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RESUMO: Objetivou-se com a pesquisa determinar o Coeficiente de Cultivo (Kc) para a 

cultura do pepino através de lisímetros de drenagem. O experimento foi conduzido na área 

experimental da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca. A área total do 

experimento corresponde a 2,40m x 3,50m de largura e comprimento respectivamente. O 

espaçamento adotado para a cultura foi de 0,80m entre linhas e 0,50m entre plantas, sendo 

que em cada lisímetro se encontrava uma planta. A Evapotranspiração da Cultura foi 

determinada através de três lisímetros de drenagem. A Evapotranspiração de Referência foi 

determinada pelo método de Penman-Monteith. O Kc foi determinado pela razão entre a ETc 

e a ETo, a qual foi estimada uma média de acordo com as fases fenológicas. Foram 

encontrados os valores de 0,68; 0,90; 1,41 e 1,17 para a fases I, II, III e IV respectivamente. A 

determinação de um coeficiente de cultivo pelo método de Penman-Monteith apresentou 

resultados confiáveis, sendo recomendada sua utilização na região Agreste de Alagoas. 

Palavras-Chave: Evapotranspiração, Necessidade Hídrica e Cucumis Sativus. 

 

DETERMINATION OF RATE OF GROWING CUCUMBER CAIPIRA THROUGH 

DRAINAGE LYSIMETER 

 

SUMMARY: The objective of the survey determine the cultivation coefficient (Kc) for 

cucumber culture through drainage lysimeters. The experiment was conducted in the 

experimental area of the Federal University of Alagoas - Arapiraca Campus. The total area of 

the experiment corresponds to 2,40m x 3,50m width and length respectively. The spacing 

adopted for the culture was 0.80 m between rows and 0.50 m between plants, and in each 

lysimeter was in a plant. The evapotranspiration of Culture was determined through three 

drainage lysimeters. The reference evapotranspiration was determined by the Penman-

Monteith method. Kc was determined by the ratio between the ETC and ETo which an 

average was estimated according to the phenological stages. Values of 0.68 Found; 0.90; 1.41 
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and 1.17 for the phases I, II, III and IV respectively. The determination of a coefficient of 

cultivation by the Penman-Monteith method showed good result and is recommended its use 

in the Agreste region of Alagoas.  

 Keywords: evapotranspiration , and Cucumis sativus Hydro need 

 

INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de água no nordeste brasileiro sempre foi preocupante, devido a baixa 

precipitação pluviométrica associadas a irregularidade das chuvas, ocasionando períodos de 

estiagens que por sua vez, comprometem o desenvolvimento de diversas culturas. Dessa 

forma um manejo de irrigação adequado é de fundamental importância na condução da 

agricultura irrigada, pois assim seria aplicada uma lâmina de água ideal, evitando gastos 

desnecessários e favorecendo o desenvolvimento das culturas. 

A produção de hortaliças vem ganhando destaque no cenário nacional, pois além de ser 

consumida nas mais diversas regiões do país, apresentam ciclo curto, alta produtividade e 

rentabilidade, não necessitando de grandes áreas para serem produzidas. O pepino (Cucumis 

Sativus) é muito apreciado e consumido em todo Brasil, por seu valor econômico e 

nutricional. Porém apresenta como fator limitante a quantidade de água, e esta, no nordeste é 

escassa, reforçando a necessidade da irrigação para a obtenção de rendimentos sat isfatórios 

para a cultura. 

Logo o conhecimento da quantidade de água necessária pela cultura e o momento 

oportuno para a sua aplicação constitui uma das formas mais importantes para o uso racional 

dos recursos hídricos. Sendo um dos parâmetros utilizados o Coeficiente de Cultura (Kc), que 

é determinado através da evapotranspiração da cultura (ETc) e da evapotranspiração de 

referencia (ETo), onde o consumo de água é diferenciado em cada fase da cultura, e para cada 

uma delas é usado um coeficiente de cultivo especifico. O conceito de Kc tem sido usado, 

extensivamente, para estimar a necessidade real de água de uma cultura particular por meio de 

estimativas ou medições de ETc (ALLEN et al., 2006). Assim o conhecimento do Kc é 

fundamental para dimensionar e manejar a irrigação de uma cultura. 

