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BALANÇO HiDRICO E ENERGiTICO NA CULTURA IRRIGADA 

DO FEIJOEIRO EM LATOSSOLO ROXO 

RESUMO 

Autor: EMILIO SAKAI 

Orientador: ◊RIVALDO BRUNINI 

O presente trabalho teve o objetivo de estudar 

o comportamento de alguns parimetros que afetam o manejo 

das irrigaçSes do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) rela

cionados � disponibilidade de igua no solo e às condiçSes 

,::,.mb i e·nt aisª 

O estudo foi realizado no Centro Experimental 

de Campinas - Instituto Agron6mico do Estado de Sio Paulo r

<IAC), no inverno de 1986, em �rea de superfície plana de 

latossolo roxo. Inicialmente, determinaram-se os parime

tros físico-hídricos do solo e, durante o desenvolvimento 

da cultura, acompanhou-se sistematicamente a umidade do 

s;olo, a abE.-rtura E.'stomát ica e o. balanço energit-ico nos 

tratamentos de irrigação. 

A evapotranspiraçio real <ETr), determinada 

atravÉ-s do balanço hídrico de campo em períodos de quatro 

dias, foi relacionada com a evapotranspiraçio de referin

cia, estimada pela evaporaçio do tanque classe A, e com a 

ETr obtida pelo balanço de energia (diária). 

O consumo total de água pela cultura mostrou

se linearmente relacionado à porcentagem de água disponí

vel e �  limina total de irrigaçio, e de forma assintdtica 

com a produção de grios. 
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Os resultados mostraram que o intervalo médio 

entre irrigaçies menor que nove dias, apds o florescimento 

alím de aumentar a perda de igua por drenagem profunda, 

nio elevou significativamente a produçio final de grãos. 

Houve recuperaçio total na abertura estomitica 

dos fol Íolos do feijoeiro apds estresse hídrico, porim, 

quando este foi severo, acarretou demora na resposta da 

taxa transpiratdria. 

O coeficiente de cultura mostrou-se relaciona

do com o desenvolvimento da cultura e das condiç�es de 

umidade do solo� sob estiesse moderado, foi afetado pela 

resistincia estomitica e pela evapotranspiraçio potencial 

e, sob estresse severo, praticamente, sbmente pela inten

sidade da evapotranspiração potencial" 
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WATER ANO ENERGY BALANCE OF IRRIGATED FIELD BEANS GROWN

ON A D0-SKY UHOSOL

SUMMARY 

Author: EMILIO SAKAI 

Adviser: ◊RIVALDO BRUNINI 

This work investigates the water consumption 

and crop coefficient of field beans (Phaseolus vulgaris 

L.) as related to available water and environmental con

ditions. 

A field experiment was conducted during the 

winter season of 1986, on a flat, well drained dusky lato-

sol,. in the E}-�per imental Center of Campinas, Instituto 

Agronomico, State of Sio Paulo. Soil physical condit ians, 

soil water profile, energy balance and estomatal resistan

ce were monitored along the season of five irrigation time 

inter-vals. 

Actual evapotranspiration <ETa) was determined 

by field water balance over periods of four days, and the 

results compareci to daily ETa by Bowen ratio and reference 

evapotranspiration <ET�) est imated by pan,evaporation. 

The water consumption was linearly related to 

percentage available water and irrigation depth, but 

asymptotically by to bean grain yield. 

Stomatal resistance was reversely affected by 

water shortage. But water application after severe water 

stress did not show readly recover on transpiration rate. 

The results showed that mean irrigation inter

val of nine days or less, after flowering 7 did not increa

se significantly grain yield eventhough increased losses 

of water by drainage. 
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Crop coefficient (Kc) was dependent on crop 

development ,, env i ronment a 1 and so i 1 vJat er cond i t i ons-f •.rn-

der moderated stress ,, Kc was affected by stomatal resis-

tance 

�;t ress, 

rati()na 

and reference evapotranspiration� •.mder severe 

Kc was mostly affected by reference evapotranspi-
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1. INTRODUÇÃO

O feiJio, produto básico na dieta alimentar do 

povo brasileiro, t, para muitos, a principal fonte de pro

teínas. Há dicadas, a cultura do feijoeiro (Phaseolus vul

garis L.) tem recebido a atençio das diferentes áreas da 

pesquisa agron6mica. Contudo, sua produtividade midia se 

estabilizou em um patamar muito baixo em rela;io ao seu 

potencial gen�tico. 

Entre os fatores que afetam a produção vege

tal, destaca-se a água; t o  meio de difusio dos solutos 

nas c�lulas e solvente para a maioria das rea;Ses bioqu{-

micas; funciona ainda como regulador da temperatura, pela 

alta capacidade calor{fica, sendo básica na sustentação 

dos tecidos vegetais, dada a sua incompressibilidade. 

Nas plantas em desenvolvimento, há uma conti

nuidade no fluxo da água desde o solo atl a atmosfera. A 

absorção, a transloca;io e a transpira;io da água pelas 

plantas dependem, alim dos parimetros inerentes ao solo, 

de certas caracter{sticas fisiológicas próprias à planta 

e, principalmente, das condiçSes micrometeorológicas am

bientais. Entre as propriedades do solo que comandam esses 

movimentos, a condutividade hidriulica e o potencial da 

igua no solo sio os principais, sendo regulados pelas suas 

características físicas: textura, estrutura e porosidade. 

Períodos de estiagem e alta demanda evaporativa da atmos

fera sio �reqüentes e, muitas vezes, de conseqU&ncias de-

sastrosas, ocasionando déficit hídrico às plantas e dimi-

nui;io na produtividade do feijoeiro. 



O conhecimento dos processos e fatores que in

fluenciam a demanda de �gua (evapotranspiraçio> e a �gua 

nlo-retlda na camada de atuação efetiva do sistema radicu-

lar das culturas no solo - drenagem profunda - constituem 

duas valiosas fases do balan�o hídrico real. 

A importincia de conhecer a evapotranspiraçio 

de uma cultura resulta de uma estreita relaçio entre a 

transpiraçio e a procluçio de biomassa da planta (WIT, 

1958). A dificuldade de separar a transpiraçio da evapora

çio do solo levou ao uso dos dois termos conjugados� eva

potranspiraçio (ET). 

Para um estudo detalhado das reais necessida

des hídricas de um cultivo, i preciso conhecer os fatores 

físicos do solo, particularmente no que se relaciona � 

disponibilidade hídrica, e os parimetros da cultura: re

sistincia estomitica, potencial de �gua na folha, irea e 

temperatura da folha e eficiincia do uso da igua, além dos 

elementos climiticos: radiaçio l {quida, temperatura do ar, 

déficit de pressão de vapor e velocidade do vento. 

