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RESUMO: O pepino (Cucumis sativus L) é uma hortaliça com grande importância no cenário 

econômico do país, fato evidenciado pelo alto valor nutritivo e comercial do produto. Conhecer 

a real necessidade hídrica das culturas é fundamental para o manejo adequado da irrigação, que visa 

suprir a necessidade hídrica das plantas, bem como minimizar problemas com doenças, lixiviação e 

gastos desnecessários de água e energia. Objetivou-se determinar o coeficiente cultivo (Kc) para a 

cultura do pepino na região Agreste de Alagoas por método direto usando lisímetros de drenagem. 

Foram instalados três lisímetros de drenagem na unidade experimental da Universidade Federal de 

Alagoas, Campus de Arapiraca, em uma área de 9 m², no período de março a maio de 2015. A ETo foi 

estimada pelo modelo matemático de Hargreaves-Samani com dados climatológicos do INMET. A ETc 

foi obtida através das médias de medidas diretas nos drenos diário dos lisímetros. O Kc foi 

determinado pela relação entre a ETc e a ETo. Foram encontrados os valores de 0,81; 1,20; 1,30 

e 1,15 nas fases fenológicas: estabelecimento, crescimento e desenvolvimento, floração e início 

da frutificação, frutificação e colheita respectivamente, sendo recomendada sua utilização na 

região Agreste de Alagoas. 

Palavras-Chave: Consumo hídrico, manejo de irrigação, Cucumis sativus. 

 

 

CROP RATE THROUGH CUCUMBER DRAIN LYSIMETER 
 

ABISTRACT: Cucumber (Cucumis sativus L) is a vegetable of great importance in the 

economic scenario of the country, as evidenced by the high nutritional and commercial value 

of the product. Knowing the actual crop water requirement is critical for proper irrigation 

management, which aims to satisfy the water requirements of plants and minimize problems 

with diseases, leaching and unnecessary water and energy costs. The objective was to determine 

the crop coefficient (Kc) for the cucumber crop in the Agreste region of Alagoas by direct 

method using drainage lysimeters. Three drainage lysimeters were installed in the experimental 
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unit of the Federal University of Alagoas campus of Arapiraca in a 9 square meters in size, from 

March to May 2015. The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the 

mathematical model of Hargreaves-Samani with INMET climatological data. The crop 

evapotranspiration (ETc) was obtained by the means of direct measurements in the diary of the 

lysimeters drains. The Kc was determined by the ratio of ETc and ETo. Values of 0.81 Found; 

1.20; 1.30 and 1.15 phenological phases: establishment, growth and development, flowering 

and early fruiting, fruiting and harvesting respectively, and recommended its use in the Agreste 

region of Alagoas. 

Keywords: water consumption, irrigation management, Cucumis sativus. 

 

INTRODUÇÃO 

No cenário econômico do país as hortaliças ocupam lugar de destaque, por apresentar alta 

produtividade, alta rentabilidade e retorno de capital investido. Segundo OLIVEIRA (2009) o 

pepino (Cucumis sativus L) encontra-se entre as dez hortaliças de maior interesse comercial no 

país, fato evidenciado pelo alto valor nutritivo e econômico. A exploração agrícola busca o 

máximo na obtenção de benefícios econômicos e sociais com uso racional dos recursos 

ambientais (solo-água-clima).  

É característico da região Nordeste brasileira uma má distribuição pluviométrica e longos 

períodos de seca, o que compromete a produção agrícola durante os períodos de estiagem. 

Torna-se necessário então, o uso da irrigação pra viabilizar a produção de alimentos. Porém a 

irrigação, quando mal manejada pode proporcionar doenças, lixiviação de nutrientes e gastos 

desnecessários de água e energia. Utilizando técnicas de irrigação para suprir as demandas ou 

necessidades hídricas das plantas, mesmo que falte chuva, o risco de comprometer a safra é 

minimizado, garantindo a produção. 

SOUZA et al. (2011) diz que é fundamental a adoção de mecanismos que favoreçam o 

aumento da eficiência do uso da água na agricultura, sem que a produtividade das culturas seja 

afetada. O coeficiente de cultivo (Kc) é um parâmetro relacionado aos fatores ambientais e 

fisiológicos das plantas e é utilizado para a determinação do consumo hídrico das culturas. 

