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RESUMO: As hortaliças apresentam grande importância no mercado nacional, visto que são 

consumidas em todas as regiões do país, no entanto são exigentes em água. A região Nordeste 

apresenta irregularidade de chuvas e consequentemente períodos de seca prolongada. 

Sabendo-se dessa condição a pesquisa teve como objetivo determinar a Evapotranspiração da 

cultura para o pepino no Agreste de Alagoas. A área total do experimento correspondia a total 

do experimento foi de 2,40m x 3,50m de largura e comprimento respectivamente. a 2,40m x 

3,50m de largura e comprimento respectivamente. A evapotranspiração da cultura foi 

determinada através de leituras diárias em três lisimetos de drenagem com capacidade para 50 

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

sendo que em cada lisímetro se encontrava uma planta. O volume de água consumido pela 

cultura no período de execução do experimento foi de 331,19 mm, atingindo um nível 

máximo de 11,6 mm dia-¹ e apresentou um consumo médio de água de 6,6 mm dia-¹. 
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DETERMINATION OF EVAPOTRANSPIRATION OF CULTURE TO CUCUMBER 

IN AGRESTE ALAGOAS 

 

SUMMARY: The vegetables have great importance in the domestic market, since they are 

consumed in all regions of the country, but they are demanding in water. The Northeast region 

has irregularity of rainfall and consequently periods of prolonged drought. Knowing this 

condition the research aimed to determine the crop evapotranspiration for cucumber in the 

arid zone of Alagoas. The total area of the experiment corresponded to the total of the 

experiment was 2,40m x 3,50m width and length respectively. a 2,40m x 3,50m in width and 

length respectively. The crop evapotranspiration was determined by daily readings in three 

drainage lisimetos for up to 50 L. 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 volume of water 
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consumed by the culture in the experiment of the implementation period was 331.19 mm, 

reaching a peak of 11.6 mm day-¹ and had an average consumption of 6.6 mm day-¹ water. 

Keywords: lysimeter, leaf water consumption and Cucumis sativus 

 

INTRODUÇÃO 

As hortaliças apresentam grande importância no mercado nacional, visto que são 

consumidas em todas as regiões do país. O pepino (Cucumis Sativus L.) é muito apreciado e 

consumido em todo Brasil, por seu valor econômico e nutricional. O cultivo de cucurbitáceas 

também tem grande importância social pela demanda de mão-de-obra requerida 

(FILGUEIRA, 2000). É considerado uma hortaliça de verão, adaptando-se bem as condições 

climáticas reinantes durante essa época do ano, não tolerando geadas (BLANCO et al., 1997).  

O agreste alagoano vem se apresentando como um forte produtor de hortaliças, e isto 

está relacionado a diversos fatores que favorecem a produção das mesmas, tais como: 

necessidade de pequenas áreas para serem produzidas, o retorno financeiro é rápido por 

apresentarem ciclo curto, promove a geração de empregos evitando o êxodo rural, além do 

consumo local está em ascendência, tornando a região referência para todo o estado, no 

entanto tem como fator limitante a disponibilidade de água.  

Em virtude da baixa disponibilidade dos recursos hídricos, sobretudo em regiões áridas 

onde a água é o fator limitante, o objetivo no manejo de irrigação deve ser a obtenção de 

máxima produção por unidade de água aplicada (BERNARDO, 1995). Para realização do 

manejo da água via clima é necessário se conhecer o consumo de água pelas culturas (ETc), 

que representa a lâmina que deve ser aplicada ao solo para manter o crescimento e a 

produtividade em condições ideais (PEREIRA et al., 1997). 

Um dos métodos para se determinar a evapotranspiração da cultura (ETc) é por meio de 

medidas diretas baseada na utilização de lisímetros. Este método permite a contabilização dos 

termos do balanço hídrico de forma precisa, possibilitando uma estimativa confiável da real 

necessidade das culturas (SANTOS et al., 2009). 

