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RESUMO: O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal 

de Alagoas Campus Arapiraca, localizada no município de Arapiraca – AL. O objetivo 

desta pesquisa foi operar três lisímetros de drenagem, para determinar o coeficiente de 

cultivo (KC) para cultura da Rúcula na região Agreste do estado de Alagoas, sendo esses 

lisímetros com formato circular de material plástico, com 0,30 m de diâmetro e ocupando 

uma área equivalente a 0,0706 m2. O espaçamento utilizado foi de 0,20 m entre plantas e 

0,25 m entre linhas totalizando 60 plantas no experimento. Calculou-se a ETo por 

métodos empíricos e a ETc através dos lisímetros, o Kc foi calculado através da razão 

entre essas duas variáveis, onde para Penman Monteith obteve-se valores de 0,38; 0,98; 

1,03 e 0,65 para as fases I, II, III e IV respectivamente e no método de Hargreaves-Samani 

os valores foram de 0,26; 0,66; 0,68 e 0,43 para as fases I, II, III e IV respectivamente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Lisimetria – irrigação – necessidade hídrica 

 

Determination cultivation coefficient of Arugula (Eruca sativa) Cultivated in the 

Agreste region of the State of Alagoas 

 

SUMMARY: The experiment was conducted in the experimental area of the Federal 

University of Alagoas Arapiraca Campus, located in the city of Arapiraca - AL. The 

objective of this research was operating three drainage lysimeters in order to determine 

the crop coefficient (KC) for culture Arugula the Agreste region of the State of Alagoas, 

and these lysimeters with circular plastic material, with 0.30 m diameter and occupying 

an area equivalent to 0.0706 m2. The spacing used was 0.20 m 0.25 m between plants and 

between rows totaling 60 plants in the experiment. We calculated the ETo by empirical 

methods and the ETc through the lysimeters, the Kc was calculated from the ratio between 

these two variables where to Penman Monteith was obtained values of 0.38; 0.98; 1.03 
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and 0.65 for the phases I, II, III and IV respectively and Hargreaves-Samani method the 

values were 0.26; 0.66; 0.68 and 0.43 for the phases I, II, III and IV respectively. 

 

KEYWORDS: Lysimeter – irrigation – water requirement. 

 

INTRODUÇÃO: 

A rúcula (Eruca sativa) pertence à família Brassicaceae tendo como centro de 

origem o Mediterrâneo. É uma hortaliça herbácea anual de porte baixo, atingindo uma 

altura de 15 a 20 cm no ponto de colheita, com folhas alongadas e de limbo 

profundamente recortado, de coloração verde escura e sabor picante, rica em potássio, 

enxofre, ferro e vitaminas A e C (GONZALEZ et al., 2006). Desenvolvem-se bem em 

condições de clima ameno, solos férteis, ricos em matéria orgânica e com boa 

disponibilidade de água durante todo o desenvolvimento vegetativo. Como a planta não 

tolera solos encharcados, recomenda-se preparar canteiros no local de plantio. 

Essa hortaliça é muito consumida, principalmente no sul da Europa, no Egito e no 

Sudão. Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, é bastante conhecida e consumida, na qual os 

estados dessas regiões são os maiores produtores dessa hortaliça. Atualmente a 

produtividade normal é de 1.700 a 2.000 maços por hectare, sendo cada maço é 

constituído por um feixe de folhas e talos com cerca de meio a um quilo de peso. As 

folhas e talos podem ser consumidos ao natural ou cozidos, em saladas, massas, pizzas e 

outras receitas. 

O Kc pode causar um aumento máximo da produtividade física de qualquer cultura, 

quando aplicado nos cálculos de irrigação. Ele determina a quantidade correta e o 

momento exato de irrigar. Em todo sistema de irrigação é preciso levar em conta o Kc, 

seja por aspersão, por superfície, seja por métodos com irrigação localizada. 