Nesse contexto, realizou-se o presente estudo 

com o feiJio cultivar Carioca-80-SH r em condiçies de cam

po 7 com o objetivo de: (a) estudar o consumo e o efeito do 

manejo da irriga;ão para produção de grios r em condi�8es 

variáveis de disponibilidade hídrica no solo; Cb) correla

cionar esse consumo hídrico com parimetros clirniticos e 

fisioldgicos, e (e) comparar as estimativas da ET, pelo 

mitodo do balan;o de energia e do balan;o hídrico no carn-



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1.ConsideFa�Ões sobFe o feijoeiFo 

Central, 

1800mm, 

◊FiginiFio da regiio semitropical da Amtrica 

onde a precipita�io miclia varia entre 500 e 

e a temperatura midia oscila de 17 a 30ºC 7 o 

feijoeiFo caFacteFiza-se como planta heFb�cea, com sistema 

FadiculaF de natuFeza pivotante e ciclo vegetativo de 

75-120 dias; Consome, ao longo do ciclo, segundo as condi

ções edafoclim�ticas, 300 a 500 mm de água, sobFetudo nas 

fases de emergincia, floFescimento e foFmaçio dos legumes 

consoante DOORENBOS & KASSAM (1979) e FequeF, para a geF

minaçio, uma tempeFatuFa do solo acima de 15°C. A 1s0c, a 

germina�io leva ceFca de doze dias e, a 25ºC, ceFca de se

te dias. As vaFiedades, em geFal, nio sio afetadas pela 

duFaçio do dia. 

No Estado de Sio Paulo, o PFincipal cultivar 

de feijio recomendado para plantio pela SecFetaria da 

AgricultuFa, nas tFis ipocas de cultivo, i o CaFioca 80-

SH: apFesenta alta produtividade, valoF bioldgico e resis

tincia a muitas Faças do fungo da antracnose e da feFFugem 

e ao vírus do mosaico comum <BULISANI & ROSTON, 1987). 

Segundo BULISANI (1987), o cultivo de feijio 

de inverno irFigado expandiu-se nos tlltimos anos, sobretu

do nas FegiÕes Centro-Norte e Centro-Oeste do Estado. A 

disponibilidade de Fecursos hÍdFicos, energia elitrica e 
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condiçSes ecoldgicas favoriveis ao seu desenvolvimento, em 

maio-setembro, com boa sanidade, veio solucionar a proble

mitica de produçio de semenfes, evitando a disseminaçio 

d6s agentes causais de mollstias limitantes. 

Embora a cultura apresente sistema radicular 

de natureza pivotante, autores de regi8es tropicais obser

varam que grande parte das raízes se encontram nos primei

ros 20 cm. INFORZATO & MIYASAKA (1963) relatam que, em 

podzdlico vermelho-amarelo, 74,5% do sistema radicular es

ti contido nos primeiros 10 cm do perfil do solo e 83,6%, 

nos primeiros 20 cm; em podzolizado de Lins e Marília, 

87,4% do sistema radicular concentra-se até a profundidade 

de 10 cm e 97,4% ati 20 cm� REICHARDT et ali i (1974) veri

ficaram, em experimentaçSo de campo, que 90% das raízes se 

encontravam nos primeiros 30 cm do perfil do solo. ROVIRA 

(1975), estudando o cultivar Carioca, observou a total ida

de do sistema radicular ati 50 cm de profundidade, e de

terminou que, lateralmente, a raiz do feijoeiro cultivado 

em espaçamento de 50 cm chega a atingir 25 cm. CAIXETA et 

alii (1983) verificaram que o sistema radicular da planta 

se concentra na camada superficial (0-20cm) do solo e res

ponde a irrigações freqüentes. Para STANSELL & SMITTLE 

(1980) F o manejo de igua no solo F na profundidade de 

30 cm, foi adequado para elevada produtividade de grios r

embora o feijoeiro também tenha extra{do igua de camadas

abaixo dessa profundidade. 

2.1.1. Irrigação do feijoeiro 

Segundo HAGAN et ali i (i967> r estresse de umi

dade i geralmente associado com redu�io do conte�do de 

igua no solo, na zona que compreende o sistema radicular, 

no ponto em que a taxa de evapotranspiraçio excede a de 

absor�io das raízes e/ou transmissio de igua para as par-
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tes da planta acima do solo. Estresse moderado denota mar

cante perda de turgor durante o dia, recuperando o estado 

integro � noite, porlm sem danos� folha. Estresse severo 

se refere à falta de igua na planta a ponto de, a noite, 

ela nio se recuperar. Períodos longos de estresse na época 

de florescimento reduzem o n�mero de vagens e de grios por 

vagem e, antes do florescimento, retardam o desenvolvimen

to da planta. Estresse prolongado na matura�io diminui a 

produtividade, ao reduzir o peso dos grios. Conforme RO

B INS et alii (1956), hi decriscimo de 20% no rendimento de 

sementes, quando deficiincias hídricas visíveis persistem 

antes ou durante a flora�io ou, ainda, antes da matura�io 

das primeiras vag�nsu 

LAMBERTH (1950), estudando os fatores que in

fluenciam o pegamento das vagens, concluiu que a disponi

bilidade de igua era o fator ambiental mais importante. 

BERNARDO et ali i (1970) observaram as maiores produ��es de 

feiJio nos tratamentos em que se irrigava quando a tensio 

da �gua no solo atingia 0,05-0,065 MPa. Nos tratamentos 

mais dmidos, as plantas apresentavam maior precocidade e, 

acima de 0 r 075 MPa r sintomas de falta de igua. 

BURMAN & BOLMONT (196i), em pesquisas em casa 

de vegetaçio r realizaram experimento onde as parcelas de 

feiJio recebiam irrigaçio quando o potencial matricial da 

igua no solo alcançava -0,05� -0,i0; -0,20 e -0 r 40 MPa; no 

tratamento mais irrigado, em rela;io aos demais, houve 

resposta significativa sobre o peso de grios por vagem, 

n�mero de vagens por planta e de grios por vagem. 

McMASTER et ali i (1965) e HORNER & MOJTEHEDI 

entre outros, verificaram as maiores redu;ies na 

produçio quando o dificit de 1gua no solo ocorria no flo

rescimento e na frutificaçio 

Para MAGALH�ES & MILLAR (1978), houve decrés

cimo na produçio de grãos com o ntlmero de dias de dlficit 

de igua a partir de uma semana antes do início da flora-



çio 7 com a diminuiçio do potencial matricial do solo. An

tes e apds o período desse dificit, os tratamentos foram 

efetuados em condlçies dtimas de umidade ati o final do 

cicl� da cultura. 

Segundo MILLAR & GARDNER (1972), o feijoeiro i 

afetado no crescimento e transpiraçio quando o potencial 

matricial i menor que -0,025 MPa 7 sofrendo a -0,04 MPa um 

decriscimo de 50% na taxa de transpiraçio. 

D e  acordo com DAKER (1984) 7 o nível de tensio 

da �gua no solo tolerado pelo feijoeiro para obter eleva

das produçies i de 0,06 a 0,10 MPa. BULISANI (1987) 7 em 

Sio Paulo 7 propie que se irrigue quando o solo atinge a 

tensio de & 7 07 MPa e que se tenha cuidado especial nas fa

ses de germina�io, crescimento vegetativo, florescimento e 

enchimento dos grios, pois, caso ocorra dificit hídrico 

acentuado 7 as perdas de produçio poderio ser elevadas e 

irrecuperiveis. 

