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RESUMO 

CONSUMO DE ÁGUA DO MARACUJAZEIRO AMARELO 

(Passijlora edulis Sins var flavicarpa Deg) 

Autora: CRISTINA MIRANDA DE ALENCAR 

Orientador: Prof. JOSÉ ANTONIO FRIZZONE 

Este trabalho teve como objetivo estimar a evapotranspiração da cultura (ETc) do 

maracujazeiro amarelo em lisímetros de drenagem e o coeficiente de cultivo (Kc) 

durante a fase de desenvolvimento da mesma. O experimento foi conduzido na área 

experimental da Fazenda Areão pertencente à ESALQIUSP, em Piracicaba-SP. A 

determinação da ETc foi feita em 4 lisímetros de drenagem instalados no centro de uma 

área de 0,4 ha cultivada com maracujazeiro amarelo, com espaçamento de 3,5 m x 4,0 

m. Os cálculos de Kc foram determinados a partir da ETc e da evapotranspiração de 

referência (ETo) estimada pelo método de Penmam-Monteith. No período entre 32 e 76 

dias após o transplantio (DAT) foram verificados baixos valores de ETc (0,39 a 0,79 

mm dia-I) devido provavelmente a ocorrência de baixas temperaturas e radiação solar. A 

partir dos 77 DAT os valores de evapotranspiração de cultura (ETc) foram sempre 

crescentes atingindo o valor máximo de 4,68 mm dia-1 no período compreendido entre 

os 182 e 196 DAT, início da floração e frutificação. A ETc do maracujazeiro foi 

proporcional ao crescimento da área foliar. Os valores médios de Kc variaram entre 0,38 

e 1,10 para os períodos 21/05 a 04/06 e 02/11 a 16/11, respectivamente, cuja variação 

teve o mesmo comportamento da ETc. 



SUMMARY 

WATER CONSUMPTION OF YELLOW PASSION FRUIT 

(Passiflora edulis Sins var jlavicarpa Deg) 

Author: CRISTINA MIRANDA DE ALENCAR 

Adviser: Prof Df. JOSÉ ANTONIO FRIZZONE 

The goal ofthis work was to estimate the culture evapotranspiration (ETc) ofthe yellow 

passion fruit in drainage lisymeters and the crop coefficient (Kc) during the development 

phase. The experiment was carried out at the Fazenda Areão-ESALQfUSP in Piracicaba, 

São Paulo state. For drainage lisymeters were installed in the, center of a 0.4 ha area for 

ETc determination. ETc and the reference evapotranspiration (ETo) estimatedd by the 

Penmam-Monteith utilized to find the Kc values. Lower values ofETc (0.39 a 0.79 mm 

dai l
) were verified in the period among 32 and 76 day after planting (DAT) probably 

due to the occurrence oflow temperatures and solar radiation. Starting in 77 DAT, the 

culture evapotranspiraton (ETc) increased and the maximum value was 4.68 mm day·1 in 

the period among 182 and 196 DAT, beginning of flowering and fruit emergence. The 

ETc of the passion fruit increased with the emmission of leaves and growth of the leaf 

area. The medium Kc values ranged 0.38 and 1.10 from periods OS/21 through 06/04 and 

11/02 through 11/16, respectively, and variation had the same ETc. 



1 INTRODUÇÃO 

o maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sins varo jlavicarpa Deg) é uma 

frutífera da família Passifloraceae e gênero passiflora, bastante cultivado no Brasil e de 

bom retorno econômico para os produtores. É bastante exigente em água e nutrientes, 

principalmente nitrogênio e potássio. Sob condições de estresse hídrico a absorção de 

potássio é reduzida, pois a disponibilidade destes é acentuadamente influenciada pelo 

teor de água no solo. 

O Brasil, com área plantada em torno de 24.000 ha figura como o principal 

produtor mundial de maracujá. Dentre os estados produtores destacam-se Pará, São 

Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro (Ruggiero et aI., 1996). O estado de São 

Paulo aparece com a maior expansão da área cultivada, por ser uma atividade bastante 

atrativa para pequenos produtores, uma vez que oferece um retorno econômico rápido 

com receitas distribuídas quase o ano inteiro (Meletti, 1996; Souza & Meletti, 1997). 

No Brasil, os maiores mercados consumidores estão nos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Quanto ao mercado internacional, a 

Europa importa 90 % do suco concentrado produzido pelas industrias brasileiras. 

Também há boas perspectivas para os mercados norte-americano, canadense e japonês 

(Lima, 1994). Contudo, como bem destacam Ruggiero et alo (1996), há necessidade de 

pesquisas para melhor definir tecnologias de irrigação, adubação e manejo da cultura, 

capazes de proporcionar o aumento da produtividade e qualidade dos frutos. 
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Tem-se observado que o uso da irrigação no maracujazeiro promove o aumento da 

produtividade, permite a obtenção de produção de forma contínua e uniforme, com 

frutos de boa qualidade. Todavia, são poucas as informações na literatura sobre as 

necessidades hídricas dessa cultura, de forma a possibilitar uma programação racional 

das irrigações. 

O monitoramento da água em uma cultura requer a determinação correta de 

variáveis indicadoras da suas necessidades hídricas. O coeficiente de cultivo (Kc) é 

considerado um parâmetro de grande importância prática no dimensionamento do 

consumo d'água para os mais diversos fins, no que se refere às relações hídricas. A 

razão empírica entre a evapotranspiração máxima de uma cultura e a evapotranspiração 

de referência, esta última estimada por fórmulas ou elementos da demanda evaporativa, 

origina os chamados coeficientes de cultivo (Kc). Estes podem ser utilizados, 

posteriormente, na estimativa da evapotranspiração das culturas, necessitando-se apenas 

de dados meteorológicos representantes da demanda evaporativa atmosférica (Petersen, 

1972; Berlato et aI., 1986; Santos et aI., 1996). Obtém-se, dessa forma, um dado prático 

para uso no monitoramento das necessidades hídricas das culturas, podendo ser usado, 

em outras regiões semelhantes em local diferente daquele onde foi determinado. 

A obtenção dos coeficientes de cultivo é feita sob condições de não limitação 

hídrica e fisiológica. Geralmente expressa-se pela razão ETclETo versus tempo, no 

calendário juliano (Wright, 1988), sendo ETc a evapotranspiração da cultura e ETo a 

evapotranspiração de referência. Tanto a evapotranspiração da cultura quanto a de 

referência devem ocorrer na forma máxima ou potencial, conforme salientam Cuenca 

(1989) e Pereira et aI. (1997). 

Este trabalho teve como objetivo estimar a evapotranspiração da cultura do 

maracujazeiro amarelo em lisímetros de drenagem, o coeficiente de cultivo em função 

da evapotranspiração de referência, calculada pelo método de Penman-Monteith. 



2 REVISÃO BIDLIOGRÁFICA 

2.1 A cultura do maracujazeiro 

Pertencente a família Passifloraceae e gênero Passiflora, o maracujazeiro é uma 

frutífera originária da região tropical da América do Sul e ocorre no Centro-Norte do 

Brasil, o maior centro de distribuição geográfica (Medina et aI., 1980). O gênero 

Passiflora possui cerca de 530 espécies tropicais e subtropicais, das quais 150 são 

originárias do Brasil. Dessas, apenas 60 produzem frutos com valor comercial (Schultz, 

1968), destacando-se o maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sins varo flavicarpa 

Deg) por ser mais vigoroso e adaptar-se bem aos diferentes tipos de solo (Medina et al., 

1980; Meletti, 1996; Souza & Meletti, 1997). 

O Brasil com uma área plantada em torno 24.000 ha, destaca-se como o principal 

produtor mundial de maracujá. Dentre os estados produtores destacam-se Pará, São 

Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro (Ruggiero et aI., 1996). O estado de São 

Paulo aparece com a maior expansão da área cultivada, por ser uma atividade bastante 

atrativa para pequenos produtores, uma vez que oferece um retorno econômico rápido 

com receitas distribuídas quase o ano inteiro (Meletti, 1996 e Souza & Meletti, 1997). 

Contudo, a literatura mostra que há necessidade de pesquisas para melhor definir 

tecnologias de irrigação, adubação e manejo da cultura, capazes de proporcionar o 

aumento da produtividade e da qualidade dos frutos para mel.hor competir no mercado, 

tanto nacional quanto internacional (Ruggiero et aI., 1996). 

