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Introdução

A crescente demanda por alimentos tornou o uso 
da irrigação, imperativo em todo o mundo, sobretudo 
em semi-áridos como o nordeste brasileiro, onde ocorre 
deficiência hídrica na maior parte do ano. É 
imprescindível o uso de irrigação nessas áreas para se 
garantir a boa produção agrícola, principalmente nos 
cultivos exigentes em água, como é o caso da alface
[1].

A demanda crescente pelos recursos hídricos para 
atender ao consumo humano, à indústria e à agricultura 
irrigada tem estimulado a pesquisa e a adoção de 
práticas que visam otimizar o seu uso. Dentre essas se 
destacam as relacionadas com o estudo das 
necessidades hídricas das culturas, em que se procura 
identificar as exigências das plantas em seus diferentes 
estádios de desenvolvimento. Esse conhecimento é 
fundamental para o planejamento e otimização do 
manejo da irrigação [2].

Dentre os métodos de obtenção de consumo hídrico, 
um dos mais utilizados é o balanço hídrico, que 
segundo [3] é um sistema de entrada e saída de água no 
solo, que resulta na aplicação do princípio de 
conservação de massa para a água num volume de solo 
que abrange a zona radicular. De acordo com [4], a 
fertirrigação é de comprovada eficácia no aumento da 
produtividade e da qualidade do produto colhido, na 
redução da mão-de-obra para aplicação, no consumo de 
energia, nos gastos com equipamentos e na maior 
eficiência na utilização dos nutrientes, principalmente 
os mais móveis como o potássio.

O estudo da evapotranspiração da cultura e dos 
coeficientes de cultivo é de grande importância para 
um planejamento racional das irrigações, para a 
otimização do uso de insumos e dos recursos hídricos e 
para o aumento da produtividade. Nesse sentido, 
conduziu-se o presente trabalho objetivando estimar a 
evapotranspiração e os coeficientes de cultivo da alface 
na região metropolitana do Estado do Recife.

Material e métodos

Caracterização do local e Estrutura experimental

A pesquisa de campo foi conduzida em área 
experimental, situada no Departamento de Tecnologia 
Rural e no Campus da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco em Recife – PE, cujas coordenadas 
geográficas no sistema SAD 69 (South American Datum), 
são 8°01’05” de latitude sul e 34°56’48” de longitude 
oeste, e altitude de 6,486 m. O clima, de acordo com a 
classificação de Koppen é As, megatérmico tropical 
(tropical úmido), com temperatura média do mês mais frio 
superior a 18°C e com precipitações de outono e inverno. 
As médias anuais de umidade relativa do ar, de 
precipitação pluvial e temperatura são 76%, 1501 mm e 
26°C, respectivamente.

A dimensão da área experimental totaliza 464,40 m2 de 
área plantada possuindo uma bateria de 40 lisímetros de 
drenagem e as bordaduras que foram irrigadas, mediante o 
uso de um sistema de irrigação localizada por gotejamento. 
Os lisímetros são posicionados à eqüidistância de 1,20 m, 
nas duas direções, e as caixas são assentadas a 0,65 m de 
profundidade.

Os lisímetros de drenagem estão dispostos em uma 
matriz de 8 x 5, sendo utilizado no experimento como 
parcela útil uma matriz de 3 x 5, são construídos em caixas 
de cimento-reforçado com fio sintético - CRFS, cônicas, 
com capacidade de 1,00 m3, com diâmetro na borda 
superior 1,38 m e profundidade de 0,75 m. Os lisímetros 
possuem, como acessório, estruturas de túneis plásticos que 
podem ser utilizadas durante precipitações pluviométricas 
indesejáveis a pesquisa.

A Figura 1A, Figura 1B e Figura 1C ilustram a estação 
lisimétrica do Departamento de Tecnologia Rural, que foi 
utilizada nos ensaios de campo.

A irrigação utilizada foi por gotejamento. 

