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RESUMO: Conhecer a demanda hídrica das culturas é necessário quando se trabalha 
principalmente com a agricultura irrigada. A água é um elemento imprescindível para o 
desenvolvimento de áreas agrícolas, influenciando negativamente no desenvolvimento destas, 
tanto pelo excesso quanto pela escassez. Quando em quantidade insuficiente afeta no 
desenvolvimento da planta pelo estresse hídrico, por sua vez quando em excesso afeta pelo 
estresse gasoso. Assim, o objetivo deste trabalho foi construir e avaliar o desempenho de uma 
bateria de lisímetros de drenagem de baixo custo, quanto a determinação da Evapotranspiração 
da cultura do rabanete no agreste alagoano, cidade de Arapiraca. O trabalho foi realizado com 
a cultura do rabanete no período de setembro a outubro de 2013 na área experimental do 
Campus de Arapiraca, Universidade Federal de Alagoas. O consumo hídrico da cultura foi se 
aproximadamente 39 mm de água, resultando em um consumo médio de 1,44 mm dia-1. A 
utilização de lisímetros de drenagem de baixo custo permite determinar a evapotranspiração da 
cultura do rabanete 
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ABSTRACT: Know the water demand of crops is necessary when working mainly with 
irrigated agriculture. Water is an essential element for the development of agricultural areas, 
influencing negatively on the development of these, both the excess and scarcity. When 
insufficient affects the development of the plant by water stress, in turn excess gas when it 

affects the stress. The objective of this study was to construct and evaluate the performance of 
a battery of low-cost drainage lysimeters, as the determination of the radish crop 
evapotranspiration in Alagoas harsh, city of Arapiraca. The study was conducted with the radish 
crop in the period September-October 2013 in the experimental area of the Campus Arapiraca, 
Federal University of Alagoas. The water consumption of the culture was approximately 39 
mm of water, resulting in an average of 1.44 mm day-1. The use of low-cost drainage lysimeters 
determines the radish crop evapotranspiration 

 
Keywords: Water demand, agrometeorology, productivity. 

 

 

 

 

 

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

1735



 

 

INTRODUÇÃO 

Sem dúvidas a água é um elemento imprescindível para o desenvolvimento de áreas 

agrícolas, influenciando negativamente tanto pelo excesso quanto pela escassez quando se 

referindo ao crescimento, sanidade, como também na produção das plantas. Quando em 

quantidade insuficiente afeta no desenvolvimento da planta pelo estresse hídrico, por sua vez 

quando em excesso afeta pelo estresse gasoso. 

Muitos são os fatores que interfere no bom desenvolvimento produtivo das culturas, 

sendo as condições edafoclimáticas e ecofisiológicas detentoras dos pontos principais deste 

desenvolvimento. Quando se tratando da agricultura irrigada, as fases fenológicas da cultura 

influenciam diretamente na demanda hídrica atmosférica. 

Para Medeiros (2009) os efeitos das condições meteorológicas para cada localidade são 

incorporadas na Evapotranspiração de referência (ETo), enquanto o coeficiente de cultivo (Kc), 

incorpora os efeitos da evaporação da superfície do solo e da transpiração da transpiração da 

cultura. Assim, a dificuldade em fazer manejo de irrigação usando a relação entre a ETo e o Kc 

está em obter valores que estejam de acordo com a região em que se está irrigando. Segundo 

Allen et. al., (1998), há influência das condições climáticas na variação do Kc, decorrente da 

estimativa da ETo. 

Um planejamento da irrigação baseado em valores empíricos do Kc, que não seja do local 

estabelecido, certamente acarretará em sobreestimativa ou subestimativa das reais necessidades 

hídricas da cultura que, associado a outros fatores, reflete nos custos de produção, na redução 

da qualidade do produto e na produtividade agrícola (SILVA, 2000). 

Os lisímetros são equipamentos ou estruturas que consistem de uma caixa impermeável, 

contendo um volume de solo vegetado representativo, permitindo o conhecimento com detalhes 

de todas as entradas e saídas de água, para que assim, alguns termos do balanço hídrico do 

volume amostrado sejam determinados (CARVALHO & OLIVEIRA, 2012). Podem apresentar 

grande variação na forma e tamanho, sendo determinados pelo tamanho do sistema radicular da 

cultura a ser implantada (SILVA, 2003). Podem ainda ser classificados de duas formas, a 

depender da do funcionamento, os pesáveis e os não pesáveis, podendo ainda ser de drenagem 

e de lençol freático. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi construir e avaliar o desempenho de uma bateria de 

lisímetros de drenagem de baixo custo, quanto a determinação da Evapotranspiração da cultura 

do rabanete no agreste alagoano, cidade de Arapiraca. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado com a cultura do rabanete no período de setembro a outubro de 

2013 na área experimental do Campus de Arapiraca, Universidade Federal de Alagoas (9° 45´ 

58´´ de latitude sul e 35° 38´ 58´´ de longitude oeste e altitude de 325 m).  