O maracujazeiro adapta-se melhor em regiões com temperaturas médias mensais 

entre 21°C e 32°C, precipitação pluviométrica anual entre de 800 e 1750 mm, baixa 

umidade relativa, período de brilho solar em torno de 11 horas e ventos moderados 
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(Medina et aI., 1980; Ruggiero et aI., 1996; Meletti, 1996). A cultura não tolera geada, 

ventos fortes, frios e longos períodos de temperatura abaixo de 16°C. No florescimento e 

na frutificação há necessidade de calor, dias longos e umidade no solo. Baixas 

temperaturas e dias curtos interrompem a produção, definindo uma safra de sete a dez 

meses por ano. Chuvas intensas e freqüentes reduzem a polinização e as secas 

prolongadas provocam a queda dos frutos (Souza & Meletti, 1997; Rizzi et aI., 1998). 

Em condições de baixa precipitação, são necessárias irrigações (Manica, 1981). 

2.2 Exigências de solo e irrigação 

O maracujazeiro desenvolve-se em diferentes tipos de solos, embora os maIS 

profundos e bem drenados são mais adequados para a cultura. Não se recomenda a 

utilização de baixadas, solos pedregosos ou com possibilidade de encharcamento, pois 

favorece a incidência de doenças no sistema radicular (Manica, 1981). Além disso, o 

autor acrescenta que o solo ideal para o maracujazeiro deve ser rico em matéria 

orgânica, de topografia ligeiramente inclinada e com bom nível de fertilidade. 

Para Malavolta (1994), as plantas do maracujazeiro não toleram longos períodos 

de encharcamento por causar a morte prematura das plantas, estando isso associado às 

más condições fisicas do solo. O autor adverte que em relação à qualidade química, o 

solo deve ter uma adequada saturação de bases, evitando o excesso de alumínio 

intercambiável. Nos períodos secos, na ausência de irrigação, a absorção de potássio é 

reduzida, uma vez que a disponibilidade do potássio é acentuadamente influenciada pelo 

teor de umidade no solo (Raij, 1991). Deficiência de potássio no maracujazeiro provoca 

atraso na floração, redução no tamanho dos frutos e na área foliar, afetando 

consequentemente, a fotossíntese e o conteúdo de sólidos solúveis nos frutos (Kliemann 

et al., 1986). 

O manejo da água em culturas irrigadas tem como ponto fundamental decidir 

como, quanto e quando irrigar. A quantidade de água a ser aplicada é normalmente 

determinada pela necessidade hídrica da cultura, podendo ser estimada através da 

evapotranspiração ou por meio da tensão de água no solo. Para se determinar o momento 
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da irrigação, além dos parâmetros mencionados anteriormente, pode-se utilizar outras 

medidas de avaliação de água no solo, como o turno de irrigação, ou considerar os 

sintomas de deficiência de água nas plantas (Bernardo, 1995). Conhecida a necessidade 

de água da cultura, a determinação da quantidade de irrigação requer o conhecimento da 

precipitação pluviométrica e da contribuição por ascensão capilar. 

A irrigação é indispensável para o maracujazeiro, pois aumenta a produtividade, 

permite a obtenção de produção de forma contínua e uniforme, com fiutos de boa 

qualidade. A falta de água no solo provoca a queda das folhas e dos fiutos, 

principalmente no início do desenvolvimento e destes quando se formam, podendo 

crescer com enrugamento, prejudicando a qualidade da produção (Manica, 1981; 

Ruggiero et al., 1996). Vasconcelos (1994) destaca que o maracujazeiro responde bem a 

irrigação e que o teor de água no solo é um dos fatores que mais afeta o florescimento da 

cultura. Menzel et aI. (1986b) verificaram que a tensão de 0,01 MPa pode limitar 

drasticamente o crescimento vegetativo e a produção, concluindo que a irrigação em 

pomares de maracujá deveria manter a umidade do solo próximo à capacidade de campo 

durante a floração. 

O destaque para a umidade de solo para o maracujazeiro está relacionado com a 

absorção de nutrientes. O estresse hídrico reduz o acúmulo de nutrientes na parte aérea 

(Malavolta, 1994). Como efeito da redução do teor de água no solo, o maracujazeiro 

produz ramos menores com menor número de nós e comprimento de internos, refletindo 

consequentemente no número de botões florais e flores abertas (Menzel et aI., 1986a). 

O método de irrigação mais utilizado para o maracujazeiro tem sido o 

gotejamento, pois proporciona a aplicação de água e nutrientes próxima ao tronco da 

planta onde há maior concentração das raízes, permite melhor controle da umidade, não 

molha a parte aérea das plantas, o que reduz a incidência de doenças. Contudo, 

independente do método ou sistema de irrigação utilizado, cuidados devem ser tomados 

para não permitir que as plantas sejam submetidas a estresse hídrico e nem a excesso de 

umidade (Ruggiero et aI., 1996). 

Para cada situação de solo deve-se observar os teores de água: para solo arenoso os 

teores de água devem corresponder a valores de potencial matricial próximos de -6 kPa, 



6 

e superior a -20 kPa para solo de textura média a argilosa. Stavely & Wolstenholme 

(1990) concluíram que o potencial mátrico do solo para a cultura do maracujá não deve 

ser inferior a -20 kPa durante aos períodos criticos de diferenciação de flores e 

pegamento de frutos. 

Embora a literatura evidencie que o maracujá responde bem a irrigação, Ruggiero 

et aI. (1996) destacam que a irrigação no maracujazeiro ainda é pouco pesquisada, 

todavia, vários autores concordam que seu uso pode prolongar o periodo de produção, 

aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos frutos. Por essas razões, há 

necessidade de pesquisas nessa área visando determinar o manejo adequado de irrigação 

para a cultura, envolvendo principalmente necessidades hídricas, tensão ótima de 

umidade no solo, valores ótimos de lâminas e freqüências de irrigação. 

2.3 Evapotranspiração 

Numa superficie vegetada ocorrem os processos de evaporação e transpiração. 

Essa ocorrência simultânea é expressa pelo termo evapotranspiração (ET). Os dois 

componentes principais da ET, a evaporação e a transpiração, são processos físicos 

muito similares, mediante os quais a água passa do estado líquido para o de vapor que é 

a forma que escapa para a atmosfera, diferenciando-se unicamente quanto ao tipo da 

superfície evaporante. Assim, a ET constitui a transferência de água, na forma de vapor, 

do sistema solo-planta para a atmosfera. Trata-se de um fluxo geralmente medido em 

mm dia- l que depende principalmente da energia disponível para a evaporação da água 

(2,45 MJ kg"l, ou 586 cal gol a 20°C). Não havendo restrição de água no solo, a ET é 

controlada pela disponibilidade de energia e pelo poder evaporante do ar (Pereira et al., 

1997). 

De acordo com Sediyama (1996) o ano de 1948 foi o marco divisor de épocas no 

estudo da evapotranspiração, principalmente pelos trabalhos publicados por dois 

pesquisadores, que tiveram profundo e duradouro impacto não só na agricultura como 

também na climatologia e hidrologia. Foi nesta época que apareceu o termo conhecido 

como 'evapotranspiração' no artigo denominado "An Approach Twards a Rational 
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Classification of climate" de Warren Thornthwaite. Esse termo é, até hoje, definido 

como a combinação da evaporação direta da água de uma superficie úmida e da 

transpiração através das plantas. O outro artigo foi "Natural Evaporation from Open 

Water, Bare Soils and Grass" escrito por Howard Penman. 

A preocupação principal de Thornthwaite era explicar as variações sazonais do 

balanço de água no solo e tentar definir as diferenças regionais do clima. Assim, a sua 

equação era apenas uma proposta de estimativa da evapotranspiração em função da 

temperatura média do ar a partir de um índice térmico anual e do comprimento do dia 

para um determinado mês em questão. Já Penrnan estava preocupado com os processos 

fisicos envolvidos na evaporação e com a busca de uma fórmula que proporcionasse 

uma estimativa da taxa de evaporação da água-livre da superfície do solo ou da 

vegetação, para ser estimada a partir dos elementos climáticos relevantes: energia 

radiante, temperatura, umidade e velocidade do vento. Penman combinou então o 

balanço de energia na superfície com um termo aerodinâmico, cuja equação é 

comumente conhecida como "equação combinada". A equação original de Penman e 

versões melhoradas de métodos combinados são conhecidos e extensivamente utilizados 

em todo o mundo. 

