
 

1Mestrando em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas. 

jpauloengagro@gmail.com; antoniosoledade@gmail.com; neylon_duart@hotmail.com 
2 Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas. 

tatyana_keyty@yahoo.com.br 
 

 

Estimativa diária da evapotranspiração e do coeficiente de cultivo simples e dual 

para a cultura da beterraba  

 

João Paulo Chaves Couto1, Antônio Ramos Cavalcante1, Neilon Duarte da Silva1, 

Tatyana Keyty de Souza Borges2  

 

Resumo: A evapotranspiração é fundamental para o balanço hídrico dos cultivos 

agrícolas e é obtido pelo produto da evapotranspiração da cultura de referência (ETo) e 

o coeficiente de cultura (Kc). O objetivo deste trabalho foi estimar diariamente o 

coeficiente de cultura simples e dual, bem como a evapotranspiração para o cultivo de 

beterraba. A obtenção do coeficiente de cultivo dual e a evapotranspiração de referência 

foram calculados pelo método padrão Penman-Monteith FAO-56, o coeficiente de 

cultivo para as fases inicias, desenvolvimento e final foram 0,5; 1,05 e 0,95 

respectivamente. A evapotranspiração da cultura foi obtida pelo produto entre ETo e Kc. 

Os resultados permitem inferir que o método do Kc dual apresenta boa precisão na 

estimativa do balanço hídrico da beterraba.  

Palavras chave: Irrigação, evapotranspiração de referência, coeficientes basais. 

  

Abstract: Evapotranspiration is critical to the water balance of agricultural crops and is 

obtained by the product of the reference crop evapotranspiration (ETo) and crop 

coefficient (Kc). The objective was to estimate the daily single and dual crop coefficient 

and evapotranspiration to beet cultivation. Obtaining the dual crop coefficient and 

reference evapotranspiration were calculated by the standard method Penman-Monteith 

FAO-56, the coefficient of cultivation for the early stages, development and end were 

0.5; 1.05 and 0.95 respectively. The crop evapotranspiration was obtained by the 

product of ETo and Kc. Results show that the dual Kc method has good accuracy in 

estimating the water balance of the beet. 

Keywords: Irrigation, reference evapotranspiration, basal coefficients. 
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A cultura da beterraba está presente em cerca de 100 mil propriedades rurais no 

Brasil. Por ano, ocupa área equivalente a 10 mil hectares, com a produção de 300 mil 

toneladas. É conhecida cientificamente como Beta vulgaris L. SEBRAE.  

A água destaca-se como um dos principais componentes essenciais para a 

manutenção da vida no planeta. O uso racional da agua, permite além disso, a 

maximização dos recursos naturais como um todo. Na produção agrícola, a agua quando 

aplicada via irrigação se torna indispensável para a obtenção de resultados satisfatórios 

em termos produtivos. Na irrigação, o ideal é aliar a produção com a eficiência do uso 

da agua, e nisso, surge a necessidade de aprimoramento de fatores importantes como 

Evapotranspiração ET (Evaporação + Transpiração), solo e clima e principalmente a 

cultura em estudo. Uma vez que a evapotranspiração é um dos principais elementos 

envolvidos em cálculos de estimativa de demanda hídrica das culturas sua estimativa 

deve ser precisa COSTA, (1999); ALLEN et al. (1998). Um dos métodos de manejo da 

irrigação que se destaca por tentar aproximar ao máximo a quantidade ideal de água a 

ser oferecida à cultura é a determinação da evapotranspiração da cultura (ETc). Esta é 

calculada multiplicando a evapotranspiração de referência (ETo) pelo coeficiente da 

cultura (Kc) (DOORENBOS & PRUITT, 1977). Existe uma lista de valores de Kc para 

várias culturas (ALLEN et al, 1998), porém, esses valores devem ser ajustados para as 

condições edafoclimáticas de cada região. O método Kc dual consiste em dividir o 

coeficiente cultural (Kc) nas componentes de evaporação do solo (Ke) e de coeficiente 

cultural basal (Kcb) permite uma melhor percepção das fracções de água, provenientes 

da precipitação ou da rega ALLEN et al. (1998).  