A região está localizada na zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão Alagoano, 

cujo clima é classificado como do tipo ‘As’ tropical com estação seca de Verão, pelo critério 

de classificação de Köppen. Segundo Medeiros (2009), a região apresenta precipitação média 

anual de 750 a 1000 mm, com insuficiência das chuvas e temperatura média anual de 25°C 

Para o cálculos da Evapotranspiração de referência (ETo) utilizou-se as seguintes 

variáveis climáticas:  radiação solar, velocidade do vento a 2 metros de altura, temperatura 

máxima, mínima e média do ar, umidade relativa máxima, mínima e média do ar. As análises 

foram realizadas com os dados meteorológicos diários da estação automática de Arapiraca 

(09°48’16’’ S, 36°37’9’’ O), no período referente ao experimento. 

Foram instalados três lisímetros de drenagem em uma área experimental com dimensões 

de 5,00 x 2,00 m de comprimento e largura, respectivamente. Foram instalados em três canteiros 

com dimensões de 1,00 x 1,50 x 0,20 m de largura, comprimento e altura, respectivamente.  

Os canteiros foram construídos para receberem 3 linhas da cultura, contendo 6 plantas em 

cada linha formando uma população total de 18 plantas/canteiro, onde em cada lisímetro foram 

instaladas 2 plantas. Os lisímetros foram instalados na 2ª linha de plantas do canteiro, 

correspondente a linha central (Figura 1). Foram constituídos de um recipientes de polietileno 

em forma de trapézio, com 0,40 m de largura e comprimento, e altura de 0,25 m. 

 

Figura 1. Distribuição das linhas da cultura do rabanete e a instalação dos lisímetros. 

 

 

 

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

1737



 

 

Construção e instalação dos lisímetros 

Na instalação dos lisímetros escavou-se uma trincheira com dimensões de 0,60 x 0,60 x 

0,25 m de largura, comprimento e profundidade respectivamente, como destacados da figura 

2a. No decorrer da escavação as camadas de solo foram separadas em bandejas, coletando nas 

profundidades de 0 a 0,10 m e 0,10 a 0,20 m, para depois serem utilizadas no preenchimento 

dos lisímetros, mantendo assim a sequência original do perfil do solo, como esquematizado na 

figura 2b. 

 

Figura 2. Abertura da trincheira (A) e preenchimento dos lisímetros (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a coleta da água drenada foi escavado poço coletor para cada lisímetro, que por sua 

vez ficou com profundidade maior que o lisímetro, para permitir que lamina de irrigação 

drenasse com maior facilidade. Foram escavados em forma circular, com diâmetro e 

profundidade de 0,50 m (figura 3A). O sistema de drenagem dos lisímetros foi constituído de 

tubos de polietileno de 25 mm de diâmetro, inseridos no fundo do dreno. Na base inferior do 

lisímetro foi colocada uma tela flexível de náilon para evitar a entrada de sedimentos na 

tubulação (figura 3b). 

 

Figura 3. Implantação dos lisímetros de drenagem: escavação do lisímetro (a) e do poço coletor 
(b). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 4 pode-se observar o comportamento da Evapotranspiração da cultura do 

rabanete, determinada pelos lisímetros de drenagem de baixo custo para o ciclo da cultura. 

Durante a realização do experimento os maiores valores diários da evapotranspiração da cultura 

foram registrados no estádio III atingindo valores de 1,84 mm dia-1, comportamento também 

obtido por Oliveira et. al., (2013), estudando coeficiente de cultura e produtividade da cebola 

submetida a diferentes lâminas de irrigação. 

Durante todo o ciclo, a cultura do rabanete consumiu aproximadamente 39 mm de água, 

resultando em um consumo médio de 1,44 mm dia-1. Santos et. al., (2014) analisando o 

crescimento e evapotranspiração da cultura do rabanete submetido a diferentes lâminas de água 

observou comportamento diferente do observado neste trabalho, encontraram consumo hídrico 

(ETc) de 47,68 mm, para a lâmina de 100% da ETc na mesma região. A justificativa para essa 

variação se dá pela época do ano, onde no caso deste trabalho o ciclo foi diminuído pelo grande 

saldo de radiação, ou seja, a diminuição do ciclo da cultura também diminuiu o consumo. 

 

Figura 4. Evapotranspiração da cultura (ETc) do rabanete determinada por lisímetros de 
drenagem de baixo custo durante o ciclo da cultura do rabanete 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de lisímetros de drenagem de baixo custo permite determinar a 

evapotranspiração da cultura do rabanete, possibilitando a calibração de coeficientes de cultivo 

caso se disponha de dados de evapotranspiração de referência. 
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Para se conhecer a permissividade da metodologia para outras épocas do ano se faz 

necessário estudar este comportamento. 
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