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RESUMO: A palma forrageira consiste em um recurso alimentar de extrema importância 

como suporte forrageiro imprescindível à sustentabilidade dos sistemas de criação nas regiões 

semiáridas. Objetivou-se com a pesquisa determinar a evapotranspiração da cultura da palma 

forrageira, estimada pelos métodos de evapotranspiração de referência de Penman-Monteith e 

de Hargreaves-Samani. Na área experimental do Campus de Arapiraca da UFAL foram 

instalados três lisímetros de drenagem. O transplantio da cultura foi realizada com a seleção 

de 33 cladódios, no espaçamento 1,0 x 0,1 m (linhas x plantas). Foram utilizadas trinta plantas 

como bordadura e três para os lisímetros, sendo essas intercaladas na linha central. A 

irrigação foi realizada diariamente com sistema de gotejamento, com vazão de 1,0 L h-1. Os 

dados foram coletados durante 152 dias. Nos resultados apresentados o consumo hídrico da 

cultura da palma forrageira teve média diária de 5,03 mm e os coeficientes de cultivo 

estimados pelos métodos de evapotranspiração de referência de Penman-Monteith e de 

Hargreaves-Samani foram de 1,21 e 0,95, respectivamente. 
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WATER CONSUMPTION DAILY FORAGE PALM 

 

ABSTRACT: The forage palm consists in a extremely important food resource to support 

forage essential to the sustainability of farming systems in semi-arid regions. The objective of 

the survey determine the evapotranspiration of the forage palm crop, estimated by the 

methods of reference evapotranspiration of  Penman-Monteith and of  Hargreaves-Samani. In 

the experimental area of Campus of Arapiraca of the UFAL were installed three drainage 

lysimeters. The transplant of culture was performed with the selection of 33 cladodes, spaced 
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1.0 x 0.1 m (lines x plants). Were thirty plants used as border and three lysimeters, these 

being interspersed on the center line. Irrigation was performed daily with drip system with 

flow of 1,0 L h-1. Data were collected for 152 days. The results presented the water 

consumption of the forage palm culture had average daily  of 5.03 mm e the cultivation 

coefficient estimated by the methods of reference evapotranspiration of Penman-Monteith and 

of Hargreaves-Samani were de 1.21 e 0.95, respectively. 

 

KEYWORDS: Evapontranspiration, cultivation coefficient, cladodes 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O rendimento das atividades agrícolas está associado a determinados fatores ambientais 

tais como: a precipitação pluviométrica, temperatura e fertilidade do solo. No estado de 

Alagoas as chuvas são concentradas no outono e início do inverno, entre os meses de maio e 

julho, os demais meses tem baixa ocorrência de chuva, os solos nas regiões semiáridas são 

baixa fertilidade. Nesse contexto, a palma forrageira consiste em um recurso alimentar de 

extrema importância, apresentando-se como suporte forrageiro imprescindível à 

sustentabilidade dos sistemas de criação nas regiões semiáridas (TELES et al., 2002; 

FERREIRA et al., 2008). 

A palma (Opuntia ficus-indica L.) é uma das principais alternativas para alimentação de 

caprinos, ovinos e bovinos no Semiárido brasileiro. Contudo, o ataque da cochonilhado-

carmim (Dactylopius opuntiae Cockerel) erradicou grande parte da área plantada, já que a 

maioria das variedades cultivadas são suscetíveis à praga (GAVA & LOPES, 2012). 

Adaptada às condições edafoclimáticas da região, essa forrageira tem sido 

freqüentemente utilizada na alimentação de bovinos leiteiros, sobretudo nos períodos de 

estiagem prolongada, pois possibilita altas produções de matéria seca por unidade de área 

(SANTOS et al., 1997), além de ser excelente fonte de energia, rica em carboidratos não-

fibrosos (WANDERLEY et al., 2002) e nutrientes digestíveis totais (MELO et al., 2003). 

Entretanto, a palma forrageira possui baixos teores de FDN, o que exige sua associação a uma 

fonte de fibra de alta efetividade. 

A demanda hídrica das plantas é diferenciada de acordo com a sua fase fenológica, 

necessitando de um coeficiente de cultivo (Kc) especifico para cada uma das fases. Este 
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coeficiente relata o desenvolvimento fenológica e fisiológico de uma cultura particular em 

relação à evapotranspiração de referência (ETo) e também representa o consumo de água de 

uma cultura específica que é de importância relevante para a estimativa do seu requerimento 

hídrico necessário tanto para o dimensionamento de sistemas de irrigação, quanto para a 

operacionalização de perímetros irrigados (CLARK et al., 1996). 