DOORENBOS & KASSAM (1979) recomendam que o su

primento de �gua para a mixima produção de feiJio seja 

�ontínuo 7 desde o início do ciclo 7 suspendendo-se a irri

ga�io cerca de 20-25 dias antes da colheita. A deficiincia 

hídrica severa no período vegetativo geralmente retarda o 

desenvolvimento do ciclo da cultura, e irrigaçies freqüen

tes durante o florescimento e matura�io elevam bastante a 

produ�io. DOORENBOS & PRUITT (1977) apontaram o período 

crítico à deficiência hídrica da cultura do feiJio da se

guinte forma r por ordem de prioridade:(1) período de flo

rescimento e pegamento das vagens; (2) período vegetativo 

e (3) período de maturaçio. Entretanto 7 o tlltimo pode ser

mais crítico que o anterior r desde que nio tenha ocorrido 

deficiência hídricau 
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Para a manutenção da umidade do solo em níveis 

dtimos de armazenamento, atravis da irrigaçio ou da drena

i necessário caracterizar o sistema solo-planta

atmosfera que interfere no balanço hídrico da cultura. 

No estudo da determinaçio do consumo de igua 

pelos vegetais em áreas irrigadas, destacam-se os m�todos 

do balanço hídrico de campo e do balanço de energia. 

2.2.i. Balanço hídrico de campo 

O balanço hídrico de campo � um mltodo para 

avaliar, em determinado período, os protessos de fluxos de 

água em um solo, cultivado ou nio <HILLEL, 1971). Seus 

componentes sio os seguintes: precipitaçio, irrigaçio, es

coamento superficial, drenagem profunda, evapotranspiraçio 

e variação do armazenamento de água no solo. Cada um deles 

tl apresentado em forma integral ou diferencial, numa equa-

çi� baseada no princípio da conservaçio da matiria 

LEL, 1980, e OMETTO, 1981). 

(HIL-

Na elaboraçio do balanço hídrico de campo, a 

maior dificuldade se encontra na estimativa da drenagem 

profunda obtida mediante a equaçio de Darcy. Muitas vezes, 

ela i negligenciada ou incluída como parte do armazenamen-

to de água ou evapotranspiraçio da cultura (ROSE, 1966), 

às vezes, seja responsável por grande parte da 

água perdida. Segundo REICHARDT et ali i (1979), podem 

ocorrer erros na estimativa do gradiente do potencial hi

dráulico no sol�, principalmente na determinaçio da condu

tividade hidráulica. Embora esta, quando obtida em labora

tdrio, possa ser usada sem sirias restriç�es <DANG, 1980), 

a exponencialidade da rela�So entre a condutividade hi

dráulica e a umidade do solo em base volumitrica faz com 
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que um pequeno erro na estimativa da umidade possa resul

tar num valor da condutividade hidriulica de outra ordem 

2.2.1.1. Drenagem profunda 

O movimento de igua no solo, que preferencial

mente ocorre na fase líquida, di-se em resposta a diferen

�a� de potencial da igua. Esse fluxo t igual ao produto da 

condutividade hidriulica pelo gradiente de potencial to-

tal, inicialmente determinado por Darcy em 1856. Assim, 

para o cílculo da drenagem profunda, i necessirio a deter

minaçio de ambos na profundidade do sistema radicular. 

A condutividade hidr,ulica, apesar de ser di

retamente proporcional à umidade do solo, nio implica que 

o fluxo tambim o seja. Os fluxos de ,gua no campo ocorrem,

na maioria das vezes, em condi�ies insaturadas. 

OGATA & RICHARDS (1957) determinaram a condu

tividade hidriulica no cam�o, atravis do perfil instanti

neo em condiç3es de nio-saturaçio, modificando o mitodo 

aplicado por RICHARDS et ali is (1956), mediante a cobertu

ra da superfície do solo, e eliminando, assim, o fluxo as

cendente. NIELSEN et ali i (1962) utilizaram-se da mesma 

ticnica, exceto na determinaçió da umidade, onde emprega

ram sonda de niutrons, ticnica introduzida por BELCHER et 

a 1 i i s ( 1 950 > .. 

Atravis de medidas sucessivas do conte�do e do 

gradiente de potencial da igua de um perfil do solo� HIL

LEL et alii (1972) observaram uma relaçio exponencial en

tre a umidade volumitrica e a condutividade hidriulica .. 

Em vista das di�iculdades envolvidas na deter

mina�io direta da condutividade hidriulica do solo, muitos 

pesquisadores procuram relacioni-la com outras proprieda

des físicas de ficil medida. No mltodo proposto por REI-



CHARDT et ali is (1975) 7 é preciso conhecer apenas a umida

de de saturaçio v a umidade seca ao ar e o coeficiente an

gular da curva da distincia d� fonte de igua à frente de 

molhamente versus a raiz quadrada do tempo em experimentos 

de infiltração horizontal, em coluna de solo homogeneamen

te compactado em laboratdrio. 

PAULA SOUZA et ali (1979) calcularam a drena-

gem profunda em terra roxa estruturada numa cultura de 

feijão, na profundidade de 120 cm 7 observando que no pe

ríodo �mido ela foi responsivel por 58,7% da contabilidade 

da igua e, no seco, por 6 7 6% apenas. 

2ª2.1.2. Evapotranspiração 

A evapotranspiração <ET) de uma �rea cultivada 

consiste na evaporação do solo e transpiraçio pelas plan

tas, e varia com o estidio de desenvolvimento da cultura. 

Esses processos de evaporação e transpiração ocorrem si

multinea e interdependentemente. A dificuldade em separi

los levou ao uso dos dois termos conjugados: evapotranspi-

ração. A importincia em conheci-la é a estreita relação 

entre a transpiração e a produção de biomassa da planta 

(WIT, 1958). Essa dependincia da produção final de biomas

sa e- de grãos na evapotranspiração total das culturas tam

bém é relatada por DOWNEY (1972). 

A estimativa da evapotranspiração é primordial 

na agricultura, sobretudo ao planejamento da irrigaçio, à 

predi;io de produtividade e ao manejo da disponibilidade 

dos recursos hídricos (HAGAN et ali i r 1967 r e DOORENBOS & 

KASSAM. 1979). Virios mitodos foram desenvolvidos e ticni

cas introduzidas para a determina�io da �gua consumida pe

las plantas, com base em conceitos físicos de transporte 

de vapor d'igua e nas respostas fisiológicas dos vegetais 

em experimentaçio. 
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Estudando a evapotranspiraç:io do algodio e 

sorgo-granífero cultivados em lisímetros, RITCHIE et ali i 

(1972) observaram que a taxa de transpiraçio diminuiu 

quando 80% da igua extraível do perfil do solo foi usada. 