Com base no apresentado o trabalho teve como objetivo determinar o Coeficiente de 

Cultivo para o pepino (Cucumis Sativus), na Região Agreste do Estado de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na unidade experimental do Campus Arapiraca da UFAL, 

localizada no município de Arapiraca, com as coordenadas geográficas 9º 45’ 58’’ de latitude 
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sul e 35º 38’ 58’’ de longitude oeste e altitude de 264 m, no período correspondente a outubro 

de 2013. Esta região fica numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão Alagoano, 

cujo solo é classificado como Latossolo amarelo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006). 

Seu clima é classificado como sendo do tipo 'As’ Tropical com estação seca de Verão, pelo 

critério de classificação de Köppen.  

Para a realização do experimento foram instalados três lisímetros de drenagem, que 

consistiram de três vasos de polietileno de forma circular, com capacidade para 80L, os quais 

ficaram enterrados no solo. Para que as mesmas fossem enterradas, foram necessárias 

escavações, separando-se as camadas de solo e identificando-as da seguinte forma: 0 a 0,20m, 

0,20 a 0,40 m e 0,40m a 60m, que posteriormente foram utilizadas para o preenchimento dos 

lisímetros mantendo assim a sequencia original do perfil do solo. 

 Os lisímetros foram colocados em sequência a um espaçamento de 1m entre cada, onde 

a área total do experimento corresponde a 2,40m x 3,50m de largura e comprimento 

respectivamente. O espaçamento adotado para a cultura foi de 0,80m entre linhas e 0,50m 

entre plantas, sendo que em cada lisímetro se encontrava uma planta. Foi necessário abrir 

pequenas trincheiras para a passagem da tubulação, bem como para a condução da água 

drenada para os vasos coletores. A água drenada dos lisímetros, foi coletada em vasos de 

polietileno com capacidade para 3L de água (um vaso para cada lisímetro). O sistema de 

drenagem foi instalado com uma abertura de 25 mm, na parte inferior da recipiente, na qual 

foi inserida tubulação até o poço coletor. 

A adubação de fundação foi realizada com adubo mineral (NPK), a recomendação 

utilizada foi a do Instituto Agronômico de Pernambuco- IPA, feita com base no resultado da 

análise de solos. Após a adubação foi realizada a semeadura no dia 24 de Dezembro de 2014, 

colocando-se 4 sementes por cova a uma profundidade de 2cm, o desbaste foi realizado aos 

10 dias após a emergência deixando uma planta por lisímetro.  

Para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foram utilizados os dados 

fornecidos da estação meteorológica da própria universidade situada a 15 m de distância da 

área experimental. Os dados meteorológicos foram utilizados para a estimativa na análise 

comparativa dos modelos matemáticos de estimativa de evapotranspiração de referência 

(ETo): Hargreaves-Samani e Penman-Monteith.  

A evapotranspiração da cultura foi obtida através de coletas feitas diariamente nos 

drenos dos lisímetros. Uma vez que o balanço de água foi determinado entre duas ocorrências 

sucessivas de drenagem, a variação da umidade no solo (ΔU) se torna desprezível, pois, em 

seguida ao término da drenagem, o conteúdo de água no solo em cada lisímetro retorna à 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

199



capacidade de campo, e a (ETc) considerada será a média dos dados ocorridos nos intervalos 

de tempo entre as drenagens. A colheita da cultura foi realizada dia 13 de fevereiro de 2015. 

O coeficiente de cultura foi calculado pela razão entre evapotranspiração da cultura 

(ETc) e a evapotranspiração de referência (ETo). A partir da ETo e dos valores de ETc, foram 

determinados os coeficientes de cultivo para cada balanço hídrico diário, em condições de 

campo, pela relação entre a ETc, obtida pelo balanço de água nos lisímetros, e a ETo de 

Penman-Monteith expresso na seguinte equação: 

 

   
   

   
                   (1) 

 

 Em que:  

Kc - coeficiente da cultura (adimensional); 

ETc - evapotranspiração da cultura (mm dia-1); 

ETo - evapotranspiração de referência (mm dia-1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O coeficiente de cultivo (Kc) foi determinado através do métodos indireto de estimativa 

de evapotranspiração de referência (ETo)  de Hargreaves-Samani. A evapotranspiração da 

cultura foi determinada por lisimetria de drenagem, a qual foi contabilizada as médias de três 

lisímetro. Da relação entre a ETc e a ETo foram obtidos os valores de Kc, como é possível 

observar na Figura 1. 