O conceito de evapotranspiração potencial (ETp) foi proposto por Thornthwaite 

(1948), como sendo a quantidade máxima de água utilizada por uma extensa área 

vegetada, com cultura em crescimento ativo, cobrindo totalmente o terreno, sob 

condições ótimas de umidade do solo. Dessa forma, a ETp constitui um elemento 

climatológico fundamental, que corresponde ao processo oposto à chuva, sendo expressa 

na mesma unidade de medida (mm). A comparação entre chuva e ETp resulta no 

balanço hídrico climatológico, indicando excesso e deficiência de umidade ao longo do 

ano ou da estação de crescimento das culturas. 

De acordo com Bruin & Holtslag (1982) o modelo de Penman Monteith constitui

se na mais completa expressão teórica para a partição da radiação líquida disponível em 

uma superfície vegetada, em termos de calor sensível e calor latente. Allen et al. (1992) 

reafirmam que a superioridade deste modelo em relação às demais formas derivadas da 

equação original de Penman está no fato de que leva em conta, além da resistência 
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aerodinâmica à difusão turbulenta do calor sensível e do vapor d'água, a resistência 

estomática ao transporte de vapor d'água. 

Segundo Pereira et aI. (1997) um ponto de imprecisão neste conceito de ETp é 

aquele referente ao tamanho da área vegetada, sendo que a definição de Thornthwaite 

(1948) diz apenas que esta deve ser extensa. Não houve uma definição precisa para que 

a evapotranspiração fosse realmente potencial. O termo "área extensa" implica em uma 

área tampão suficientemente grande de forma que resulte apenas nas trocas verticais de 

energia, limitada somente pela disponibilidade de radiação solar. Os conceitos de 

advecção e área tampão são fundamentais para que a ETp seja precisamente definida. 

Além disso, os autores salientam que, independente do tamanho da área, condições de 

. evapotranspiração potencial ocorrem apenas um a dois dias após uma chuva 

generalizada, em que toda a região está úmida e as contribuições advectivas são 

minimizadas. Também, culturas com diferentes coeficientes de reflexão apresentam ETp 

diferentes em função da energia disponível. Esse aspecto deve ser observado ao se 

comparar a ETp de uma cultura com aquela obtida em um gramado, atendo-se às 

diferenças no poder refletor de cada tipo de vegetação. 

Com o objetivo de sistematizar o uso dos métodos de determinação da ET e 

padronizar os conceitos, alguns autores e agências de desenvolvimento apresentaram 

contribuições técnicas importantes. Os melhores resultados práticos desse esforço foram 

apresentados por Doorenbos & Pruitt (1977), na publicação conhecida como boletim 

FAO-24. Neste, o cálculo das necessidades hídricas das culturas é feito a partir de dois 

conceitos básicos: evapotranspiração de referência (ETo) e coeficiente de cultivo (Kc). 

São fixadas duas condições nas quais a medida da ETo deve ser feita: (a) superficie do 

solo totalmente coberta por uma vegetação rasteira, de altura uniforme e em fase de 

crescimento ativo e, (b) solo sem deficiência de água. 

Da forma como está apresentado no boletim F AO-24, o conceito de ETo tem a ver 

com a grama, em crescimento ativo e mantida a uma altura uniforme de 0,08 a 0,12 m. 

Representa, portanto uma extensão da definição original de Penman (1948) de 

evapotranspiração potencial, que pode ser traduzido como: tia quantidade de água 

evapotranspirada, na unidade de tempo, por uma vegetação rasteira, de altura uniforme, 
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em crescimento ativo, que cobre completamente a superfície do solo e sem limitação de 

água no solo. 

Considera-se a ETo como um fator básico na determinação do total de água 

necessária durante o ciclo de uma cultura, representada por ETc, quando se deseja um 

manejo racional da água na prática de irrigação (Santos et al., 1996). Atendo-se à 

diferença existente entre grama em crescimento ativo e outras culturas, em qualquer 

estádio de desenvolvimento, ambas vegetando sem restrição hídrica (diferença da 

interface cultura-atmosfera) definiu-se evapotranspiração da cultura. Assim, ETc refere

se a perda de água por uma cultura qualquer em condições de nenhuma restrição hídrica 

em qualquer estádio de desenvolvimento. O valor de ETc é relacionado ao de ETo 

através de um coeficiente apropriado, denominado coeficiente de cultivo (Kc): 

ETc = Kc ETo. Conforme Peres (1994), esse procedimento é conhecido, atualmente, 

como procedimento de duas etapas, para a determinação da ETc. De acordo com Villa 

Nova et alo (1996) a evapotranspiração da cultura é influenciada por muitos fatores 

biológicos e ambientais. O índice de área foliar é o fator biológico mais importante nesse 

processo pois representa o tamanho da superfície transpirante. 

Segundo Sediyama (1996) procura-se atualmente definir uma cultura de referência 

com base numa cultura hipotética, a qual traz enormes vantagens com relação às culturas 

rasteiras em crescimento, tradicionalmente utilizadas em pesquisas, não só pela 

diversidade de manejo dessas culturas, como também pela necessidade de se caracterizar 

as condições de clima local associadas à fenologia da cultura. Não há, portanto, como 

considerar uma cultura rasteira como referência para todos os efeitos, desde que depende 

de vários fatores e especialmente o tipo de vegetação rasteira utilizada. Baseado nessas 

questões, Smith (1991) propôs desenvolver trabalhos no sentido de se adotar a definição 

padronizada para evapotranspiração de referência, com vistas, principalmente, à 

utilização da equação de Penrnan-Monteith. A evapotranspiração de referência seria 

aquela que ocorre em uma cultura hipotética, apresentando as seguintes características 

fixas: altura de 0,12 m, resistência do dossel de 69 s m- I e poder refletor (albedo) de 

23%. 
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De acordo com Smith (1991), um enfoque alternativo mais vantajoso ao de se 

estimar as necessidades de água dos cultivos por um processo de dois estágios, seria 

estimar ETc em uma só etapa, descartando-se a utilização dos coeficientes de cultivo. 

Para tanto, sugere que o modelo de Penman-Monteith seja adotado como padrão, 

mediante utilização de valores adequados de resistência aerodinâmica e de resistência do 

dossel, específica para cada cultura. Contudo, conforme bem salienta Peres (1994), a 

adoção imediata dessa sistemática simplificadora esbarra nas dificuldades de se 

conseguir valores experimentais confiáveis para a resistência do dossel, considerando-se 

os diferentes estádios do ciclo vegetativo das culturas e as condições de umidade do 

solo. Apesar destas dificuldades, Smith (1991) propõe que a ETo seja estimada pelo 

método de Penman-Monteith, considerado superior aos demais. 

Como se definiu anteriormente, o coeficiente de cultivo representa o quociente 

Kc=ETcIETo e varia com a cultura e seu estádio de desenvolvimento. Inicialmente Kc é 

baixo, pois a cultura cobre uma pequena porcentagem do solo. Com o crescimento das 

plantas a cobertura aumenta e Kc também aumenta, até atingir um valor máximo quando 

as plantas cobrem totalmente o solo. No periodo de senescência das folhas Kc volta a 

diminuir. Em gramado (referência) ou outra cultura em plena vegetação, cobrindo 

totalmente o solo, Kc = 1,0. No caso de uma cultura com menor poder refletor que o 

gramado, o valor de Kc pode exceder a 1,0 (Pereira et aI., 1997). 

