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Introdu ão
A utilização de práticas de agricultura de precisão é fundamental para

proporcionar vantagens ao produtor rural, tais como o aumento do nível de
informação sobre as etapas de produção e a maior eficiência no uso de insumos
agrícolas. Para o manejo de irrigação, é fundamental saber qual a quantidade de
água disponível para as plantas em cada um dos talhões de uma propriedade
rural e qual o tempo de utilização do sistema de irrigação recomendado para que
a umidade do solo seja mantida em níveis desejáveis.
Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional portátil chamada

Qualisolo Mobile, que permite calcular o tempo de irrigação necessário para
regiões de uma propriedade rural.
Cada região de uma propriedade rural possui necessidades e características

próprias que precisam ser identificadas, armazenadas e relacionadas para que
bons resultados possam ser obtidos.
O Qualisolo Mobile é um software que utiliza leituras de tensiômetros e curva

de retenção georreferenciada para calcular a água disponível para a planta e a
lâmina d'água a ser aplicada. Além disso, possibilita o mapeamento das regiões
de uma propriedade rural utilizando as informações fornecidas por um receptor
GPS. Este projeto tem como principal objetivo oferecer uma solução simples,
eficaz e de baixo custo para o manejo de irrigação.
Procurou-se também complementar as funcionalidades contidas na planilha de

auxílio ao manejo de irrigação [1].

Material e Métodos
O Qualisolo Mobile utiliza a equação de van Genuchten [2] para possibilitar a

aferição da umidade a partir da leitura tensiométrica. Tal equação é utilizada
recebendo parâmetros que são lidos a partir de arquivos gerados pelo analisador
granulo métrico [3]. O softwore oferece funções que possibilitam a determinação
de rotas, distância e áreas. Para tais funções, são utilizadas as informações
fornecidas por um receptor GPse a implementação da fórmula de Vincenty.
Esta ferramenta foi desenvolvida utilizando SuperWaba, que é uma plataforma
para desenvolvimento de aplicações para PDAs (Personal Digital Assistants) e
Smartphones.
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Resultados e Discussão
Os testes iniciais constituíram-se da comparação dos resultados apresentados

pelo Qualisolo Mobile com os resultados obtidos na planilha. A Tabela 1
apresenta dados obtidos pela análise laboratorial do solo da Fazenda São
Francisco Tropical Fruit, localizada em Petrolina-PE. Os dados da Tabela 1 foram
utilizados na planilha de manejo de irrigação para calcular a umidade do solo em
função de seu potencial matricial e são apresentados na Tabela 2. Os mesmos
dados presentes na Tabela 1foram utilizados no Qualisolo Mobile, que produziu
os resultados apresentados na Tabela 3. Nas figuras de 1 a 4 são apresentadas
telas da interface gráfica do programa.
Testes realizados na Fazenda Canchim, em São Carlos-SP, mostraram que o

módulo de georreferenciamento utilizado pode apresentar variações de até 0,5
segundos (em coordenadas geodéticas, tanto para latitude quanto para
longitude) em cada medida. Utilizando a fórmula de Vincenty para a conversão
geodética, constatou-se que isto significa uma variação de até 15 metros para o
georreferenciamento de um mesmo ponto, tanto na latitude quanto na
longitude.

Conclusões
Os resultados obtidos mostram que o Qualisolo Mobile pode ser utilizado para

facilitar o manejo de irrigação de culturas perenes. A ferramenta ainda poderá
incorporar outras funções, como a opção para utilização em culturas que
utilizem irrigação por gotejamento (atualmente é compatível apenas com
sistemas que utilizem irrigação por micro-aspersão).

Referências Bibliográficas
[1] NASCIMENTO, P. S., Análise do uso da curva de retenção de água no solo
determinada por diferentes métodos e planilha de manejo da irrigação. 2009.
Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia.
[2] VAN GENUCHTEN, M. Th., 1980: A closed-form equation for predicting the
hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. SocoAm. J, 44, 892-898.
[3] VAZ, C. M. P.; 10551, M. D.; NAIME, J. de M.; MACEDO, A., Automated soil
particle size analyzer based on gamma-ray attenuation, Computers and Electronics
in Agriculture, Volume 31, Issue 3, May 2001, Pages 295-304, ISSN0168-1699, DOI:
10.1016/50168-1699(00)00188-5.

1000 em

l'rvfu"did ••(I•.
1 (()·:'Qr..,. (',09..l O.M~ note
2{:U~O<n,1 O,(I'~ O.04~

nn •• 00: ••

I~~~;;~~ 'l\i)cm H10() em 1"000..-.., I

alisolo Mobile