Diversos valores de Kc são relatados por DOORENBOS & PRUITT (1977) e 

ALLEN et al. (1998), que apresentaram valores de Kc para um grande número de 

culturas, usualmente derivados de estudos relativos ao balanço hídrico no solo, sob 

diferentes condições climáticas. 

O objetivo desta pesquisa foi operar três lisímetros de drenagem, a fim de 

determinar o coeficiente de cultivo (Kc) para cultura da rúcula na região Agreste do 

estado de Alagoas. 

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

942



O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de 

Alagoas Campus Arapiraca, localizada no município de Arapiraca – AL, com latitude de 

(09º 45' 58" S) longitude: (35º 38' 58") W e altitude: (264 m).O solo é classificado como 

Latossolo Amarelo Vermelho distrófico (EMBRAPA, 2006). 

Foram utilizados três lisímetros de drenagem circular de material plástico, com 0,30 

m de diâmetro e ocupando uma área superficial equivalente a 0,0706 m2. Para a instalação 

de cada lisímetro de drenagem foram realizadas escavações manuais, tomando-se o 

cuidado de separar o solo em duas camadas de 0,20 m cada, ou seja, as duas camadas de 

0,20 m de solo foram identificadas (0–0,20 m; 0,20–0,40 m) e armazenadas no próprio 

local. O enchimento dos lisímetros iniciou com uma camada de 0,10 m de brita, número 

zero para facilitar a drenagem da água, mais uma pequena quantidade de areia fina, sendo 

depois colocados 0,20 m de solo da segunda camada correspondente à profundidade de 

0,40 m do solo, sendo a outra camada de 0,20 m adicionada na ordem inversa de sua 

retirada. A tubulação que foi colocada para interligar o sistema de drenagem dos 

lisímetros a unidade de medição e coleta de efluentes era equivalente a 20 mm. 

As mudas de rúcula (Eruca sativa Apreciatta) foram adquiridas de um viveiro 

comercial localizado no município de Arapiraca. Foi feita a correção do solo utilizando o 

mineral (4-14-8) e quando as mudas apresentaram 4 folhas definitivas, (12 dias após a 

semeadura) foi realizado o transplante no dia 20 de março de 2014, sendo que os dados 

só começaram a ser contabilizados a partir do dia 23 de março até 20 de abril de 2014, 

sendo o ciclo total da cultura equivalente a 43 dias.A aferição da água coletada dos drenos 

foi realizada com o auxílio de uma proveta volumétrica graduada, em uma freqüência 

com intervalos de 24 horas, tendo início sempre no mesmo horário por volta de 08:00 

horas, realizando assim coleta dos dados e aplicação da lâmina diária de irrigação. 

O espaçamento utilizado foi de 0,20 m entre plantas e 0,25 m entre linhas, sendo 

que o canteiro era composto por três linhas de plantas e em cada uma havia 20 plantas, 

totalizando 60 plantas no experimento. Foi instalado um sistema de irrigação localizada 

por gotejamento, utilizando gotejadores do tipo autocompensante que segundo o 

fabricante possui uma vazão nominal de 4 L h-1 a uma altura de 10 mca. 

 A razão entre evapotranspiração da cultura (ETc) e a evapotranspiração de 

referência (ETo) é denominado coeficiente de cultura (Kc). A partir da ETo e dos valores 

de ETc, foram determinados os coeficientes de cultivo para cada balanço hídrico diário, 

nas condições experimentais, pela relação entre a ETc, obtida pelo balanço de água nos 

lisímetros, e a ETo de Penman-Monteith expresso na seguinte equação: 
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MATERIAL E METODOS: 
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Em que:  

Kc - coeficiente da cultura (adimensional); 

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

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

Para determinação da evapotranspiração de referência (ETo) foram utilizados dados 

fornecidos da estação meteorológica do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) da 

cidade de Arapiraca da qual foram utilizados para comparar com dois métodos 

meteorológicos: Hargreaves-Samani e Penman-Monteith. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O coeficiente de cultivo (Kc) é um produto da relação entre a evapotranspiração de 

uma cultura (ETc), quando não há déficit hídrico, e a evapotranspiração de referência 

(ETo). Tal coeficiente está diretamente ligado à formação fenológica e fisiológica das 

culturas, quando impostas sobre relação com evapotranspiração de referência.  