De acordo com Sediyama (1987) o coeficiente de cultivo pode variar com a 

textura e umidade do solo, com a profundidade e densidade radicular e com as 

características fenológicas da planta. Entretanto, o conceito de Kc tem sido amplamente 

utilizado para estimar as necessidades de água das plantas, por meio de estimativas ou 

medições de ETo. A distribuição temporal de Kc para cada planta irrigada constitui uma 

curva da cultura. Idealmente, a ETo deveria caracterizar a demanda evaporativa 

determinada pelas condições meteorológicas e o Kc seria a medida do sistema solo

planta a atender tal demanda hídrica. Todavia, várias pesquisas têm demonstrado que 

ETo não pode ser simplesmente estabelecido para todas as situações climáticas. Os 

coeficientes de cultivo, portanto, devem ser determinados para cada estádio de 

desenvolvimento da cultura. 
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A evapotranspiração da cultura pode ser determinada por métodos diretos ou 

indiretos. Os métodos diretos baseiam-se no balanço hídrico em volume de solo 

conhecido. Dentre os métodos de medida direta, os lisímetros se destacam por oferecer o 

maior nível de precisão para a determinação direta da evapotranspiração (Pereira et alo 

1997). 

Vários são os tipos de lisímetros. Conforme o tipo de controle que se dá ao termo 

referente à variação de armazenamento de água no solo, os mesmos podem ser 

agrupados em dos tipos básicos lisímetros pesáveis e não pesáveis (volumétricos) 

(James, 1988). Nos pesáveis a variação de armazenamento é medida por um sistema de 

balança. Alguns permitem medir, automaticamente, variações nos componentes do 

balanço hídrico da ordem de 0,01 mm, com registros contínuos. Tais lisímetros 

apresentam alto custos pois exigem sistemas sofisticados de medidas. Mais simples são 

os lisímetros não pesáveis. Dentre estes, o de drenagem, sem nível freático constante, 

que funciona adequadamente apenas em períodos longos de observação (acima de 

7 dias), é o mais utilizado. Neste tipo procura-se manter a variação de armazenamento a 

menor possível, através de irrigações freqüentes capazes de provocar pequeno 

percolado, conforme destacam Camargo & Sentelhas (1997). Na categoria dos lisímetros 

não pesáveis encontram-se também os de lençol freático constante, idealizados para 

medir a ET diária, principalmente de plantas de porte baixo. Estes apresentam um 

sistema automático de alimentação e registro da água reposta (Moura et aI., 1994). 



3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área experimental 

O experimento foi realizado em uma área experimental com maracujá amarelo, 

implantada em maio de 1999 e irrigada por gotejamento, na Fazenda Areão pertencente 

- à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, à latitude de 22° 42' 

30" S, longitude 47° 38' 00" W e altitude 576 m, cujo solo é classificado como Terra 

Roxa Estruturada (Anfisol) série Luiz de Queiroz, com declividade média de 2,3% _ 

O clima, segundo a classificação de Kõeppen, é do tipo Cwa, ou seja, subtropical 

úmido com estiagem no inverno, precipitação pluviométrica média de 1247 mm, 

temperatura média de 21,1 °C e umidade relativa do ar de 74 %. 

3.2 Confecção e instalação dos lisímetros 

Os lisímetros de drenagem foram construídos, utilizando caIxas de cimento 

amianto com capacidade de 1000 litros, com diâmetro de 1,25 m e altura de 0,85 m. Os 

lisímetros foram instalados no centro da área experimental, nas duas linhas centrais de 

plantio do maracujazeiro (Figura 1). 

Para promover a drenagem de forma adequada, foi feito uma estrutura de captação 

para cada lisímetro. Essa estrutura conecta a saída da caixa à um tubo de 50 mm com um 

poço de armazenamento d'água confeccionado com tubo pvc de 400 mm, com nível 

inferior à saída, e acesso pela superficie do solo (Figura 2). 
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Figura 1. Desenho esquemático da área cultivada com posicionamento dos lisímetros. 
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Figura 2. Desenho esquemático do lisímetro com o sistema de drenagem. 
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Para a instalação dos lisímetros foram abertas trincheiras circulares com diâmetro 

e profundidade ligeiramente superiores aos da caixa. Na escavação, o solo foi separado 

por camadas de ° -0,10 m, 0,10 - 0,30 m, 0,30 - 0,50 m e 0,50 - 0,70 m, para posterior 

enchimento das caixas na mesma ordem e com grau de compactação semelhante. Antes 

de iniciar a reposição do solo, foi colocada uma camada de brita de 0,05 m de 

espessura no fundo das caixas, com posterior revestimento com manta bidin, para evitar 

obstrução da saída d' água por partículas finas de argila. 

3.3 Plantio e Manejo da Cultura 

o preparo do solo consistiu de uma aração e uma gradagem com posterior abertura 

das covas no espaçamento de 3,5 m x 4,0 m e nas dimensões de 0,60 m de diâmetro e 

0,60 m de profundidade. A adubação de fundação foi feita à base de esterco de curral 

(40 L cova-I), P20 5 (200 g cova-I), utilizando como fonte o superfosfato simples, e 

micronutrientes (4 g cova- l de zinco e 1 g cova- l de boro), segundo a recomendação da 

análise do solo. As mudas de maracujazeiro foram transplantadas no dia 05 de maio de 

1999, 15 dias após o preparo das covas, utilizando a variedade amarela, preparada em 

bandejas de isopor. As adubações de formação e de produção foram realizadas à base de 

nitrogênio e potássio, aplicadas através da água de irrigação. A adubação nitrogenada, à 

base de uréia, consistiu da aplicação de 480 g de N planta- l ano-I, parceladas da seguinte 

forma: 100 g de N planta- l no periodo do transplantio até 120 dias após o mesmo, em 15 

aplicações iguais; 380 g de N planta-1 dos 120 dias em diante conforme recomendação 

de Haag et al.(l973). 

A adubação potássica foi realizada com cloreto de potássio, à base de 450 g de 

K20 planta-l ano-I. No periodo entre o transplantio e os 120 dias após o mesmo, 

aplicaram-se 50 g de K planta-t, em 15 parcelas iguais. A partir dos 120 dias, aplicaram

se 400 g de K20 planta-I, de forma parcelada segunda a curva de absorção de nutrientes 

do maracujazeiro (Haag et al., 1973). 

O controle de ervas daninhas foi feito manualmente, de maneira que se mantivesse 

sempre isentas de plantas invasoras. 
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A condução da cultura foi feita com espaldeiras verticais, com um fio de arame 

liso nO 12, preso e esticado por mourões espaçados de quatro metro. As plantas jovens 

foram tutoradas com fios de barbante, de tal forma que permitiu as ramas fixarem-se nas 

espaldeiras. 

As plantas foram conduzidas com duas brotações ou ramos laterais. O crescimento 

foi monitorado para facilitar a poda de renovação, as práticas de polinização e colheita. 

Foi feita periodicamente a poda de formação, eliminando-se as brotações laterais 

da guia principal a afim de conduzir a muda em haste única até que ultrapasse 0,20 m do 

arame de sustentação, quando se eliminou a gema apical para estimular as brotações 

laterais. 

Devido a possibilidade de ocorrência de baixas temperaturas durante o inverno, 

durante o período de 05/06 a 14/07 as plantas foram protegidas por uma cobertura de 

plástico sobre as linhas de plantio com altura média de 1,8 m abertos na extremidades 

(Figura 3). 

Figura 3. Proteção plástica nas linhas de plantas do maracujazeiro 
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3.4 Manejo da Irrigação 

3.4.1 Lâminas de irrigação 

Utilizou-se o sistema de lrngação por gotejamento para aplicação de água e 

fertilizantes nitrogenado e potássico. Em cada planta distribuíram-se duas linhas larterais 

com gotejadores : uma para irrigação e outra para fertirrigação. As linhas de irrigação 

que passavam pelos lisímetros possuíam, em cada ponto de emissão, cinco gotejadores 

de 4 L h-L, regularmente espaçados, dispostos em uma circunferência de 0,50 m de raio, 

cujo centro era a planta. Já as linhas para fertirrigação possuíam 2 gotejadores de 2 L h-I 

para cada planta (Figura 4) . 

Figura 4. Detalhe dos lisímetros com sistema de irrigação e fertirrigação. 

o momento da irrigação foi definido pelo potencial mátrico da água no solo, 

medido por tensiômetros, instalados em torno da planta a 0,10 m; 0,30 m; 0,50 m e 0,60 

m de profundidade no perfil do solo. Irrigou-se toda vez que o potencial mátrico medido 

a 0,30 m de profundidade atingiu em torno de -10 a -15 kPa. 