Objetivou-se com esse trabalho determinar a evapotranspiração da cultura da palma 

forrageira, estimada pelos métodos de evapotranspiração de referência de Penman-Monteith e 

de Hargreaves-Samani. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo IRRIGA do Campus 

Arapiraca da UFAL, localizada no município de Arapiraca (AL), com as coordenadas 

geográfica 9º 45’ 58’’ de latitude sul e 35º 38’ 58’’ de longitude oeste e altitude de 264 m, no 

período de dezembro de 2014 a maio de 2015. Esta região fica numa área de transição entre a 

Zona da Mata e o Sertão Alagoano, cujo solo é classificado como Latossolo Vermelho 

Distrófico (EMBRAPA, 2006). Seu clima é classificado como do tipo 'As’ tropical com 

estação seca de Verão, pelo critério de classificação de Köppen. 

Foram instalados três lisímetros de drenagem que consistirão de três recipientes de 

polietileno com capacidade para vinte litros, onde foram instalados na linha central da área, 

em uma área com dimensões de 2,60 x 2,00 m de comprimento e largura respectivamente. A 

área foi dimensionada para três linhas contendo onze plantas em cada linha. A implantação da 

cultura foi realizada no dia 09/12/2014 ,com a seleção de trinta e três cladódios, realizando o 

plantio no espaçamento 1,0 x 0,1 m (linhas x plantas), os cladódios foram colocados em 

covas. 

O método de irrigação utilizado foi o localizado, com o sistema de gotejamento, com 

gotejadores autocompensante de vazão igual a 1,0 L h-1. Foram utilizadas trinta plantas como 

bordadura e três para os lisímetros, sendo essas intercaladas na linha central. A irrigação foi 

realizada diariamente. 

Os dados foram coletados a partir do dia 10/05/2014, indo até o dia 10/05/2015, 

totalizando 152 dias. A lâmina de irrigação foi aplicada diariamente com verificação do 

funcionamento do sistema de irrigação e a mensuração da água coletada dos drenos realizada 
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diariamente com o auxílio de uma proveta volumétrica de 500 mL, no intervalo de horário das 

14:30 às 15:30. 

A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada diariamente pela diferença entre a 

quantidade de água aplicada nos lisímetros e a coletada nos drenos. Já o coeficiente de cultivo 

(Equação 1) foi determinado com a razão ente os valores da ETc e dos valores da ETo, 

estimados pelos métodos de Penman-Monteith e Hargreaves-Samani com os dados que foram 

obtidos na estação meteorológica da UFAL/Arapiraca. 

 
ETo

ETc
Kc                  (1) 

em que: 

 Kc = coeficiente de cultivo (adimensional); 

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

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

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 pode ser observado o consumo hídrico da cultura da palma forrageira. 

Observa-se que os resultados da evapotranspiração da cultura da palma forrageira obteve 

níveis elevados da ETc, sendo uma média de 5,03 mm dia-¹, atingindo o máximo de 7,91 mm 

dia-1  no dia 28/04/2015 e o mínimo de 1,95 mm dia-1  no dia 29/01/2015. 

 
Figura 1. Variação da evapotranspiração da cultura (ETc) da palma forrageira 

 

 

As estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) pelos métodos de Penman-

Monteith e Hargreaves-Samani  obtiveram respectivamente, médias de 4,26 e 5,34 mm dia -1, 
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valores máximos de 5,59 mm e de 6,20 mm no dia 06/04/2015;  e mínimo de 1,84 mm no dia 

22/02/2015 e de 3,49 no dia 12/04/2015 (Figura 2). 

O método de Hargreaves-Samani superestimou o método de Penman-Monteith, isso 

ocorre, pois o método de Hargreaves e Samani em sua fórmula utiliza apenas dados de 

radiação solar extraterrestre e temperatura para a estimativa da ETo, devido a isso é comum a 

ocorrência de superestimativa dos valores estimados (HARGREAVES & SAMANI, 1985). 

 
Figura 2. Variação da evapotranspiração de referência pelos métodos de Penman-Monteith 

(ETo (P-M)) e de de Hargreaves-Samani (ETo(H-S)). 

 

 

Na Figura 3 demonstra a variação do coeficiente de cultivo (Kc) da cultura da palma 

forrageira determinado diariamente nos primeiros cinco meses. O coeficiente de cultivo 

médio pelo método de Penman-Monteith foi de 1,21 e de Hargreaves-Samani de 0,95. 

 
Figura 3. Variação do Coeficiente de cultivo da Palma Forrageira estimada pelos métodos de 

Penman-Monteith - Kc (P-M)  e de Hargreaves-Samani - Kc (H-S)  
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O consumo hídrico nos cinco meses dado pela somar da ETc foi de 769,66 mm, com 

grandes oscilações, ocasionado pelo balanço hídrico dos lisímetros, que proporcionam erros 

de estimativa e determinação da evapotranspiração da cultura. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A determinação da evapotranspiração da cultura da palma forrageira média diária foi de 

5,03 e os coeficientes de cultivo estimados pelos métodos de evapotranspiração de referência 

de Penman-Monteith e de Hargreaves-Samani foram de 1,21 e 0,95, respectivamente. 
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