RITCHIE (1973) notou o mesmo efeito com milho r e MEYER & 

GREEN (1980) detectaram uma reduiiD na taxa de transpira

ç:io quando 70-80% da igua disponível era consumida em tri-

go. 

MILLAR & GARDNER (1972) de�erminaram decrisci

mos curvilineares na transpiraç:io e na taxa de produç:io de 

matéria seca com o potencial de �gua do solo: quando este 

decresci a de --0, 028 a -0, 04 'MP a, a produç:io de mat iria se··

c a diminuía em 47%. Determinaram, também, que o fechamento 
. 

dos est8matos pelo déficit de �gua resultou em maior redu

ç:io na taxa de crescimento do que na transpiraçio. 

Para COWAN & MILTHORPE (1968) e KAUFMANN & 

HALL (1974), a taxa de perda de �gua através das plantas e 

os gradientes de potencial que geram o movimento da igua 

são determinados, primariamente, pelos fatores atmosféri

cos e da planta que interferem na passagem do vapor d 'igua 

da folha para a atmosfera. Ji para GARDNER (1965), a eva

potranspira�io em culturas sem deficiincia hídrica i co

mandada muito mais pelas condiç:ies atmosféricas do que pe

los fatores do solo e da planta T considerando que a radia

çio solar ia força motriz primiria e que a taxa de escoa

mento da igua depende do gradiente de pressio de vapor 

d 'água entre a superfície evaporante e o ar. 

SILVEIRA & STONE (1979) realizaram o balan�o 

hídrico do feijoeiro em latossolo vermelho-amarelo em cer

rado de Goiinia. Considerando um volume de controle com 

60 cm de profundidade, encontraram 220 mm de evapotranspi

·ra�io e 40 mm de drenagem profunda T ou equivalentes a 62 e

11% da evaporaçio do tanque classe A, acumulada ao longo 

do ciclo da cultura. 
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Em um experimento de tris anos, na Costa Rica, 

GIRALT (1979) estimou a evapotranspiraçio total do fei

joeiro em 360-371 mm, com midia de 3 7 27-3,47 mm.dia-1�

GUIMAR�ES et ali i (1982), avaliando a evapo

transpiraçio 7 em Goiinia, de popula;Ses do feijoeiro r com 

e sem irriga�io, obtiveram valores de evapotranspiraçio de 

1 v 96 a 2,14 mm.dia-1 nos primeiros dez dias ap6s a germi

naiio; 5,27 a 7,26 mm.dia-1 no período da floraçio, e de 

0 7 79 a 1,45 mm.dia-1 no início da maturação.

2.2.1.2.1. Coeficiente de cultura 

A rela�io entre a evapotranspiraçio real e a 

potencial ou de referincia (ETr/ETo), denomina-se coefi

ciente de cultura (Kc) (DOORENBOS & PRUITT r 1977): trata

se de um coeficiente complexo que envolve vari�veis rela

cionadas ao desenvolvimento da planta e ao manejo da �gua. 

Em experimentaçio em terra roxa estruturada, 

em Piracicaba, LUCHIARI JUNIOR (1978) obteve Kc midio de 

0,88, calculado pela estimativa da evapotranspiraiio real 

do feijoeiro, a partir da evaporaçio midia di�ria corrigi

da do tanque classe A, para períodos de sete dias. Ji D00-

RENBOS & KASSAM (1979) recomendam valores diferentes de Kc 

para diferentes estidios de desenvolvimento da cultura. No 

estidio 1, que vai ·da germina�io ati 10% de cobertura ve

getal 

10 a 80% de cobertura do solo pelas plantas (15 a 20 dias) 

- Kc de 0,7 a 0,8; no est�dio 3, de 80% de cobertura vege

tal ati o início do amadurecimento (35 a 45 dias) - Kc de

1,05 a l v 2; no estidio 4, do amadurecimento ati a colheita

(20 a 25 dias) - Kc de 0,65 a 0,75, e no estidio 5, perío

do da colheita - Kc de 0,25 a 0,30.
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ENCARNAÇ�O (1980) v comparando os mitodos de 

ciet�rminaçio do Kc em feijoeiro cultivar Goiano Precoce em 

terra roxa estruturada, em Piracicaba, concluiu que a es

timativa de Kc atravis do tanque classe A foi a �nica que 

nio Jiferlu estatisticamente do padrio recomendado pela 

FAO (DOORENBOS & KASSAM 7 1979). 

SANTOS (1985) comparou os valores medidos de 

ET com o calculado pelo método da radiaçio da FAO (Makkink 

modificado) recomendado por DOORENBOS & PRUITT (1977) 7 ob

tendo os seguintes resultados de Kc: período de 28.1 (ger-

minaçio) a 6.2: 0,20; de 7 a 16.2: 0,67; de 17 a 26.2: 

0,89; de 27.2 a 7.3: 1,43; de 8 a 17.3: 0,75; de 18 a 

2 7.3: 0,99; de 28. 3 a 3.4: 0,73; de 4 a 11�4= 0,15. O Kc 

médio foi de 0,73. 

Os resultados de Kc relatados na literatura 

variam. Nem sempre sio bem caracterizadas as condi�3es am

bientais onde foram determinados, resultando, multas ve

zes,em valores discrepantes entre locais, ipocas e auto

res. 

Quando se tem um controle maior das condiç3es 

que interferem no consumo de igua, i importante a compara

ção do Kc obtido a partir do balan�o hídrico de campo com 

o do balan�o de energia diirio ou pela equaçio de Penman.

2.3. Balan�o de energia 

O balanço de energia i o somatdrio algibrlco 

das energias que alcançam e deixam a superfície do solo, 

vegetada ou nio, tendo como resultante a energia -líquida 

disponível ao meio. i utilizado no cilculo da evapotrans

pira�io: os resultados obtidos por esse mitodo sio seme

lhantes �queles por lisímetro, porim sem seus gastos. Se

gundo PEr�RIER et ali i (1975), ele é adotado para determi

nar os fluxos de calor latente e sensível, a partir de me-
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didas da radiação líquida, do fluxo de calor no solo r dos 

gradientes de vapor d'igua e da temperatura do ar acima da 

cultura. Agronomicarnente, i utilizado para quantificar o 

consumo d'água pela cultura (evapotranspiração), com gran

de precisão, quando não há transporte advectivo. Na clas

sificaçio de TANNER (1968), o método do balanço de energia 

se destina� determinação hor�ria. 

Alguns autores observaram que, em condiç8es 

advectivas, o emprego do mitodo i dificultado pela contri

buição de energia no.processo evaporativo, alim daquelas 

determinadas no balanço vertical. No sorgo, por exemplo, 

HANKS et ali i (1971) detectaram um incremento de até 30% 

na evapotranspiração, e CHIN CHOY & KANEMASU (1974) obser

varam que 21% da energia ut 11 izada na transpiraçio era 

proveniente da advecção. 

No Brasil, a técnica do balanço de energia foi 

adotada por alguns autores, como VILLA NOVA (1973) na cul

tura do arroz; PEDRO JR. (1977), na de soja, e BERGAMASCHI 

(1984), na do feijão. 