Definido o momento da irrigação, as quantidades a aplicar foram determinadas em 

função do balanço de água realizado em lisímetros de drenagem, desconsiderando-se, 

nesse caso, a variação de armazenamento de água no solo. Para o cálculo do volume de 

irrigação necessário considerou-se como entrada de água no lisímetro o volume 
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correspondente à última irrigação mais fertirrigação e a precipitação pluvial no período. 

Como saída, considerou-se a drenagem medida no lisímetro a 0,65 m de profundidade e 

a evapotranspiração da cultura, utilizando-se uma eficiência de aplicação de água de 

90 %. Assim, o cálculo do volume total de irrigação necessário por planta, contabilizado 

no lisímetro, foi feito por: 

em que: 

ITN= I+P -D 
0,9 

ITN = volume total de irrigação necessário por planta, litros; 

I = volume de irrigação mais fertirrigação no último período, litros; 

P = volume correspondente à precipitação pluvial, no período, litros; 

D = volume de água drenada no lisímetro, no período, litros. 

3.4.2 Drenagem 

(1) 

A água drenada foi coletada por um com conjunto motobomba portátil de sucção a 

vácuo. As medições do volume drenado foram feitas com provetas graduadas em ml. 

3.4.3 Monitoramento e determinação da umidade 

Inicialmente, os lisímetros foram submetidos a uma saturação, colocando em 

média 120 L d'água por lisímetro a fim de promover a drenagem. Ao cessar a drenagem 

dentro do lisímetro, amostras de solo foram retiradas para determinação da curva de 

retenção de água no solo e densidade solo. Os valores das curvas de retenção de água no 

solo dentro dos lisímetros estão apresentados na Figura 5 e Tabela 1, respectivamente. 
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Figura 5. Curva de retenção de água no solo. 

Para realizar o monitoramento da umidade, foram instalados 4 baterias de 8 

tensiômetros, nas profundidade de 0,10 m, 0,30 rn, 0,50 m e 0,60 m e nas distâncias 

radiais de 0,1 O m e 0,30 m. As leituras dos tensiômetros foram feitas de forma direta 

com tensímetro digital. As leituras nos tensíômetros, medidas da drenagem e irrigação 

foram realizada sempre pela manhã. O cálculo da umidade foi feito a partir da curva de 

retenção de água no solo ajustada pelo modelo de Van Genuchten (1980), descrito pela 

equação (2) e representada na Figura 5. 



Tabela 1. Valores de densidade do solo (g em-3
) nos lisímetros 1,2,3 e 4 

Lisímetro Camadas (m) 

0-0,10 0,10 - 0,30 

1 

2 

3 

4 

em que, 

1,12 

1,25 

1,27 

1,15 

1,12 

1,11 

1,24 

1,25 

a = umidade a base de volume, em3 em -3; 

ar = umidade residual, cm3 em -3 ; 

as = umidade de saturação, cm3 em -3; 

'P = potencial de água no solo, kPa; 

0,30 -0,50 

1,08 

1,16 

1,26 

1,15 

a (em-I), me n são parâmetros da equação de Van Genuchten. 

3.5 Precipitação 

19 

0,50 - 0,70 

1,17 

1,19 

1,24 

1,39 

(2) 

A água precipitada foi medida por um pluviômetro localizado na área 

experimental. 

3.6 Variação de Armazenamento de Água no Solo 

Os valores de potencial de água no solo, determinados nos lisímetros foram 

convertidos em umidades à base de volume. Com os dados de umidade nas respectivas 

camadas, determinou-se o armazenamento de água no solo e sua variação dentro dos 

lisímetros, adotando o seguinte procedimento: 



(a) Umidade média por camada 

em = eIAI +e2A2 
AI +A2 

em que, 

em = umidade média, cm3 cm -3; 

eI e e2 = umidades na área de influência de cada tensiômetro, cm3 cm -3; 

AI e A2 = área de influência de cada tensiômetro, cm2
. 

(b) Armazenamento no perfil 

na primeira camada: 

(
e. +e'J SperfiI = J J H 

2 

e nas camadas seguintes: 

em que, 

S perfil= armazenamento do perfil, mm; 

ej =umidade da camada atual, cm3 cm -3; 

20 

(3) 

(4 ) 

(5 ) 

ej +i = umidade da camada atual mais a umidade da camada seguinte, cm3 cm -3; 

H = altura da camada, mm. 

A Figura 6 apresenta as áreas de influência dos tensíometros dentro dos lisímetros. 
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Figura 6- Desenho esquemático das áreas de influências do tensíometros nos lisímetros. 

(b) Variação de armazenamento 

em que, 

~S = variação de armazenamento de água no periodo de 1 dia, mm; 

SI = armazenagem no início do dia 1, mm; 

S2 = armazenagem no final do dia 1, mm. 

(6) 
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3.7 Determinação da Evapotranspiração da Cultura 

A medida da ETc em lisímetros constitui um método direto, baseado no princípio 

da conservação da massa, conforme a seguinte expressão: 

ETc = I + P - D ± i1S 

em que: 

I = lâmina total de irrigação no periodo, mm; 

P = precipitação total no período, mm; 

. D = lâmina de drenagem no período, mm; 

i1S = variação do armazenamento de água no período, mm. 

(7) 

A quantidade de água que entrou no volume de controle (hidrologicamente 

isolado) foi representada pela irrigação, avaliada através do seu controle, e precipitação. 

A variação de armazenamento de água no perfil do solo dentro do lisímetro foi calculada 

em função dos teores de água no solo determinados diariamente, com auxílio de 

tensiômetros e curvas de retenção de água. O componente D (drenagem) foi determinado 

pela medição da água drenada para fora do lisímetro, pela sua base inferior. 

A Evapotranspiração do maracujazeiro foi determinada no período de 21/05 a 

16/1 L O período em estudo foi dividido em 12 subperíodos de 15 dias (Tabela 2). 

3.8 Evapotranspiração de referência 

A evapotranspiração de referência (E To ) foi estimada pela equação de Penman 

Monteith, utilizando dados da estação meteorológica da ESALQ, fornecidos pelo 

Departamento de Ciências Exatas. A Tabela 3 apresenta os valores médios de radiação 

glogal, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento para os 12 subperíodos 

estudados. 



Tabela 2. Subperíodos com os respectivos intervalos de tempo. 

Subperíodo 

1 

*2 

*3 

**4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Dias após transplantio 

(DAT) 

17 - 31 

32-46 

47 - 61 

62-76 

77 - 91 

92 - 106 

107 - 121 

122 - l36 

l37 - 151 

152 - 166 

167 - 181 

182 - 196 

*Periodo em que as plantas !icaram protegidas com cobertura plástica 
**As plantas ticaram protegidas até o dia 14/07 

(Dia/mês) 

21/05 a 04/06 

05/06 a 19/06 

20/06 a 04/07 

05/07 a 19/07 

20/07 a 03/08 

04/08 a 18/08 

19108 a 02/09 

03/09 a 17/09 

18/09 a 02/1 O 

03/10 a 17/10 

18/10 a 01/11 

02111 a 16/11 
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o desenvolvimento teórico do modelo de Penman-Monteith pode ser encontrado 

em Monteith (1965), Monteith (1981), Monteith (1985). Sua representação matemática 

original é a seguinte: 

em que: 

ETo = evapotranspiração de referência, mm dia-I; 

À = calor latente de vaporização da água, MJ kg-I. 

(8) 
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Tabela 3. Valores médios de 15 dias de Radiação global (RG), temperatura média (T), 
umidade relativa do ar (UR), velocidade do vento (D2). 

