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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo estimar o requerimento de irrigação do 

milho cultivado em São Mateus – ES, para diferentes épocas de semeadura. Para identificar o 

requerimento de irrigação nas diferentes épocas de semeadura foi utilizado o programa 

Cropwat 8.0, que calcula o balanço hídrico da cultura a partir de dados climáticos, de solo, da 

espécie cultivada. Considerando o ciclo médio do milho, o modelo indica que a melhor data 

para iniciar a semeadura seria a de 01/10, ou seja, menor requerimento de água para a 

irrigação (106 mm), para a região.  

Palavras-chave: Simulação por computador, clima, época de semeadura 

 

APPLICATION OF WATER FOR IRRIGATION OF CORN IN THE SÃO MATEUS, 

ES 

 

ABSTRACT: This study aims to estimate the irrigation requirement of the corn grown in São 

Mateus - ES , for different sowing dates . To identify the application of irrigation in different 

planting dates was used Cropwat 8.0 software , which calculates the water balance of the crop 

from weather data , soil , the cultivated species. Whereas the average corn cycle, the model 

indicates that the best time to start sowing would be 01/10 , i.e. , lower water requirement for 

irrigation ( 106 mm) for the region . 
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O milho é uma cultura de grande importância econômica amplamente utilizada para 

alimentação de pessoas e animais em todo o Brasil. No entanto, a produção de milho está 

muito aquém da necessidade do estado do Espírito Santo. Conforme dados do levantamento 

da CONAB de abril de 2014, o Espírito Santo cultivou, na safra 2013/2014, uma área de 28,5 

mil hectares de milho (Zea mays L.) com uma produção de 69,8 mil de toneladas. Por sua vez, 

a região de São Mateus teve um rendimento médio da produção em grãos de 2.000 kg/ha, no 

ano de 2012 (SIDRA, 2015). 

Como todas as espécies cultivadas, o milho também está sujeito a efeitos prejudiciais 

decorrentes do clima, tal como o déficit hídrico, que pode afetar seu desenvolvimento e sua 

produtividade final. Segundo SANS e SANTANA (2002) o milho, por razões principalmente 

econômicas, é plantado, na maioria das áreas, no período chuvoso, ou seja, é uma cultura 

típica de sequeiro. A literatura tem mostrado que as máximas produtividades ocorrem quando 

o consumo de água durante todo o ciclo está entre 500 e 800 mm e que a cultura exige um 

mínimo de 350-500 mm para que produza sem necessidade de irrigação.  

A região de São Mateus tem estação chuvosa bem definida, iniciando-se em outubro e 

terminando em março, quando ocorrem mais de 80% do total anual de chuvas (precipitação 

média anual de 1.311 mm), período esse, em que se iniciam as atividades agrícolas. Contudo, 

apesar deste índice pluviométrico anual ser efetivo ao cultivo regular do milho, existe um 

risco climático que esta cultura está sujeita devido à irregularidade na distribuição de chuvas, 

traduzida por períodos de veranicos de diferentes durações. As perdas em produção podem 

variar com a intensidade e duração do estresse hídrico, sendo mais intensas quando ocorrem 

durante as fases mais críticas (floração e enchimento de grãos) (DOOREENBOS e KASSAM, 

1994).  

As pesquisas sobre evapotranspiração fornecem informações relativas a quantidade de 

água consumida pelas plantas, fornecendo dados para o manejo da água e para o 

dimensionamento dos sistemas de irrigação (PEREIRA et al., 1997). A quantificação da 

evapotranspiração, mesmo em agricultura de sequeiro, é muito importante, pois, possibilita 

estratégias de manejo em função das condições climáticas da região e hídricas do solo. Neste 

sentido, a determinação da evapotranspiração de referencia (ETo) é indispensável quando na 

necessidade em realizar um cálculo hídrico de uma cultura, por isso em função desta 

necessidade surgiu um software chamado CROPWAT 8.0. Trata-se de um programa 

computacional criado e distribuído gratuitamente pela Organização das Nações Unidas pela 

Agricultura e Alimentação (FAO) que pode ser obtido através do endereço eletrônico 
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(http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html), desenvolvido para que se 

possa fazer a gestão de sistemas de irrigação e cálculos de evapotranspiração de uma cultura.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo estimar o requerimento de 

irrigação do milho cultivado em São Mateus – ES, para diferentes épocas de semeadura 

utilizando o programa CROPWAT. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo foram utilizados dados meteorológicos mensais: temperatura do ar, máxima 

e mínima (°C), umidade relativa do ar (%), velocidade do vento (m s-1) e insolação (horas), 

durante o período de 1976 a 2010, obtidos da estação Meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET, localizada na latitude 18º41’59’’S, longitude de 39º49’58’’W e a 25 

m acima do nível do mar, no município de São Mateus, Espírito Santo.  