O consumo total de água da cultura sob virios 

tratamentos de manejo de irrigação pode ser mais bem en

tendido pela análise do curso diário da partição da ener

gia e no seu uso para a vaporização da igua do solo e da 

planta. 

x2.3.i. Resist�ncia da planta ao fluxo transpiratdrio 

O movimento de �gua a partir do solo para a 

atmosfera v através da planta r é um processo contínuo e di

nimico que se dá ao longo de gradientes decrescentes de 

potencial d'igua (GARDNER r 1960). A planta absorve água 

armazenada no solo em resposta a um gradiente de potencial 

da água no sistema solo-planta (GARDNER & NIEMANN� 1964, e 

RITCHIE, 1974). Esse gradiente resulta da transpiraçio v 
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que desidrata as folhas, reduzindo o potencial da igua na 

planta, em um processo essencialmente passivo. Com 

as t a:>:as de: 
,,, .. l I r -. • I • I 

T1uxo ae agua ao so10, atraves oas ratzes v pa-

ra as folhas, é proporcional à diferenç.a entre os poten

ciais da igua na folha e no solo <RITCHIE, 1974). 

A �gua se move no sistema solo-planta-atmosfe

ra v passivamente, segundo um gradiente de potencial. Quan

to maior o gradiente, mais rapidamente ela se moveri. Esse 

movimento, todavia, i influen�iado também pela resistincia 

do percurso (HSIAO, 1973, e NOBEL, 1974). 

O movimento da igua da raiz até as folhas, que 

ocorre, predominantemente, no xilema, i chamado fluxo 

transpitatdrio: por via de regra, é causado pela perda de 

igua através da folha, �as pode ser aumentado pela pressio 

radicular resultante de solutos no xi lema das raízes. A 

principal forç.a motriz est� localizada fora, e nio dentro 

da planta, embora forças osmóticas sejam respons,veis pelo 

ac�mulo de �gua nas células (SUTCLIFFE, 1980). Portanto, 

para manter o fluxo, o potencial da igua na planta deve 

ser menor do que no solo <MILLAR et ali i, 1971). 

Segundo JARVIS (1975), para uma planta cujo 

dificit hídrico se esti desenvolvendo, a transpira�io ex

cede a absor�io, e a ,gua i retirada dos tecidos que cir

c1Jndam o >:ilema. Quando a transpiraç:ão se iguala à absor-,, 

ç:io, observa-se que a igua nos tec1dos que envolvem o xi

lema e a do prdprio xilema estio sob o mesmo potencial. 

Como o volume de igua transpirada diariamente I grande em

relaç:ão à variaç:ão do seu teor na planta, o fluxo de igua 

pode, para determinados intervalos de tempo, ser conside

rado como um processo em equilíbrio dinimico. 

A resistincia da planta ao fluxo d',gua i de

finida como a resistincia ao fluxo líquido atravis de raí

zes, xi lema e folhas (JONES et ali i, 1982). 



Para solos �midos r tanto a resistincia total 

como a da planta podem ser consideradas iguais, ou seja, o 

solo pouco contribui para a resistincia total. No entanto, 

com o secamente do solo, a resistincia total torna-se con

sideravelmente maior que a da planta, para os mesmos valo

res de flu>:o transpiratório (ZUR et ali i, 1982). 

No que se refere � resistincia do solo ao mo

vimento da igua, virias autores afirmam que a condutincia 

do solo decresce exponencialmente com o decréscimo do teor 

ele\ água (GARDNER, 1960; HSIAO et alii, 1979; LIBARDI et 

alii, 1980, e BRUNINI, 1981>. 

A transpira�ão das plantas envolve a evapora

çio da �gua a partir de locais dentro das folhas ou outros 

tecidos e seu subseqUente transporte como vapor d'igua, 

principalmente por dlfusio, através de uma série de resis

tincias, ati o ar externo. A maior parte do fluxo total 

ocorre pelos est3matos, e pequena porção pela cutícula 

(JONES & HIGGS, 1980). 

Segundo GATES (1980), usando a lei de Fick, é 

possível definir a resistincia � difusão para os percursos 

estom,tico, cuticular e da camada limite. A resistincia 

total deste percurso representa a soma das resistincias da 

folha e da camada limite, considerando que existem duas 

superfícies foliares e que a difusio �o vapor d'igtia de 

ambas representa um circuito em paralelo. 

A resistincia do ar � troca gasosa varia com 

as dimensies da folha e com a ventila;io: aumenta com o 

tamanho das folhas e d.iminui com a velocidade do ventov 

sendo esta dltima a variivel que mais a afeta (PARCEVAUXr 

1972; ROSEMBERG r 1974, e GATES, 1980). 

tincia 

t: ores 

A abertura dos est6matos e, portanto, a resis-

que opiem ao fluxo de vapor d'igua é fun;io d� fa

internos e externos à �olha, passíveis de medir por 

aparelhos prdprios r 

tarnento estom,tico 

possibilitando a descri;io do compor

e o estado hídrico da planta (BEGG & 



TURNER v 1976; JARVIS 7 1976; GATES 7 1980). Segundo GARDNER 

(1960) 7 o decriscimo do conte�do de igua no solo diminui o 

potencial da igua no solo e nas folhai F que apresentam um 

dificit: as cilulas-guarda perdem a turgescincia 7 causando 

o fechamento dos est6matos e r conseqUentemente r aumentando

a resistincia ao transporte de vapor d 'igua nas folhas.

Esse aumento na resistincia estomJtica ocasiona a reduç,io

da dissipaç,ão do calor latente pela transpiraç,ão, e1evan

do r por conseguinte 7 a temperatura das folhas (BIDINGER,

SLATYER (1967), complementando essa afirma;ão 7

acrescenta que a temperatura r a luz e a concentração de 

C02 no ar ambiente tambim afetam a pressão de turgescincia 

das células-guarda. KANEMASU & TANNER (1969) concluíram 

que a resist&ncia estomitica 7 que i a  principal resistin-

eia à difusão do vapor d'igua, age como uma chave inter-

ruptora 7 evitando uma diminui;io mais intensa no potencial 

da igua na folha. Guando as plantas sio submetidas a difi

cits hídricos graduais 7 podem ocorrer processos que as 

tornam menos sensíveis ao estresse de igua por ajustamento 

osm6tico, por influincia na morfologia das folhas e por 

mudan�as na plasticidade das suas cilulas (JENSEN r 1981). 

A abertura estomit ica tambim depende de pro

cessos fotoquímicos, sendo uma fun�io da densidade de flu

xo quintico F da diferen�a de pressio de vapor folha-ar, da 

temperatura da folha� do nível de co� , da velocidade do� 
vento e do estado hídrico da folha (JARVIS, 1976; KAUF-

MANN, 1976 r e SIVAKUMAR & SHAW r 1979). 