Subperíodo 

1 

*2 

*3 

*4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

RG 

cal cm-2 d-1 

316,87 

229,33 

280,67 

263,27 

326,,60 

350,00 

412,20 

351,70 

501,30 

429,53 

483,83 

399,60 

*Periodo em que as plantas tlcararn cobertas 

T 

°C 

16,80 

17,50 

18,11 

18,64 

19,48 

17,57 

21,39 

21,45 

21,60 

21,58 

21,73 

21,90 

UR D2 

% m.s-1 

79,50 1,60 

86,10 1,76 

79,40 1,77 

78,70 2,00 

74,90 1,94 

67,40 2,60 

56,70 1,99 

72,7 2,40 

67,5 3,08 

74,4 2,81 

69,48 3,17 

75,75 2,82 

L1= tangente à curva de tensão de saturação de vapor d' água no ponto correspondente à 

temperatura média do ar, k:Pa °CI; 

Rn = saldo de radiação ou radiação líquida, MJ m-2 dia-I; 

G = fluxo de calor no solo, MJ m-2 dia-I; 

par= massa específica do ar, kg m-3
; 

Cp = calor específico do ar, em MJ kiI °CI; 

es = pressão de saturação do vapor d'água à temperatura da superficie evaporante, k:Pa; 

ea = pressão atual do vapor d' água no ar, kPa; 

ra = resistência aerodinâmica do ar em função da velocidade do vento, s m-\ 

rc = resistência do dossel, s m-I e 

y = constante psicrométrica, k:Pa kg-I °C1
. 
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Para facilitar o desenvolvimento da equação (8) o cálculo da evapotranspiração 

de referência, Peres (1994) sugere dividí-Ia em dois termos: da radiação ou energético 

(ETenerg, mm dia-I) e aerodinâmico (ETaerod, mm dia-I): 

ETo = ETenerg + ETaerod 

o termo energético é expresso da seguinte forma: 

Considerou-se, 

em que: 

y * = constante psicrométrica corrigida. 

Assim a equação (10) pode ser reescrita como: 

1 ~ 
ETenerg=---* Rn- G 

I, ~ + 'Y 

o termo aerodinâmico foi calculado pela expressão: 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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o calor latente de vaporização da água (À, em MJ kg-l) foi calculado pela 

seguinte expressão: 

À = 2,501- 2,361. 10-3 T (14) 

em que: 

T= temperatura média do ar em oCo 

Como o calor latente (À) varia muito pouco com a temperatura, foi adotado o 

valor médio À=2,45 MJ kg-1
, considerando-se T=20 0c. Calculou-se o valor de Ll (kPa 

.oC1
) pela equação (15): 

Ll == 4098 es 

(T + 237,3)2 

A constante psicrométrica (y, em kPa °C1
) foi calculado por: 

_ Cp po 
y - 0,622 À 

em que: 

(15) 

(16) 

Po = pressão atmosférica local C~95,31 kPa), Cp o calor específico do ar (kJ kg-1 °C1
) e 

À = o calor latente de vaporização da água (kJ kg-1
). 

Para o cálculo da massa específica do ar (kg m-3
) utilizou-se a seguinte expressão: 

P 
(17) 

Par = (T + 273) R 



em que: 

R = constante universal dos gases (0,287 kJ kg- l K-1
); 

T = temperatura média do ar em 0c. 
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o calor específico do ar à pressão constante (Cp) foi calculado pela expressão: 

Cp = 0,622y À 

P 

em que: 

y = constante psicrométrica, kPa kil °C1
; 

À calor latente, MJ kg-1 

(18) 

Neste trabalho foi considerado o valor médio Cp = 1,013 MJ kg-1 °C1
. 

Baseando-se nos resultados experimentais de Allen et alo (1992), Smith (1991) 

sugere que r,Jra seja calculado pela seguinte expressão: 

(19) 

apropriada para a grama com altura média de 0,12m (Smith, 1991). A variável U2 

representa a velocidade média do vento (m S-I) medida a 2 m de altura em relação à 

superncie do solo. 

Padronizando-se as medidas da velocidade do vento, da temperatura e umidade 

relativa para uma altura média de 2 m acima da superficie do solo, e adotando-se uma 

altura média de 0,12 m para a vegetação, Smith (1991) propõe que o cálculo da 

resistência aerodinâmica para a grama seja feita pela seguinte expressão: 

208 
r =-

a U 
2 

(20) 
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o termo (ea-es) da equação (8) representa o déficit de pressão de vapor (kPa). 

Existem vários métodos para se calcular esse termo, todavia o método utilizado pode 

afetar significativamente a magnitude do termo aerodinâmico. Para fins de 

padronização, Sediyama (1996) recomenda utilizar a média da pressão de saturação de 

vapor às temperaturas máxima e mínima menos a pressão de saturação do ponto de 

orvalho determinada no início da manhã, para determinações de ETo de 24 horas. 

Para a temperatura média do ar T ee), a pressão de saturação do vapor d'água 

atmosférico (es, em kPa) pode ser estimada pela equação: 

( 
17,27 T ) es = 0,6108 exp 

T +237) 
(21) 

A pressão atual de vapor pode ser calculada conhecendo-se a pressão de saturação 

do vapor d'água e a umidade relativa (UR %): 

UR 
e =e-

a s 100 
(22) 

o saldo de radiação à superficie (Rn, em MJ m-2 dia-I) foi calculado segundo a 

proposta de Wright (1982), utilizando-se ainda os seguintes critérios sugeridos por 

Sediyama (1996) para o cálculo da temperatura média, dos parâmetros da equação de 

o 

A ngstrom e albedo. 

3.9 Coeficiente de Cultivo (Kc) 

o coeficiente de cultivo foi determinado a partir da relação entre a 

evapotranspiração de cultura e evapotranspiração de referência, sendo representado pela 

seguinte expressão: 



Kc= ETc 
ETo 

3.10 Medições Morfológicas das Plantas 

29 

(23) 

Para acompanhar o desenvolvimento das plantas fez-se contagem do número de 

folha e medições de área foliar. A contagem de folha foi feita a partir de 25/06 a 23/1 0, 

As medições de área foliar realizadas a partir de 24/08 a 23110, com frequência de 15 

dias. Utilizou-se com um medidor de superficie portátil, modelo LI 3000 A, que permite 

medir área foliar sem destruí-las. As folhas foram medidas individualmente e os valores 

armazenados (cm2 planta-I) em um leitor digital. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Evapotranspiração de Cultura 

Na Tabela 4 apresentam-se os valores de lâmina total irrigação, precipitação, 

pluvial, drenagem e variação do armazenamento entre os dias 21/05/99 e 16/11/99 (17 e 

196 dias após o transplantio). Observa-se que o valor acumulado da ETc no peno do foi 

415,20 mm (em média 2,12 mm dia-I). 

Tabela 4. Valores médios de irrigação (I), precipitação (P), drenagem (D), variação de 
armazenamento (L\S) e evapotranspiração de cultura (ETc) para subperíodos 
de 15 dias (21/05/99 a 16/11/99). 

Subpenodo 1 (mm) P(mm) D(mm) ilS (mm) ETc (mm) 

1 72,40 7,00 59,40 7,40 12,60 

2* 24,00 0,00 16,60 0,55 6,75 

3* 29,90 0,00 18,40 - 0,35 11,85 

4* 22,00 0,00 16,90 -0,75 5,85 

5 29,00 0,00 23,40 -2,20 7,80 

6 56,50 0,00 26,60 7,55 22,35 

7 76,30 0,00 42,10 -5,10 39,30 

8 43,90 114,00 96,20 5,60 56,10 

9 61,60 0,00 3,70 0,45 57,45 

10 45)0 31,00 10,00 7,50 58,80 

11 46,10 11,50 5,30 -13,85 66,15 

12 63,20 33,50 12,70 13,80 70,20 

Total 570,20 197,00 331,30 20,6 415,20 

*Periodo em que as plantas ficaram cobertas 
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Na tabela 5 encontram-se os valores de ETc (mm dia-I) da cultura do 

maracujazeiro, obtidos nos quatro lisímetros, e os valores de ETo (mm dia-I) estimados 

pelo método de Penman Monteith, ambos em subperíodos de 15 dias, no período de 

21/05 a 16111/1999. No subperíodo 1 observou-se que a ETo atingiu valor médio de 

2,21 mm dia-I, reduzindo-se para 1,23 mm dia-I, 1,92 mm dia-1
, 0,94 mm dia-I e 1,02 mm 

dia-I nos subperíodo 2, 3, 4 e 5 respectivamente. A partir do período 6, os valores de 

ETo voltaram a crescer, atingindo o maior valor no período 8 (4,45 mm dia-I). 

Os baixos valores de ETo verificados nos subperíodo 2, 3, 4 e 5, podem ser 

atribuídos à baixa temperatura e radiação solar, uma vez que, nessa época, ocorreram 

frentes frias, com temperatura média abaixo de 18°C e radiação solar em torno de 273 

cal cm-2dia-I (Tabela 3). A medida que o inverno reduziu de intensidade, a ETo cresceu. 