Segundo SILVA (2013) o sucesso da utilização da água para fins de irrigação depende, entre 

outros requisitos, do conhecimento preciso da demanda hídrica da cultura. É por meio do 

coeficiente da cultura (Kc) que determina-se a quantidade correta de água requerida pela planta 

durante cada fase do seu ciclo fenológico e o momento exato de aplicar a irrigação. 
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Diante do exposto objetivou-se determinar o coeficiente cultivo (Kc) para a cultura do 

pepino na região Agreste de Alagoas por método direto usando a técnica de lisimetria de 

drenagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se a pesquisa na área experimental da Universidade Federal de Alagoas Campus 

de Arapiraca com as seguintes coordenadas geográficas: 9º 45’ 58’’ de latitude sul e 35º 38’ 

58’’ de longitude oeste e altitude de 264 m, no período de março 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 amarelo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006). O clima é do tipo 'As’ 

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

Foram instalados três lisímetros de drenagem para a determinação do coeficiente da 

cultura do pepino. Os lisímetros foram constituídos de recipientes de polietileno com 

capacidade para 80,0 L e medindo 0,36 m de diâmetro, estes foram enterrados no solo. As 

camadas do solo foram retiradas e separadas a cada 20 cm de profundidade e depois alocadas 

nos lisímetros respeitando o perfil original do solo. A área de 9 m2 continha três linhas de 

plantas com espaçamento de 0,80 x 0,80 m, os lisímetros foram instalados em sequência na 

linha central e atendiam a uma planta individualmente espaçados a 1,60 m. Para não haver 

comprometimento na drenagem dos lisímetros foi colocado uma camada de brita seguida de 

uma camada de areia no fundo dos recipientes. A água era guiada para vasos coletores 

individuais através de uma tubulação no fundo dos lisimetros e armazenadas para coleta em 

uma trincheira.  

Foi realizada adubação orgânica com esterco bovino segundo a recomendação de 

FILGUEIRA (2002) o qual estabelecia 5 kg/m² de esterco bovino, dois dias após foi realizado 

a semeadura (dia 27 de março de 2015) deixando 3 sementes por cova a uma profundidade de 

2 cm. O desbaste foi feito 10 dias após a emergência das plântulas, deixando apenas uma planta 

por cova. 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método empírico de 

Hargreaves-Samani com dados climatológicos fornecidos por uma estação meteorológica do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada  a 8 Km da área experimental. A 

evapotranspiração da cultura (ETc) foi obtida diariamente através das médias de medidas 

diretas nos drenos diário dos lisímetros. A partir da ETo e dos valores de ETc, foram 

determinados os coeficientes de cultivo para cada balanço hídrico, nas condições 
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experimentais, pela relação entre a ETc, obtida pelo balanço de água nos lisímetros, e a ETo de 

Hargreaves-Samani expresso na seguinte equação: 

�� =
���

���
                     (1) 

Onde:  

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 obtido através da relação entre os valores diários de 

evapotranspiração de referência (ETo) estimado através do método indireto de Hargreaves-

Samani e a evapotranspiração da cultura (ETc), determinada por médias diária dos lisímetros 

de drenagem, como é possível observar no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Determinação do coeficiente de cultura (Kc) da cultura do pepino pelo método de 

Hargreaves-Samani, para o município de Arapiraca, AL. 

 

Os valores de coeficiente da cultura (Kc) do pepino estimado pelo método de Hargreaves-

Samani aos 8, 19, 39 e 50 dias após o transplantio (DAT) variaram em função do consumo 

diário da cultura, no qual tiveram valores médios de Kc dos três lisímetros correspondentes a 

0,81, 1,20, 1,30, 1,15 para as fases fenológicas: estabelecimento, crescimento e 

desenvolvimento, floração e início da frutificação, frutificação e colheita respectivamente.  
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A fase de estabelecimento da cultura apresenta os menores valores de Kc por ter o 

consumo mínimo de água. Da semeadura a emergência das plântulas o embrião é nutrido por 

reservas presentes na semente e não há raízes desenvolvidas para a absorção de água, não 

havendo alto consumo hídrico. Já para as fases de crescimento e desenvolvimento e floração e 

início da frutificação o consumo de água é acentuado e os valores de Kc são crescentes. 

LOOMIS & CRANDALL (1977) verificaram aumento rápido do Kc após o início do 

florescimento, chegando ao valor de 1,50 no período de colheita. ALLEN et al. (1998) afirmou 

que Kc de 1,15 podem ser adotados para cultivos de pepino em condições de campo.  

A fase de frutificação  e colheita dos frutos, onde a cultura estava terminando seu ciclo 

fisiológico, apresentou uma leve redução nos valores de Kc, BLANCO (2002) diz que a 

ocorrência da senescência se dá enquanto a cultura ainda encontra-se em fase de produção e o 

final do ciclo é definido pela redução, e não paralisação, da produção, onde a planta continua o 

consumindo água e nutrientes para a nutrição dos frutos. 

 

CONCLUSÃO 

Através da lisimetria de drenagem foi possível determinar os valores de Kc específico 

para a cultura do pepino, mostrando-se como técnica importante para o manejo de irrigação. Os 

valores de Kc pelo método de Hargreaves-Samani foram de 0,81 na fase de estabelecimento da 

cultura, 1,20 para a fase de desenvolvimento e crescimento, 1,30 para a fase de floração e início 

da frutificação e 1,15 para a fase de frutificação e colheita, sendo recomendado sua utilização 

na região Agreste de Alagoas. 
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MODALIDADE: Manejo de Irrigação 
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