KANEMASU & TANNER (1969) mediram a resistincia 

estomitica abaxial e adaxial e o potencial da igua nas fo

lhas expandidas do feijoeiro em condiç3es de campo: obser

varam eles comportamentos distintos entre as faces das fo

lhas, provavelmente pelo maior n�mero de est6matos na su

perfície abaxial. Enquanto essa face nio era afetada sig

nificativamente r pela mudança do potencial da Jgua na fo

lha de 0 a -1,1 MPa, sd aumentando rapidamente com o in-
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cremento do potencial de -i r i para -1 r 2 MPa, na face ada

xial esse aumento na resistincia ocorreu gradativamente a 

partir de -0,8 ati -i r 2 MPa. MILLAR & GARDNER (1972) ob

servaram elevaçio na resistincia estomitica adaxial à di

fusio de vapor a um potencial da igua na folha menor que 

-0,8 MPa. Coincidentemente, detectaram diminuiçio mais ri

pida na taxa de produçio de matiria seca que na de trans

piraçio quando esse nível foi alcançado. 

t i ca 

foi 

Um aumento nos valores da resistincia estom,

com a diminuiçio da disponibilidade hídrica no solo, 

observado por HSIAO (1973). Esse efeito, mais pronun-

e iado quando o conte�do de igua no solo era inferior a 80% 

da igua disponível, levou-o a contluir que a determinaçio 

da resistincia do est6mato à difusio de vapor i um exce

lente critirio para a estimativa do dlficit hídrico na 

produtividade das plantas. 

BASCUR et ali i (1985) demonstraram a possibi-

1 idade de, por meio da termometria infravermelha e de um 

índice de secamente que representa o estado hídrico da 

planta, identificar cultivares de feiJio com genótipo para 

maior tolerincia à deficiincia hídrica. KRETCHMER et ali i 

(1980), por sua vez, utilizaram a diferença acumulada da 

temperatura do dossel aferida em torno das 13h, entre par

celas irrigadas e nio-irrlgadas� para identificar gendti

pos de feijão tolerantes à seca. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Caracterizaçio da �rea experimental 

3ai.i. Local 

O experimento foi realizado no Centro Experi

mental de Campinas - Instituto Agron6mico do Estado de Sio 

Paulo (IAC), cujas coordenadas sio 22º 53' S. e 47°04' W.v 

e altitude de 706 metros, em �rea aproximada de 18.000 me

tros quadrados. 

3.1.2. Clima 

O clima regional Ido tipo ncwAn
, conforme 

classificaçio de Koppen, definido como inverno seco e tem

peratura do mis mais quente superior a 22° e do mis mais 

frio inferior a 18° C. Os valores normais de precipitaçio 

anu�l sio de i.365 mm, evapotranspiraçio potencial anual, 

de 955 mm, com excedente hídrico de 433 mm, e deficilncia 

hídrica de 23 mm, obtidos pelo balanço hídrico de THORNTH

WAITE & MATTER (1955), considerando-se um armazenamento de 

125 mm de �gua no solo (dados fornecidos pela Seçio de 

Climatologia Agrícola do IAC). 

18 



3. 1 .. 3., Solo 

O solo foi classificado como latossolo roxo 

eutrdfico, argiloso v localizado em relevo plano a suave 

ondulado, com declividade do terreno na irea experimental 

i n f er i or a 2% .. 

3.,1.3.i. Textura 

Determinou-se a textura atravtls da anilise 

granulomitrica, pelo mtltodo da pipeta na quantificaçio do 

teor de argila: tamisamento para a separaçio da fraçio 

areia e, por diferen�a, o teor de silte, apds dispersio da 

terra fina seca ao ar (TFSA) com hidrdxido de s6dio e agi

taçio mecinica. Os resultados da anilise granulomtltrica, 

mldia de quatro perfis, encontram-se na Tabela i. 

Tabela 1 - Resultados de anilise granulomtltrica, fraciona

mento segundo escala de Atterberg, do latossolo 

roxo eutrdfico, Campinas, realizada pela Seçio 

de Pedologia do IAC.

Areia 

Profundidade Si lte Arg i 1 a 

GFossa Fina 

cm ---------------- 7. --------------------

0-20 21 i8 05 56 

20-40 18 15 06 61 

40-60 17 i2 06 65 

60-80 i6 13 06 6t3 

80-100 i6 13 07 64 

------------------------------- ·---------------------------
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3m1a3a2. Densidade e porosidade do solo 

Determinou-se a densidade global do solo a ca

da 10 cm, ati a profundidade de 50 cm, utilizando-se amos-

tras indeformadas coletadas em anéis volumétricos de 

100 cm3 • e, nas mesmas profundidades, estabeleceu-se a 

densidade da partícula pelo método do picn&metro. 

A porosidade total foi estimada pela rela;io 

entre a densidade do solo e a da partícula: 

d ensidade do solo 
Espaço poroso (%) = 100 - ---------------------- x 100 (i)

densidade da partícula 

Essas densidades foram determinadas na SeiiO 

de Irriga�io e Drenagem do IAC, encontrando-se os resulta

dos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados da densidade global e da partícula e 

porosidade total do solo, ao longo do perfil 

do latossolo roxo eutrdfico ,. na irea experi

mental. Cada valor é mldia de oito repetiçSes. 

Densidade 
Prof•.md idade Porosidade 

Global Partícula 

cm -------- 9aCm-3 _________ .. % 

10 i ,. 24 2,61 52 ,. 7 

20 L30 . . . 

30 1 ,. 33 2,65 50 ,. 4 

40 i ,.27 

50 i,21 2,65 54 ,. 5 



3.1.3.3. Velocidade de infiltraç�o da água 

no solo 

Determinou-se a velocidade de infiltração da 

água no solo pelo infiltr6metro de aniis concintricos, 

utilizando-se dois deles de 30 e 60 cm de diimetro, em se

te repetiç�es. Apds encravados ao solo, esses aniis foram 

alimentados e mantidos com uma limina constante de água de 

4 cm, por um sistema de válvulas bdias conectadas a cilin

dros reservatdrios, onde se efetuaram as leituras do volu

me infiltrado no solo, em funçio do tempo, em períodos va

riáveis, de acordo com a velocidade com que a água pene

trava no solo, porim os mesmos para cada local, ati esta-

bilizar-se, admitindo um valor constante, denominado in-

filtração básica (K0).

Os resultados midios obtidos encontram-se na 

Figura 1. A infiltração básica (Ko> observada foi de 

3,60 cm.h-1 ou 36,0 mm.h-1.

3.1.3.4. Curva de retençio da água 

Determinou-se a curva característica de umida

de de solo mediante extratores de placa porosa. 

de 
, . 

var10s 

As amostras da camada superficial de 0-5 cm, 

locais na área de ensaio, foram preparadas em 

laboratdrio, passando em peneiras de 2 mm e as de 20, 40 e 

60 cm de profundidade eram indeformadas e coletadas em 

aniis volumitricos de 100 cm3. 