Cury Lunardi et al. (1997) verificaram comportamento semelhante na estimativa da ETo 

pelo mesmo método nas condições de Botucatu-SP. Na avaliação da evapotranspiração 

potencial para algumas micro-regiões do estado de São Paulo, Sentelhas & Camargo 

(1996) verificaram menores níveis de evapotranspiração de referência nos meses de 

inverno, tanto por valores estimados quanto por medidos, concordado também com a 

tendência da ETo estimada neste trabalho. 

Os valores médios de ETo e ETc, em subperíodos de 15 dias, determinados no 

período de 21/05 a 16111, estão representados na Figura 7. Na Figura 8 apresentam-se os 

respectivos valores acumulados. Observa-se que as variações na ETc acompanharam as 

variações na ETo e nos subperíodos 11 e 12 a ETc superou ETo. 

Os baixos valores de consumo de água pelo maracujazeiro registrados entre 21/05 

e 03/08 (subperíodo 1 a 5), podem ser atribuídos, além do efeito da baixa radiação solar 

e do pequeno desenvolvimento da cultura, à cobertura que as plantas foram submetidas 

para proteção contra as baixas temperaturas que estavam ocorrendo nesse período. Sob 

condição protegida, os parâmetros que mais contribuem na evapotranspiração (radiação 

solar evento) tiveram menor influência no processo, uma vez que em função da forma 

como foi disposta a cobertura sobre as plantas, a circulação de vento era quase nula. 

Com surgimento de várias frentes frias nessa fase, as temperaturas médias diárias do ar 

mantiveram-se, na maioria dos dias, abaixo de 18°C. Além da temperatura, os valores de 
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radiação global sofreram também redução nesse período, quando comparados com as 

ocorrências antes e depois da cobertura das plantas. Durante o primeiro subperíodo a 

radiação global média foi de 316,87 cal.cm-2.dia-1
, caindo para 229,33; 280,67 e 267,27 

cal.cm-2.dia-1 nos respectivos períodos com proteção (Tabela 3). A redução nos valores 

desses parâmetros meteorológicos contribuem sensivelmente para a diminuição da ETc 

(Iensen, 1973; Doorembos & Pruitt, 1977, Klar, 1988; Pereira et aI., 1997). Decréscimo 

nos valores da radiação solar, que é a fonte de energia utilizada no processo da 

evapotranspiração, provoca redução na demanda evaporativa, tal como observado por 

Matzenouer et al. (1998). 

Tabela 5. Evapotranspiração de referência (ETo) e da cultura (ETc) do maracujazeiro em 
subperíodos de 15 dias, no periodo de 21/05/99 a 16/11/99. 

Sub- DAT**** ETo ETc CV*** 

período (mm dia-I) (mm dia-I) (%) 

Lis** 1 Lis 2 Lis 3 Lis 4 Média 

1 17-31 2,21 0,83 0,81 0,89 0,84 0,84 3,69 

2* 32-46 1,23 0,47 0,59 0,41 0,34 0,45 23,85 

3* 47-61 1,92 0,79 0,80 0,80 0,77 0,79 1,79 

4* 62-76 0,94 0,41 0,53 0,34 0,27 0,39 29,05 

5 77-91 1,02 0,55 0,48 0,52 0,52 0,52 5,55 

6 92-106 2,34 1,51 1,38 1,63 1,45 1,49 7,20 

7 107-121 3,45 2,51 2,32 2,61 3,03 2,62 11,43 

8 122-136 4,45 3,93 3,09 3,89 4,04 3,74 11,67 

9 137-151 4,32 3,95 3,33 3,94 4,09 3,83 8,81 

10 152-166 4,19 3,97 3,58 3,99 4,14 3,92 6,15 

11 167-181 4,31 4,53 4,14 4,40 4,55 4,41 4,40 

12 182-196 4,26 4,40 4,85 4,65 4,82 4,68 9,56 

Total 518,10 417,75 388,50 421,05 426,30 432,9 

*Periodo em que as plantas ficaram cobertas: ** Lis - Lisímetro; ***cv - Coeficiente de Variação; **** DAI - Dias 

após o transplantio 
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Figura 7. Valores médios da evapotranspiração de referencia (ETo) e evapotranspiração 

de cultura (ETc) do maracujazeiro determinadas no periodo de 21/05 a 16/11. 

17 47 77 107 137 167 197 227 

Dias após o transplantio 

Figura 8. Valores acumulados da evapotranspiração de referencia (ETo) e evapo

transpiração de cultura (ETc) do maracujazeiro determinadas no período de 

21/05 a16/11 (17 a 196 dias após a transplantio). 

Deve-se considerar também os fatores inerentes à espécie e ao crescimento 

vegetativo, principalmente massa foliar. Se o crescimento das plantas é reduzido, o 

consumo de água pela cultura reduz-se. Pela contagem do número de folhas nas plantas 

(Tabela 6) constatou-se que não houve emissão de novas folhas entre os subperiodos 

25106 e 22/07. Portanto, a baixa evapotranspiração do maracujazeiro também está 
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relacionada com o pequeno desenvolvimento das plantas nesse período (Ritchie & 

Jonhn, 1990), como conseqüência das baixas temperaturas ocorridas, corroborando as 

assertivas de Ruggiero et aI (1996); Souza & Meletti (1997); Rizzi et aI. (1998); Meletti 

& Maia (1999). 

Após a retirada da cobertura plástica e com aumento da disponibilidade de energia 

(Tabela 5), as plantas passaram a crescer, elevando o consumo de água. Verifica-se na 

Figura 9 um aumento exponencial do número de folhas por planta. 

Tabela 6. Valores de número de folhas do maracujazeiro determinadas no período de 
25/06 a 23110 nas plantas dos lisímetros 1,2,3 e 4 

Períodos DAT Número de folhas por planta Média 

Lis 1 Lis 2 Lis 3 Lis 4 

25/06 52 11 13 14 13 13 

15/07 72 11 13 15 13 13 

22/07 79 14 15 16 14 15 

24/08 112 22 19 35 26 26 

8/09 127 53 56 89 86 71 

21/09 140 52 70 101 77 75 

9110 158 93 123 170 221 152 

23110 172 164 188 203 266 205 
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Figura 9. Representação gráfica do número médio de folhas por planta em função da 

idade do maracujazeiro. 

Variação nos acréscimos dos valores de ETc deveu-se, provavelmente, a defeitos 

ocorridos no sistema de captação de água que afetou, em parte, a irrigação das plantas e, 

consequentemente, a evapotranspiração da cultura, visto que o consumo máximo de 

água pela planta só ocorre na ausência de restrições hídricas no solo (Doorembos & 

Kassam, 1979; Marouelli et aI., 1994; Doorembos & Pruitt, 1977; Pereira et aI., 1997), 

condição para a qual é necessária a manutenção dos níveis de umidade do solo sempre 

próximos da capacidade de campo (Bernardo, 1995; Sousa et alo 1997). Destaca-se que, 

em alguns dias, essa condição pode ter sido violada. 

As diferenças nos valores de ETc observadas entre os lisímetros, podem estar 

associadas ao crescimento diferenciado das plantas e à variabilidade espacial das 

propriedades fisicas do solo, tais como, grau de compactação nas camadas, 

permeabilidade, velocidade de infiltração e capacidade de retenção de água. 