O coeficiente de cultivo (Kc) foi determinado através do uso de dois métodos 

empíricos (indiretos) de estimativa de evapotranspiração de referência (ETo), o método 

de Penman - Monteith, sugerido pela FAO 56, representado pelo gráfico 1, e o método de 

Hargreaves-Samani, representado no gráfico 2. 

Pode-se observar que o gráfico 1 (referente ao método de Penman-Monteith) se 

assemelha bastante ao modelo de coeficiente de cultivo (Kc) ideal para todas as culturas, 

sendo que na 1° fase os valores são baixos, totalizando uma média de 0,38, isso ocorre 

devido a planta ainda não necessitar tanto de água, pois está em uma fase inicial; já na 2° 

fase, observa-se que o valor do Kc aumentou bastante, chegando a 0,98, isso ocorreu 

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

buscar nutrientes, aumentando assim a demanda por água.  

Na transição da 2° fase para a 3° fase os valores são parecidos, sendo que o Kc 

aumentou um pouco nessa fase chegando a 1,03 e assim acabam atingindo o 

desenvolvimento vegetativo máximo das plantas. A absorção de água tende a ser 

semelhante durante todos os dias referente a fase III. Isso ocorre, pois a cobertura feita 

pelas folhas da cultura evita perda de água do solo por evaporação. Na 4° fase a planta já 

apresenta demanda hídrica alta, reduzindo o Kc para 0,65. 

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

944



Os valores de Kc obtidos no trabalho, apresentam valores semelhantes quando 

comparados com os Kc para pequenas hortaliças em especial as pertencentes a família 

das Brassicaceae, obtidos na FAO 56 para a método de Penman-Monteith, com Kc inicial 

de 0,7; Kc médio de 1,05 e Kc final de 0,95.Esses valores também são semelhantes aos 

resultados encontrado por VASCO et al. (2011), no estado de Sergipe. 

 

Gráfico 1 – Determinação do coeficiente da cultura (Kc)da rúcula pelo método de Penman-

Monteith FAO 56, para o município de Arapiraca. 

 

 

Nota-se que no gráfico 2 o comportamento de tendência do Kc determinado pelo 

método de Hargreaves-Samani é semelhante ao determinado pelo método de Penman- 

Monteith, diferenciando basicamente nos valores encontrados. Durante a 1° fase 

apresenta um Kc de 0,26, na 2° fase o Kc equivale à 0,66, na 3° fase o kC é de 0,68 e na 

4° fase o kC apresenta um valor de 0,43. Pode-se observar que há diferença entre os dois 

métodos, sendo que na 3° e 4° fase essa diferença chega a 0,31 e 0,36 respectivamente. 

A equação Hargreaves-Samani usa menor quantidade de dados meteorológicos, podendo 

a variação dos valores ser ocasionada por este fator, por isso que os valores da equação 

de Penman-Monteith acabam superestimando os valores da de Hargreaves-Samani. 
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CONCLUSÃO: 

 Os lisímetros de drenagem permitiram determinar os coeficientes de cultivo (Kc) 

exclusivo para todas as fases da cultura da rúcula, comprovando ser uma ferramenta 

eficiente no manejo da irrigação para esta cultura, utilizando os métodos de Penman- 

Monteithe e Hargreaves-Samani, sendo que método alternativo de Hargreaves 

subestimou o indicado pelo FAO necessitando de ajustes ou calibração da equação para 

o manejo da irrigação da cultura no município de Arapiraca. 
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Gráfico 2 – Determinação do coeficiente da cultura (Kc)da rúcula pelo método de 

Hargreaves-Samani, para o município de Arapiraca. 