As amostras foram submetidas às pressies de 

0,1 a 15,0 atm r na panela e na cimara de Richards r com 

tris repeti�ies para cada profundidade, podendo r assim, 

determinar-se a dependincia entre a umidade do solo e o 

potencial matricial. Os resultados das características de 

reten�io da �gua no solo r para a camada de 0-60 cm r acham

se na Figura 2. 

2i 



.....
 

- E
 

u
 • 

>
 - l<t
 

e.>
 

<[
 

a:
 

1- ..J
 

IJ..
 

z
 

w
 

o
 

uJ o
 

<[
 o o o ..J
 

UJ
 

>
 

2
0

 

15
 

10
 

5
 

• •
 \ \ \�

i • .......
. -...

. 
_

_
 15.

0_
 

-
·

-
·

 
--

--
--

------....
. 

-
-

,
.
, 

--
--

. 
'::;..--

º ___
 .,,�

·=====
 

O
lg

:2:."
-

•-
�-

•-
•-

• 

-
-

-

3
0

 
4

5
 

6
0

 

-
o

---
º

--

7
5

 
9

0
 

T
E

M
P

O
 

{ 
m

in
)
 

2
0

 

'
5

 

10
 

1 
-

o----
º

5 
•
-

-
-
�
· 

•
 

o
 

10
5

 
12

0
 

....
 

E
 

u
 • - <[
 

o
 

<[
 

-'
 

:::,
 

�
 

:::,
 

o
 

<[
 

o
 

l<[
 

o
 

<[
 

a:
 

1- ..J
 

u.
 

z
 

Fi
gu

ra
 1

 -
V

el
oc

id
ad

e 
de

 i
nf

il
tr

aç
ão

 e
 i

nf
il

tr
aç

ão
 a

cum
ul

ad
a 

em
 f

un
çã

o 
do

 
tempo

, 
ob

se
rv

ad
a 

na
 á

re
a 

expe
rim

en
ta

l
, 

pe
lo

 m
ét

od
o 

do
s 

an
éi

s 
co

nc
ên

tr
ic

os
. 

ft..)
 

;'.
J 



23 

o 

E 10
3 

3-.. 

.. 

o 

10
2 

.J 
c:r 

10
1 

10
° 

..._ ___ __.__ ____ .,__ ___ ----1.. ____ .J._ ___ ..J..---'l....--

o 10 20 30 40 50 60 

UMIDADE VOLUMÉTRICA e < OJo > 

Figura 2 - Curva característica da âgua no solo, obtida em laboratório, 

pa�a a camada 0-60 cm da ârea experimental. 



3.1.3.5. Condutividade hidriulica 

A condutividade hidr,ulica do solo (K), em 

funçio de sua umidade (8) foi determinada em laboratdrio r

com base na an,1 ise de infiltração horizontal da igua em 

coluna de solo, no Departamento de Física e Meteorologia 

da ESALQ. 

Uma coluna, constituída de um tubo de acrílico 

de 30 cm de comprimento e 5,7 cm de diimetro interno, li

gada em uma das extremidades a um reservatdrio de igua de 

nível constante, foi preenchida com amostra de TFSA de 

diimetro inferior a 1 mm e compactada homogeneamente ati a 

densidade observada no campo. 

A an�lise do processo de infiltraçio da igua 

no solo, neste mitodo, consiste na determinaçio do avanço 

da frente de molhamente no tempo, a qual i proporcional à 

raiz quadrada do tempo. Esses valores sio dispostos em um 

sistema de eixos cartesianos, onde i graficamente determi

nada a tangente formada pela reta que une esses pontos e o 

tempo de observaçio. Como valor da tangente, a condutivi

dade da igua no solo foi determinada a partir da express�o 

proposta por REICHARDT & LIBARDI (1973), a saber: 

(2) 

onde mi a inclinaçio da reta formada pela frente de mo

lhamento e a raiz quadrada do tempo 7 e w 7 uma unidade adi

mensional dada pela relaçio: 

e - eo

w - ------

85 - eo

sendo 8 a umidade volumitrica do solo para um 

(3) 

instante 

qualquer, e ·e0 e 85 7 respectivamente, as um idades do solo

seco ao ar (TFSA> e, do solo saturado. 
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Inicialmente, determinou-se a umidade da amos

tra de solo com tr&s repetiçies, obtendo-se o valor midio 

de 0,022 g.g-i. A partir dele, calculou-se a umidade volu

mltrica, seguida da compactaçio homoginea da coluna de so

lo, obtendo-se uma densidade global de 1,285 g.cm-3 na co

luna, semelhante à do campo. 

Na Figura 3 - resultados da infiltraçio hori

zontal - observa-se a relaçio linear entre o caminhamente 

da frente em função da raiz quadrada do tempo dec6rrido de 

infiltração <R2 = 0,999). 

Após a infiltração, desmontou-se a coluna e 

determinou-se a umidade do solo sob condiçies de saturação 

c0�2 cm da coluna), obtendo�se o índice 0,445 cm3 .cm-3•

Para o cilculo da condutividade hldriulica do 

solo em funçio de sua umidade, K(0), basta obter o valor 

de W correspondente ao de 8 desejado pela eq.(3 ) e aplicar 

na eq.(2), apresentando os resultados em cm.s-1. 

Variando a umidade volumltrica do solo entre 

a saturação e a da amostra seca ao ar, obtlm-se o gri

fico semilogar(tmico da condutividade hldriulica em fun

ção da umidade, com os resultados expressos em cm.dia-1 -

Figura 4. 

3.2. Esquema experimental 

A Figura 5 mostra a disposiçio esquem,tica do 

campo experimental e das parcelas onde se fizeram as medi

�Ses necessirias ao c,lculo do balanço hídrico e de ener

gia. 

Dada a impossibilidade de efetuar estudos de 

balanço de energia em ireas reduzidas, sem incorrer em 

problemas de efeitos de bordadura, e considerando que tra

tamentos de irrigaçies em grandes ,reas incorreriam em di-



ficuldades de equipamento e interferincia da precipitaçio 

n atural, optou-se por dividir o ensaio em dois tipos de 

-��.,.,.. .. .,,,""'
t'C\1 \..-.::.A.C\• 

O estudo de irrigação consistiria em parcelas 

menores, para melhor controle da aplicaçio de �gua e pro

teçio contra a precipitaçio natural. De acordo com a fre

qtiincia de irrigaçio e disponibilidade hídrica no solo, os 

tratamentos foram os seguintes: 

a: déficit hídrico natural (DHN); 

b: sem déficit hídrico (j_00%AD>; 

c: déficit hídrico leve (75%AD); 

d:: déficit hídrico moderado < 50%AD); 

e: déficit hídFico acentuado ( 25%AD), e

f: déficit hídrico severo (DHI). 

O estudo de balanço de energia foi realizado 

em parcelas maiores, 
".') 

ceFca de 7.000 m� cada uma, com os 

seguintes tratamentos: 

g: similaF ao 50%AD (M50X), e 

h: similar ao 75%AD (M75%). 