Os procedimentos de cálculo do Ke são fundamentados no balanço hídrico diário 

à camada superficial do solo, e requer como variáveis de entrada parâmetros físicos do 

solo, tais como capacidade de campo, ponto murcha permanente e água evaporável 

(Allen et al., 1998). Por outro lado, o cálculo do Kcb se faz necessário para os estágios 

fenológicos médio e final, e para condições climáticas especificadas no boletim FAO-56 

(Allen et al., 1998). Para o cálculo do Kcb são requeridas medições da velocidade do 

vento a 2 m, da média diária da umidade relativa do ar mínima e da altura das plantas. A 

partir da grande importância da cultura e da maximização dos recursos hídricos através 

de uma boa estimativa da Evapotranspiração da Cultura, objetivou-se com esse trabalho 

estimar coeficientes basais duais para a cultura da beterraba.  
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Introdução  



 

 Para estimativa dos parâmetros foram utilizados dados diários de normais 

meteorológicas do Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de Agronomia 

Luiz de Queiroz-ESALQ período 70 dias contemplando os meses de janeiro, fevereiro e 

março para a cidade de Piracicaba, BA situado a uma altitude de 546 m acima do nível 

do mar em torno das coordenadas geográficas de 22º 42’ 30” de latitude sul e 47º 38’ 

00” de longitude oeste de Greenwich. De acordo com D’Angiolella et al., (1998) o 

clima de Cruz das Almas, enquadra-se no tipo úmido a sub-úmido. A estimativa diária 

da evapotranspiração de referencia (ETo) foi obtida utilizando o método padrão 

Penman-Monteith FAO-56 (Allen, 1998) conforme a Equação 1. 

 

 

 

 

(1) 

 

em que Rn (MJ m-2 d-1) é o saldo de radiação; G (MJ m-2 d-1) é o fluxo de calor no solo; 

u2 é a velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); es é a pressão de saturação do vapor 

d’água do ar (kPa); e é a pressão parcial do vapor d’água do ar (kPa); T é a temperatura 

do ar (ºC); ∆ é a inclinação da curva da pressão de vapor de saturação em relação a 

temperatura média (kPa ºC-1) e γ é coeficiente psicrométrico (kpa ºC-1). Foram 

utilizados valores tabelados de coeficiente de cultura tabelado (Kc) obtidos pelo boletim 

FAO-56 para as fases inicial (0,5), desenvolvimento (1,05) e final (0,95) da cultura em 

estudo. Valores de Kcb foram calculados para as diferentes fases, sendo ajustados de 

acordo às condições climáticas locais e de cultura pela Equação 2. 

 

  (2) 

   

em que, Kcbtab é o coeficiente de cultura basal tabelado;  UR min (%) é a média de 

umidade relativa mínima durante as fases da cultura, e h (m) é a altura média da planta 

para as respectivas fases. Também foi calculado o coeficiente de cultura máximo e o 

coeficiente de evaporação, os quais são obtidos pelas Equações 3 e 4: 

 

 

 

(3) 
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Material e métodos 



 

  (4) 

 

em que, max( ) é o valor máximo dos parâmetros nas chaves e separados por vírgula. 

 A determinação do Kc dual foi realizada isoladamente, com a utilização do 

coeficiente de cultura basal (Kcb) representando a transpiração da planta e o coeficiente 

de evaporação (Ke) para representar a evaporação da superfície. A relação é dada pela 

Equação 5: 

  (5) 

 

Resultados e discussão 

 

Valores de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, radiação líquida e 

evapotranspiração de referência são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Dados climáticos agrupados em cinco dias para o ciclo da beterraba. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Durante o ciclo da cultura a precipitação acumulada foi de 424,8 mm distribuída 

em 119,8; 205,5; e 88,4 mm para as fases inicial, intermediário e final respectivamente. 

A evapotranspiração de referência acumulada ao longo do desenvolvimento da cultura 

foi de 191,98 mm d-1, sendo 32,55; 126,27 e 33,15 mm d-1 paras as diferentes fases de 

desenvolvimento. Para os parâmetros de temperatura máxima e mínima foram 

observados valores de 31,91 e 20,01 respectivamente. A umidade relativa média durante 

o ciclo da cultura foi de 68,68%.   

