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Projeto InovaMaçã avalia efeito da irrigação e fertirrigação na cultura da macieira
* Gilmar Nachtigall; ** Camila Cargnino; ,;,**Marco Antônio Fonseca da Conceição; **** João Caetano Fioravanço

o cultivo da macieira no sul do Brasil
tem sido realizado. até o momento. sem o
uso da irrigação ou fertirrigação. A ocor-
rência. contudo, de períodos de déficit hí-
drico durante o ciclo produtivo da cultura
tem levado 'alguns produtores a se inte-
ressar pela instalação de sistemas de irri-
gação em seus pomares.

Verificou-se que. para a região de Va-
caria/RS, as safras 2007/08 e 2008/09
foram afetadas por estiagem, cuja preci-
pitação média dos meses de dezembro a
março foram de 92 e 95 mm/mês, respec-
tivamente. valores inferiores aos observa-
dos para o período em outras safras (aci-
ma de 120 mrn/rnês). Caso as mudanças
nas condições climáticas da região confir-
mem a tendência de redução na disponibi-
lidade hídrica dos solos. acredita-se que
um maior número de produtores adotarão
essa técnica no intuito de manter a quali-
dade e a produtividade dos pomares.

Considerando que para as condições
brasileiras. até o presente momento. ainda

não existem resultados de pesquisa que
comprovem o efeito da irrigação ou fertir-
rigação na cultura da macieira. e desta for-
ma. estabeleçam os parãrnetros técnicos
para o uso correto destas técnicas. a Em-
brapa Uva e Vinho iniciou pesquisas rela-
cionadas ao tema, como parte do Projeto
INOVAMAÇÃ, com o objetivo de avaliar
o efeito da irrigação e fertirrigação na pro-
dutividade e qualidade dos frutos de ma-
cieira.

O INOVA MAÇÃ é um projeto de pes-
quisa multinstitucional e multidisciplinar.
custeado pela Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). Associação Brasileira de
Produtores de Maçã (ABPM) e Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq). Com a participa-
ção de mais de trinta colaboradores. o pro-
jeto é coordenado pela Embrapa Uva e Vi-
nho e executado juntamente com a Epa-
gri, UDESC, Embrapa Clima Temperado
e ESALQ/USP.

Esta atividade de pesquisa. iniciada na
safra 2008/09. está sendo realizada na Esta-
ção Experimental de Fruticultura Tempe-
rada (EEFf) da Embrapa Uva e Vinho - Va-
caria, RS, utilizando plantas do cultivar
Royal Gala sobre o porta-enxerto M-9. A
fertirrigação utilizada visou suprir a deman-
da de nitrogênio. fósforo e cálcio. em apli-
cações quinzenais. por período de três ho-
ras. tempo calculado para permitir a distri-
buição uniforme dos fertilizantes.

Para um manejo adequado da irriga-
ção. é necessária a determinação da de-
manda hídrica da cultura. estabelecendo-
se os coeficientes (Kc) que. multiplicados

Fig. 1: Vista parcial da linha de tensiômetros e detalhe da leitura do tensímetro digital

pela evapotranspiração de referência
(ETo). permitem a estimativa diária da eva-
potranspiração da cultura (ETc). A deter-
minação da ETc está sendo realizada atra-
vés do método do balanço hídrico no solo.

Os valores de ETc estão sendo corre-
lacionados aos da evapotranspiração de
referência (ETo) para se obter os coefici-
entes da eu Itura (Kc). Os dados diários de
ETo estão sendo estimados pelo método
de Penman-Monteith. com base nos re-
gistros obtidos na estação meteorológica
da EEFT.

A evapotranspiração da cultura (ETc)
está sendo estimada através de balanço
hídrico no solo. com a variação de armaze-
namento da água (A) e as perdas por dre-
nagem profunda (DP) determinadas em-
pregando-se tensiômetros de punção com
tensímetro digital (Figura 1) e curva de re-
tenção da água no solo. Os tensiômetros
foram instalados em duas profundidades:
OJOm e 0.30m. representando. respectiva-
mente, as camadas de O,OOm a 0.20m e

é apresentada abaixo:
Nesta safra. além das variáveis relaci-

onadas à determinação da ETc. ETo e Kc,
foram avaliadas (semanalmente) variáveis
relacionadas ao estado nutricional e de-
senvolvimento dos frutos e. por ocasião
da colheita. variáveis de produtividade e
qualidade dos frutos. Os resultados obti-
dos evidenciaram resposta positiva à irri-
gação. fato este coerente com a estiagem
verificada. Contudo. as avaliações das
próximas safras permitirão estabelecer o
real efeito da irrigação e fertirrigação na
cultura da macieira para esta região.
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O,20m a O,40m. A equação empregada para sador da Embrapa Uva e Vinho, Vacaria/
estimativa do consumo hídrico da cultura RS, fioravacor@cnpuv.em-brapa. brETc = P + 1 - ÀA - DP (I)

Em que:
ETc - evapotranspiração da cultura (mm);
P - precipitação pluviométrica (mm)
I - lâmina de irrigação (mm);
ÀA - variação no armazenamento de água no solo nas camadas
monitoradas (mm);
DP - drenagem abaixo da profundidade de 0,80 m (mm).
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