Pelas áreas foliares das plantas determinadas a partir de 25/08, com freqüência de 

15 dias (Tabela 7 e Figura 10), constatou-se que os maiores valores foram obtidos para a 

planta do lisímetro 4, correspondendo ao lisímetro que apresentou os maiores valores de 

ETc nos subperíodos correspondentes. Entretanto, a mesma tendência não foi verificada 

nos pemais lisímetros, tanto entre observações quanto no acumulado. 
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Tabela 7. Área foliar do maracujazeiro determinada no período de 25/06 a 23110 

Datas DAT Área foliar (cm~ planta-I) 

Lis 1 Lis 2 Lis 3 Lis 4 média 

24/08 112 1828,32 2455,95 3224,21 3395,00 2725,87 

08/09 127 4192,23 4047,19 6415,67 7939,66 5148,69 

21/09 140 4402,88 5747,92 7526,89 8379,64 6514,33 

09110 158 5684,72 8166,06 11120,34 13173,47 9536,15 

23110 172 12019,21 15982,23 14299,71 19673,64 16243,70 

Com os valores de ETc apresentados na Tabela 5, verifica-se que o consumo de 

água da cultura não atingiu o valor máximo, fato este já esperado, uma vez que as 

plantas ainda se encontravam em crescimento vegetativo e em início de florescimento, 

atividades essas que demandam maior quantidade de água. Apesar de indicações que o 

maracujazeiro desenvolve-se bem sob potenciais de água no solo entre - 6 a - 20 kPa 

(Staveley & Woltenholme, 1990), não existe na literatura informações concretas sobre o 

seu consumo hídrico. Entretanto, comparando os valores de ETc do maracujazeiro 

obtidos neste trabalho com informações para outras fruteiras de porte semelhante, pode

se observar coerência na evolução do ETc no período estudado. No caso da videira, por 

exemplo durante o crescimento vegetativo, floração e início da formação dos frutos a 

evapotranspiração máxima é afetada por deficiências de água no solo (Doorembos & 

Kassam, 1979), período em que ocorre maior consumo de água pela cultura. 
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Dias após o transplantio-DAf 

Figura 10. Valor médio da área foliar por planta em função da idade do maracujazeiro. 

Na avaliação do consumo de água da acerola, nas condições climáticas de 

Fortaleza, Bezerra et aI. (1997) constataram também que a evapotranspiração da cultura 

atingiu maiores níveis (9,8 mm dia-I) na fase de floração e frutificação. 

Os níveis mais elevados de ETc, verificados neste trabalho, coincidiram com o 

início da floração do maracujazeiro. Isso evidencia que o consumo de água pela cultura 

pode atingir valores maiores nas fases subsequentes, o que está compatível com os 

resultados obtidos por Netto et aI. (1997) e Bezerra et aI. (1997), para as culturas de 

videira e acerola, respectivamente. 

A evolução do desenvolvimento vegetativo das plantas descrita pela área foliar do 

maracujazeiro (Figura 10) mostrou-se compatível com a variação da evapotranspiração. 

Na Figura 11 observa-se que a área foliar cresceu linearmente com o aumento do 

número de folhas por planta, no periodo considerado. 
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Figura 11. Valor médio da área foliar por planta em função do número de folhas. 

4.2 Coeficiente de Cultivo (Kc) 
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o coeficiente de cultivo (Kc) é um índice determinando a partir da relação entre a 

evapotranspiração da cultura (ETc) e a evapotranspiração de referência (ETo) e serve 

para medir os efeitos das caracteristicas da cultura sobre as necessidades hídricas 

(Doorembos & Pruitt, 1977). Os valores de Kc para o maracujazeiro foram determinados 

durante o periodo de crescimento e início de floração (dos 17 ao 196 dias após o 

transplantio), estando apresentados na Tabela 8. Para o periodo analisado, em média, os 

valores variaram de 0,37 a 1,10. Dos 31 aos 76 dias após o transplantio os valores de Kc 

variaram de 0,37 a 0,41 e após esse período variaram de 0,51 a 1,10. Os acréscimos nos 

valores de Kc são explicados pelo aumento da área foliar. 

Normalmente, os valores de coeficientes de cultivo aumentam, atingem um 

máximo, e depois diminuem em função do ciclo da planta. Na fase inicial, que 

compreende a germinação e início de crescimento, ou transplantio de mudas, pegamento 

e crescimento inicial, quando se tratar de fruteiras, a área de solo coberta pela planta é 

muito pequena, o que resulta em pouco consumo de água e, consequentemente, os 

valores de Kc são baixos. Já na fase de pleno desenvolvimento, a demanda hídrica da 

cultura aumenta e o Kc tende a atingir valores máximos (Doorembos & Pruitt, 1977; 



39 

Doorembos & Kassam, 1979; Marouelli et aI., 1994; Pereira et aI., 1997). Essa tendência 

foi observada para o maracujazeiro, embora acredita-se não ter atingido o máximo valor 

de Kc, uma vez que as plantas ainda estavam em crescimento. 

A literatura apresenta poucas informações sobre a evapotranspiração e o 

coeficiente de cultivo para espécies frutíferas. Este fato leva a utilização de valores 

empíricos tomando como base outras culturas cultivadas em regiões distintas (Soares et 

aI., 1998). Esses autores mencionam que na ausência de coeficientes de cultivo, ajustes 

tem sido feitos a partir de outras frutíferas, como citrus e/ou utilizando a metodologia 

proposta por Doorembos & Kassam (1979). 

Não foram encontradas na literatura informações sobre evapotranspiração e 

coeficiente de cultivo para o maracujazeiro. Contudo, os valores de Kc obtidos neste 

trabalho, entre 0,37 e 1,10 são coerentes, pois, algumas fruteiras tem apresentado Kc 

superior a 1 na fase de máximo consumo hídrico, como e o caso da acerola, com valores 

de Kc acima de 1,6 (Bezerra et aI., 1997). 

Para a videira, cultura de crescimento e condução semelhante ao maracujazeiro os 

valores de Kc recomendados por Doorembos & Kassam (1979) variam entre 0,25 e 0,75, 

para as fases inicial e de máximo consumo de água, que diverge dos valores determinado 

por Netto et alo (1997) nas condições do semi-árido com valores máximos de Kc = 0,65. 

Isto evidencia que embora haja recomendações para a utilização de Kc obtidos em outras 

regiões, é preciso ter muito cuidado, pois dentro da mesma espécie e/ou variedade 

podem ocorrer diferenças nos valores entre regiões. 

A relação entre os valores de Kc encontrados para o maracujazeiro e o número de 

dias após o transplantio, para um período em estudo, encontra-se na Figura 12. Os 

valores de Kc aumentaram progressivamente nesse período e, pelo ajuste da curva de 

Kc, constata-se tendência de estabilização a partir dos 196 dias após o transplantio. 

A evapotranspiração máxima de uma cultura (ETc) é dependente de uma série de 

fatores biológicos e ambientais. A área foliar é o mais importante fator biológico, 

representando o tamanho da superficie transpirante, enquanto que a evapotranspiração 

de referência é um indicador da demanda hídrica da atmosfera. Analisando-se a relação 

entre ETclETo e área foliar (Figura 13) observa-se que o coeficiente de cultivo cresceu 
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exponencialmente com a área foliar. Pelo ajuste encontrado, verifica-se que esta 

representa adequadamente os valores de Kc determinados para a cultura do 

maracujazeiro em função da área foliar, no período considerado. 

Tabela 8. Coeficiente de cultivo (Kc) do maracujazeiro determinada a partir da ETc 
obtida em 4 lisímetros de drenagem e ETo obtida pelo método de Penman-
Monteith no período de 21/05/99 a 16/11/99 

Subperíodo Kc Kc 

1 2 3 4 médio 

1 0,38 0,37 0,40 0,38 0,38 

2 0,38 0,48 0,33 0,28 0,37 

3 0,41 0,42 0,42 0,40 0,41 

4 0,44 0,56 0,36 0,29 0,41 

5 0,54 0,47 0,51 0,51 0,51 

6 0,65 0,59 0,70 0,62 0,64 

7 0,73 0,67 0,76 0,88 0,76 

8 0,88 0,69 0,87 0,91 0,84 

9 0,91 0,77 0,91 0,95 0,89 

10 0,95 0,85 0,95 0,99 0,94 

11 1,05 0,96 1,02 1,06 1,02 

12 1,03 1,14 1,09 1,13 1,10 

Média 0,69 0,66 0,69 0,70 0,69 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos do presente trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

• Após os 76 dias do transplantio os valores médios de evapotranspiração da cultura 

foram crescentes, atingindo o valor máximo de 4,68 rnm dia-1 no período 

compreendido entre os 182 e 196 dias após o mesmo. 

• A evapotranspiração da cultura aumentou com a emissão de folhas e com a área 

foliar das plantas. 

• O maior consumo de água pelo maracujazeiro ocorreu no início da floração e 

frutificação das plantas. 

• Os valores de coeficiente de cultivo aumentaram de 0,51 a 1,10 com o aumento da 

área foliar de 0,154 m2 a 2,599 m2
, segundo urna função logarítmica, no período 

entre 84 e 189 dias após o transplantio. No período anterior a este, o valor médio 

de Kc foi 0,41. 
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