Período  TMAX TMIN URMIN Chuva RadLiq EToPM 

(5 dias) (oC) (oC) (%) (mm) (MJ m -2d-1) (mm d-1) 

5 32.65 19.57 66.76 1.88 11.57 3.11 

10 31.30 20.45 70.04 4.78 8.76 2.41 

15 25.03 17.85 88.18 19.32 4.14 0.99 

20 30.39 18.92 65.94 3.54 10.54 2.82 

25 31.72 18.69 64.67 7.76 11.68 3.13 

30 30.36 20.71 78.22 5.86 9.01 2.31 

35 30.94 20.61 75.77 6.54 8.52 2.25 

40 27.84 19.21 84.23 4.70 5.85 1.50 

45 34.07 20.52 65.17 7.80 11.31 3.13 

50 35.70 21.55 59.00 1.30 12.86 3.69 

55 34.27 19.56 57.08 2.34 11.95 3.41 

60 32.59 20.89 65.97 1.26 10.86 3.01 

65 34.78 20.41 56.15 0.14 11.84 3.44 

70 35.11 21.12 64.31 17.54 11.14 3.19 
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Figura 1. Comportamento da Evapotranspiração de referencia (ETo); 

coeficiente de cultivo ajustado (Kcb_ajus); Coeficiente de evaporação (Ke) e 

Coeficiente de cultura dual (Kc dual) ao longo do ciclo da beterraba (A); 

Estimativas de evapotranspiração pelo método padrão FAO-56 e pelo método 

Kc dual (B). 

Valores de coeficientes de cultivo (basal, calculado e de evaporação), 

evapotranspiração da cultura de referência (ETo) para as condições locais de umidade 

relativa e velocidade média do vento a 2 m de altura, com base no método FAO-56 

(Allen, 1998) para os diferentes estágios fenológicos da cultura da beterraba são 

apresentados na Figura 1A. Os valores de Kcb calculado foram próximos dos valores 

tabelados. Esses resultados corroboram com valores obtidos por Medeiros et al., (2009) 

estudando diferentes épocas de semeadura do milho. As estimativas de Kcb calculado 

subestimam o Kc tabelado na ordem de 18%, 5,71% e 6,31% para as fases inicial, 

intermediário e final. Observa-se que os do coeficiente de evaporação (Ke) e o 

coeficiente de cultivo basal calculado (Kcb) tiveram o mesmo comportamento. De 

acordo com Silva et al., (2013) essa simetria deve-se ao coeficiente de evaporação do 

solo ser máxima no início do ciclo da cultura, em face do solo se encontrar descoberto 

pela vegetação caracterizando uma transpiração mínima. A estimativa média do 

coeficiente de evaporação (Ke) ao longo do ciclo vegetativo foi de 0,18. Resultados 

obtidos por Silva et al., (2013) apontam variação na ordem de 0,1 a 1,1 para valores de 

Ke na cultura do coentro nas diferentes fases vegetativas.  

 

Observa-se na figura 1B que a evapotranspiração estimada pelo método Kc dual 

foi próxima da estimativa da evapotranspiração da cultura de referência, sendo que a 

ETo foi obteve uma variação maior nas fazes inicial e final. Ressalta-se que as 

estimativas de evapotranspiração da cultura foram maiores no estágio intermediário e 

menores forram notadas nas fases inicial e final. Esse comportamento foi verificado por 

Silva et al., (2013) trabalhando com a cultura do coentro. É possível notar que a 

(A) (B) 
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estimativa da ET a partir de Kc tabelado foi ligeiramente maior na fase inicial do ciclo, 

e uma maior variação observada na estimativa da ETo para o mesmo estágio. No 

entanto, no estágio em desenvolvimento a estimativa da ET pelo método Kc dual foi 

superior à estimativa pelo Kc tabelado. Na fase inicial do ciclo a evapotranspiração teve 

um decréscimo na ordem de 1,04 mm d-1, enquanto que nas fases em desenvolvimento e 

final 2,97 e 2,96 mm d-1 respectivamente para a estimativa do método Kc dual.  

 

Conclusão 

  

O método Kc dual é um bom parâmetro para estimativa da evapotranspiração da cultura 

da beterraba com boa precisão. Este método pode ser aplicado satisfatoriamente para as 

condições climáticas de Jaboticabal, SP, uma vez que na diferiram muito do Kc. 
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