A simulação da necessidade de irrigação foi realizada utilizando o modelo CROPWAT-

FAO versão 8.0. Para tal, foram estabelecidas sete datas de plantio para iniciar a simulação: 

1/10, 16/10, 31/10, 15/11, 1/12, 16/12 e 31/12. No modelo, o cálculo da ETo é efetuado pelo 

método de Penman-Monteith(Padrão FAO-1998).  

A Tabela 1, apresenta os dados fenológicos da cultura do milho de ciclo médio exigidos 

no Cropwat.  

Tabela 1. Dados fenológicos para o milho. 

  Fases fenológicas da cultura do milho 

  Inicial Vegetativa Intermediária Maturação Colheita 

Coeficiente de cultura (Kc) 0.45   1.2   0.7 

Duração da fase fenológica  (dias) 20 30 65 15 130 

Profundidade da raiz (metro) 0.3   0.5     

Fração crítica de água no solo 0.55   0.55 0.77   

Fator de resposta da cultura (Ky) 0.4 0.5 0.5 0.2 1.25 
 

Na Tabela 2, estão apresentados os dados edafológicos do solo predominante na região, 

tipo Latossolo com textura média. 
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Tabela 2. Dados edafológicos. 

Edafologia para o solo do tipo latossolo com textura média 

Total de umidade disponível no solo (mm/metro) 140 

Taxa de infiltração máxima de chuva (mm/dia) 35 

Profundidade máxima da raíz (cm) 900 

Percentual crítico de umidade do solo (%) 0 
 

A irrigação foi programada em intervalos fixos de 10 dias, para repor a água no solo a 

70% da capacidade de campo.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode se observar na Taleba 3, os valores médios acumulados de precipitação pluvial, 

evapotranspiração da cultura e irrigação total simulado pelo modelo Cropwat, durante o ciclo 

de desenvolvimento do milho, em diferentes datas de plantio, no período de 1976 a 2010, para 

condições de solo e clima de São Mateus, ES. Nota-se um decréscimo continuo na 

precipitação pluvial acumulada com o atraso da data de plantio. Deste modo, verificou-se que, 

a data mais adequada para iniciar o plantio na região foi 1º de outubro, com requerimento de 

água para irrigação suplementar em torno de 100 mm, durante ciclo total de desenvolvimento 

do milho. No entanto, as piores épocas de plantio do milho foram de final de outubro a 

primeira quinzena de dezembro, com requerimento de irrigação em torno de 180 mm, para 

cultura completar seu ciclo sem deficiência hídrica. Por sua vez, não constatou-se grandes 

diferenças no requerimento hídrico para as datas de 16/10 e 31/12, girando torno de 165 mm.  

 

Tabela 3. Valores médios acumulados de precipitação pluvial, evapotranspiração da 

cultura e irrigação total simulado pelo modelo Cropwat, durante o ciclo de desenvolvimento 

do milho, em diferentes datas de plantio, no período de 1976 a 2010, para São Mateus, ES.  

  Data de Plantio 

Condições hídricas 01/10 16/10 31/10 15/11 01/12 16/12 31/12 

Precipitação Pluvial (mm) 488,4 480,4 482,1 471,1 447,2 427,7 407,8 

Evapotranspiração do milho (mm) 549,5 567 578,6 582,5 577,9 562,8 538,9 

Irrigação total (mm) 106,4 167,8 181,4 189,3 185 178 163,7 
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Minuzzi e Ribeiro (2012) analisaram o requerimento de água para a irrigação do milho 

(Zea mays L.) cultivado em Santa Catarina. Os autores constaram que durante anos de La 

Niña o requerimento de água para irrigação do milho diminui à medida em que as semeaduras 

são tardadas. Oliveira et al. (2012) comentam quanto à importância da necessidade de 

irrigação suplementar, mesmo em períodos em que as chuvas são mais frequentes, uma vez 

que há irregularidades na sua distribuição.  

 

CONCLUSÕES 

 

Mediante os resultados, as simulações do modelo Cropwat indicam que a data mais 

adequada para iniciar a plantio do milho em São Mateus, ES, é 1º de outubro. 
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