as necessidades de 
snplemenlaçiio hidrica da cultun. 

As menores necessidades de irrigação ocorreram em I-Jun (Pamaiba) e I-Dez (Teresina) devido a maior 
contribuição da precipitação erctiva nessas épocas do ano. Tradicionaln~ente, a estação chuvosa prolonga-se até 
meados de junho, em P m í ,  e tem inicio em dczcmbro, em Tcresina. As necessidades dc irrigação total em 
Pamaiba foram superiores às de Teresina em função da sua maior demanda evapotranspirativa. De fato, as médias 
mensais dc ETo da série histórica de Pamaiba são superiores às de Teresina, devido principalmente as maiores 
médias mensais de velocidade do vento, que aumentam inuito a contribuição do termo aerodinâinico da equação de 
Penman - Monteith (Andrade Júnior, 2000). 
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TABELA 1. Necessidades de irrigação total (mm) do feij5o caupi cm cada época de Semeadurd, nível de XtXIIIej0 da 
irn&aF;1o (p) e nivcl de risco em Wrnaiba c Teresina, Pianí. 

Locais I Niveis de risco (%) 

Épocas P Parnaií Teresina 
5 25 40 5 25 40 

0,2 325,6 311,6 305,5 286,3 274,6 269,6 

Conclusões 

As necessidadcs de imgago total pua o cultivo do feijão caupi variaram nos dois locais em fuiição das 
épocas de semeadura, níveis de manejo da imgação e níveis de risco. Essas necessidades de irrigaçso em Pamaíba 
são maiores que as de Teresina. Houve tendència de redução das lâminas de irrigação necessárias ao caupi com a 
semeadura cm 1-Jm (mmaiía) e I-Dcz Feresim), devido a couiribuição da precipitaç30 efetiva nessas bpocas do 
ano. 
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