Determinação da evapotranspiração máxima da cultura 
(ETc)

A determinação da evapotranspiração da cultura foi 
realizada por meio do balanço de água nos lisímetros. 
Considerando o fluxo apenas no sentido vertical e a 



variação no armazenamento de água da planta 
desprezível, o balanço hídrico foi estimado conforme 
[5]. Equação 1.

UDETIP                                          (1)
                                                              
em que:
P = precipitação pluvial, mm;
I = lâmina de água aplicada ao sistema, mm
ET = evapotranspiração, mm;
D = percolação, mm; e

U = variação no conteúdo de água no solo, mm.

Determinação da evapotranspiração de referência 
(ETo)

Para a estimativa da ETo, utilizou-se  os dados do 
tanque de evaporação do tipo U.S.W.B. “Classe A”.A 
evapotranspiração de referência ETo foi obtida usando-
se a equação 2.

ETo = Kp . ECA                                                    (2)

em que:
ETo =  evapotranspiração de referência, mm.dia-1;
Kp     =  coeficiente do tanque, adimensional; e
ECA = evaporação medida no tanque Classe A, 

mm.dia-1.

Determinação do coeficiente de cultura (Kc)

A partir da ETo e dos valores de ETc foram 
determinados os valores de coeficiente de cultura (Kc). 
O coeficiente de cultura (Kc) para as condições 
experimentais foram determinados relacionando-se a 
evapotranspiração da cultura (ETc), obtida através dos 
respectivos lisímetros, com a evapotranspiração de 
referência (ETo), obtida através do método de Penman-
Monteith e representada pela equação 3.

Kc=
ETo

ETc
                                                               (3)

Técnicas do cultivo da alface

As mudas de alface (Lactuca sativa) foram 
produzidas em substrato e bandejas de. A germinação 
aconteceu entre 3 e 5 dias e as mudas foram 
transplantadas com torrão, tendo-se o cuidado de 
manter a mesma profundidade anterior.

O transplante foi quando a muda apresentou 5 folhas 
definitivas com uma média de 6 cm de comprimento. O 
espaçamento para plantio utilizado foi de 30 cm entre 
fileiras e de 30 cm entre plantas.

A colheita foi realizada quando as cabeças atingiram seu 
máximo desenvolvimento, com um corte logo abaixo das 
folhas basais, bem rente ao solo, como recomenda [6]. 
Esses procedimentos foram realizados no período de 04 de 
fevereiro a 31 de março.

Resultados e Discussão

Os valores referentes ao consumo hídrico observado 
após o transplantio, durante o período de desenvolvimento 
da cultura mostraram uma maior necessidade hídrica no 
período intermediário do desenvolvimento da cultura, 
Tabela 1.

Observam-se variações nos valores de Kc decorrentes 
das condições climáticas predominantes e fases fenológicas 
da cultura.

O menor consumo hídrico ocorreu no tratamento com 
maior dosagem de potássio, onde segundo [7] esse 
elemento em presença melhora eficiência de uso da água, 
em conseqüência do controle da abertura e fechamento dos
estômatos,
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Tabela 1. Valores médios da evapotranspiração da cultura (ETc) e do coeficiente da cultura

(Kc) para os tratamentos com as dosagens de 100, 150 e 300 kg KCl ha-1 respectivamente P1, P2 e P3 em períodos correspondentes 

aos três balanços hídricos.

Tratamentos Balanço hídrico da alface

1º 2º 3º

Início: 10/03 Início: 17/03 Início: 24/03Potássio Lâmina de irrigação

Final: 16/03 Final: 23/03 Final: 30/03

P L Etc Kc Etc Kc Etc Kc

1 1 2,81 0,58 2,94 0,75 2,38 0,42

2 1 2,84 0,59 2,96 0,77 2,39 0,49

3 1 2,39 0,54 2,87 0,74 2,23 0,39

Figura 1. Estação Lisimétrica do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco: Fig. 1A, vista 
lateral apresentando a estação metereologica, Fig. 1B, estação lisimetrica; Fig. 1C, casa de coleta do material drenado da estação 
lisimetrica.

(1A) (1B) (1C)