Assim sendo, é necessário fazer o uso racional dos recursos hídricos, aplicando-se 

apenas a quantidade de água necessária para que a cultura possa se desenvolver, sendo um 

parâmetro utilizado a evapotranspiração da cultura (Etc). Sabendo-se dessa condição a 

pesquisa teve como objetivo determinar a Evapotranspiração da cultura para o pepino no 

agreste de Alagoas. 
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O experimento foi conduzido na unidade experimental do Campus Arapiraca da UFAL, 

localizada no município de Arapiraca, com as coordenadas geodésicas 9º 45’ 58’’ de latitude 

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 50 L, 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 0,20 

m, 0,20 m a 0,40 m e 0,40 m a 60 m, 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 2,40 m x 3,50 m de largura e comprimento 

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

entre plantas, sendo que em cada lisímetro se encontrava uma planta. A distribuição das 

plantas foi feita em três fileiras, onde os lisímetros foram dispostos na fileira central, visando 

assim, ter uma menor interferência externa possível, servido as fileiras exteriores como 

bordadura. 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 3 L 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, utilizado como fonte de 

Nitrogênio a Ureia (3,48 g por cova), como fonte de Potássio o Cloreto de Potássio (4,152 g 

por cova) e como fonte de Fósforo o Superfosfato Simples (21,4 g por cova). 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 25 de Dezembro de 2014, 

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

10 dias após a emergência deixando uma planta por lisímetro. A adubação de cobertura foi 

realizada no dia 16 de janeiro de 2015, aplicando-se 5,52 g/planta de Ureia como fonte de 

Nitrogênio e 3,4 g/planta de Cloreto de Potássio como fonte de Potássio. 
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MATERIAL E MÉTODOS 



Os dados foram coletados diariamente, a mensuração da água coletada dos drenos 

realizada com o auxílio de uma proveta volumétrica (0,500L), em uma frequência diária a 

cada 24 horas, tendo início sempre as 09:00 horas  e término às 11:00 horas, após a coleta de 

água drenada é realizada a aplicação das lâmina de irrigação. 

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 

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

de tempo entre as drenagens de acordo com (ABOUKHALED et al., 1982) que estabelece a 

seguinte equação: 

 

    
     

 
      (1) 

 

 Em que:  

ETc = Evapotranspiração da cultura, (mm) 

 P = Precipitação pluviométrica, (mm)  

I = Lâmina de água aplica por irrigação, (mm)  

D = Água drenada do lisímetros, (mm)  

A = Área do lisímetros, (m
2
 ). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a metodologia apresentada, procedeu-se a determinação da 

evapotranspiração da cultura por meio das diferenças do volume de água observado, 

comparado e analisado nos lisímetros de drenagem, representando o consumo de água diário 

pela planta como mostra na Figura 1. 

 

Figura 1: Evapotranspiração da cultura (ETC) por lisímetros de drenagem durante o ciclo da cultura 

do pepino no período de 25 de dezembro de 2014 a 12 de fevereiro de 2015 para a região de 

Arapiraca. 
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Os níveis mais elevados da evapotranspiração da cultura (ETc) teve picos 

representativos nas fase inicial, intermediária e final do período analisado, com maior 

ocorrência na fase de floração e frutificação da cultura, atingindo o nível máximo de 11,6 mm 

dia-
1
 evapotranspiração da cultura (ETc). O volume de água consumido pela cultura no 

período de execução do experimento foi de 331,19 mm, resultando em um consumo médio de 

6,6 mm dia-1.  

 A figura mostra que durante o período foi notado que houve também os menores 

valores encontrados para (ETc) em virtude da ocorrência de chuva no período, incidindo em 

alterações no balanço hídrico dos lisímetros, pois de um modo geral dias chuvosos são fontes 

de erros de estimativa e determinação da evapotranspiração. Entretanto neste ensaio, tentou-se 

minimizar o erro relacionado a precipitação, instalando um pluviômetro ao lado do 

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

encontrou um consumo médio para a cultura do pepino de 3,65 mm dia-1 valor este que se 

difere do encontrado no presente estudo. No entanto vale ressaltar as diferentes condições 

climáticas (temperatura, vento, chuva, umidade, radiação solar etc.), em que as pesquisas 

ocorreram.  

 

CONCLUSÃO 

A evapotranspiração de cultivo (ETc) da cultura do pepino teve nível máximo de 11,6 

mm dia-¹ e um consumo médio de água de 6,6 mm dia-¹. 
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MODALIDADE: Manejo de Irrigação 
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