 

Figura 1 - Determinação do coeficiente (Kc) da cultura do pepino pelo método de Penman-Monteith  

FAO 56, para o município de Arapiraca. 
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Pode-se observar que a figura 1 se assemelha com a tendência proposta por Doorembos 

& Pruit (1977) no boletim da FAO 56, onde na fase que inicia da semeadura à emergência o 

Kc inicial é baixo, pois a absorção de água é mínima, já que ainda existe conteúdo na semente 

para nutrir o embrião, e não há a emissão de raízes propriamente dita, mas sim de radículas.   

Posteriormente tem-se um crescimento notável no período relacionado ao 

desenvolvimento da cultura isso ocorre por causa da emissão dos cotilédones e das raízes, 

onde as folhas ao realizarem fotossíntese aprofundam suas raízes com o objetivo de buscar 

nutrientes, aumentando assim a demanda por água. Após atingirem desenvolvimento 

vegetativo máximo as plantas entram na fase III, referente a formação do fruto. Finalizando o 

acúmulo de reservas nos frutos a planta entra na última fase de seu ciclo. Nesta fase a planta 

já apresenta demanda hídrica alta, diminuindo assim o Kc. 

Os valores de coeficiente de cultivo (Kc) do pepino teve valores médios de Kc 

correspondentes a 0,68; 0,90; 1,41 e 1,17  nas fases I, II, III e  IV respectivamente. Resultado 

este um pouco acima do proposto pela FAO. No entanto vale ressaltar que tem-se que ser 

levado em consideração as condições agroclimáticas de cada região.  

No manual 56 da FAO, DOOREMBOS & PRUIT (1977) determinaram Kc também 

para a cultura do rabanete de acordo com suas fases fenológicas, como descritos na Tabela 1. 

Já na Tabela 2 é possível observar Faixas de duração total do ciclo (em dias) e duração de 

cada uma das 4 fases (em percentagem do total) do pepino. 

 

Tabela 1. Fases e os respectivos Kc para a cultura do pepino. 

Períodos Kc – FAO 56 

Inicial 0,60 

Médio 1,40 

Final 0,75 

Fonte: Doorenbos & Pruit (1977). 

 

Tabela 2. Faixas de duração total do ciclo (em dias) e duração de cada uma das 4 fases (em 

percentagem do total) do pepino. 

Períodos 
Fase 

(dias) 

Percentual 

de duração 

de cada fase 

Semeadura à germinação 12 24 

Desenvolvimento da cultura 17 33 

Florescimento/formação de fruto 19 37 

Maturação 3 6 
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Total 51 100 

 

ROMERO et al (2009), trabalhando San Juan de Lagunillas  norte da Venezuela 

encontrou valores de Kc de 0,6; 0,9; 1 e 0,8  para as fases I, II, III e IV respectivamente . 

Valores estes que se diferem dos encontrados no presente estudo, com maior significância 

para as duas ultimas fases, enquanto na fase 2 obteve-se valor igual, essa diferença pode estar 

relacionada com as diferentes condições edafoclimáticas onde as pesquisas foram realizadas. 

 

CONCLUSÃO 

Os lisímetros de drenagem permitiram determinar o Kc específico para a cultura do 

pepino, demonstrando ser uma variável eficiente no manejo da irrigação. A determinação de 

um coeficiente de cultivo pelo método de Penman-Montheith apresentou resultados 

confiáveis, com valores de Kc de 0,68 para a fase I, 0,90 para a fase II, 1,41 para a fase III e 

1,17  para a fase IV, sendo recomendado sua utilização na região Agreste de Alagoas. 
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MODALIDADE: Manejo de Irrigação 
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