A manutençio do armazenamento de igua no solor 

nos níveis estipulados nos tFatamentos a a f, foi feita 

poF um sistema de irrigaçio por micFoaspersio e r nos tra

tamentos g e h, por um sistema convencional por aspersio. 

Efetuou-se o controle das irrigaç8es por amostragens gra

vimétricas do solo, sistematicamente, e veFificando-as pe

la evapoFaçio de um tanque classe A dentFo da irea da cul

tuFa. 

O tratamento DHN foi executado sem cobertura 

plistica, similar �s condiçSes normais de lavoura comer

cial, em que o estresse se desenvolve naturalmente e as 

irrigaçies sio realizadas quando as plantas apresentam vi

sível sintoma de sua necessidade. 
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Figura 5 - Representação esquemática da área experimental cem feijão: lo

calizações dos mastros (M} , can instrumental micraneteorológi -

co, o lab:>ratõrio, c:cxn o sistema de aquisição de dados, e a 

área cem seis blocos de tratamentos de irrigação (25 a 100%AD, 

DHI e DHN). 



A imposiçio do déficit hídrico no tratamento 

DHI refere-se à suspensio das irrigações e controle das 

precipita�ões até o aparecimento de sintomas visíveis de 

estresse hídrico no meio do dia. Nesse ponto, era realiza

da a irrigaçio, deixando-se a seguir.a repetiçio de novo 

ciclo de déficit seguido de nova apl icaçio de igua. 

A proteçio das parcelas contra eventuais pre

cipita�ões e influincia da irrigaçio geral do campo foi 

feita por uma cobertura plistica de 3 x 6 m r esquematica

mente apresentada na Figura 6. 

3.3. Caracteristicas da cultura 

Plantou-se o cultivar Carioca-80-SH, recomen

dado para o Estado de Sio Paulo, a 8.de julho de 1986, em 

toda a irea experimental de i,8 ha, no espaçamento entre 

1 inhas de 50 cm e doze a treze sementes por metro linear. 

Para garantir o estabelecimento da cultura, efetuou-se, 

antes e depois do plantio, uma irrigação de 30 mm. 

Realizou-se a aduba�io na semeadura, com 300 

kg/ha da fdrmula 4-22-12, complementando-a com 150 kg/ha 

de sulfato de am6nio� 25 dias apds a germinaçio. 

A emergincia ocorreu em 17 de julho e o encer

ramento das anil ises microcl imiticas em 13 de outubro, com 

colheita do ensaio em 20-21 de outubro. Nesse período, 

executaram-se duas capinas mecinicas, complementadas ma

nualmente nas ireas de maior incidincia de ervas daninhas, 

e controle semanal d€ sa�vas. 
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Figura 6 - Esquema da annação de suporte para a proteção de parcelas con

tra as precipitações, instalada nos tratamento de irrigação. 



3.4. Instrumental 

O instrumental micrometeorológico foi instala-

do em diferentes pontos do campo, em mastros para avalia

�io da radia�io, do perfil de vento e dos gradientes de 

temperatura e umidade do ar . 

3.4.1. Anem6metro 

O perfil da velocidade cio vento acima da cul

tura foi determinado com anem6metros tipo caneca, montados 

no mastro a 0,80, i,40, 2,40, 3,35, 4,50 e 6,05 m do nível 

do solo, foram obtidos valores midios horirios da veloci

dade horizontal do vento. 

3.4.2. Temperatura do ar e abrigo termomitrico 

se-co e- •Ím ido 

A temperatura do ar foi determinada atravis de 

termopares de cobre constanti n�mero 24 AGW, instalados em 

mastros nas duas ireas maiores e nos tratamentos extremos 

de armazenamento de igua no sdlo, seus valores sendo inte

grados e registrados a intervalos· de 150 segundos. 

Esses termopares, ·instalados� altura do dos� 

sel e a 50, 100 e 150 cm acima, serviram para determinar 

os gradientes de temperatura seco e dmido, necessirios ao 

cilculo do balan�o de energia. 

As partes sensíveis (Junçio de medida) foram 

colocadas no interior de abrigos rnicrometeorolÓgicos espe

ciais, evitando a exposi�io direta da radiaçio solar. Es

ses microabrigos sio semelhantes aos utilizados no Brasil 

por PEDRO JR. (1977) e BERGAMASCHI (1984). As JunçSes de 

referincias foram colocadas em gelo fundente (0°C) e ava

liadas periodicamente. 



3.4.3. Radl6metro líquido 

Para as • 1 • ,., 

oeterm1naçoes do fluxo de radiação i í ·-

quida, empregaram-se radi6metros líquidos, com modifica

�ies semelhantes •s usadas por LOURENCE et ali is (1970): 

inflando a c�pula pl�stica do radi6metro por uma bomba de 

aqu�rio e passando o fluxo de ar por um dessecador. A 

constante de resposta do radi6metro Ide 30,85 t 2,5% mV. 

cal.cm-2.min-1•

Os aparelhos foram mantidos a 1,50 m de altura 

acima do topo do cultivo, nos tratamentos M50% e M75%. 

3.4.4. Radia�ão global 

A radia�ão global foi medida por radi6metros 

instalados a 1,5 m de altura do dosse1, acoplados a um po

tenciógrafo. 

3.4.5. Radia�ão fotossinteticamente ativa 

Mediu-se a radia�ão fotosslnteticamente ativa 

(PAR) com um sensor quintice pontua1r acoplado ao por6me

tro: este mede o quantu��e fdtons em µE.s-1�m-2 n� faixa

de 400-700 nm, com resolu�ão de 5%. 

3.4.6. Placas medidoras do fluxo de calor no solo 

Mediu-se o fluxo de calor no solo por quatro 

placas de fluxo montadas a 5 cm de profundidade, na proJe

�ão do radi6metro líquido, e posicionadas nas linhas e nas 

entrelinhas da cultura. Essas placas, de 1 7/8 x l 1/8 x 

3/16", apresentaram as seguintes respostas: 
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ªF-253 - 18 7 74 + 3% mV/cal.cm-2.min-i;

.F-223 - 18 7 91 + 3% mV/cal.cm-2.min-1;

"F-247 - 19705 ± "� mU/cal.cm-2.min-i;�h 

.F-225 - 18,36 ± 3% mV/cal.cm-2.min-1.

As placas foram ligadas em paralelo e conecta

das ao sistema de aquisi;io de dados. A resposta mldia do 

conjunto foi de 18,76 ± 3% mV/cal.cm-2.min-1.

3.4.7. Sistema de aquisi�ão de dados 

O sistema foi projetado e construído na Se�ão 

de Climatologia Agrícola do IAC, para o presente experi

mento 7 e sua capacidade padrão, projetada para 40 canais 7 

com duas faixas de tensão: 2 e 50 mV. 

Ele possibilita atender �s necess1dades de mo

nitorar os sensores meteoro16gicos 7 registrando os impul

sos numa impressora ou num registrador grifico, continua

mente, com valores midios integrados a períodos desejados. 

3.4.8. Porômetro 

Foi uti11zado um porômetro de equilíbrio 

dinimico, onde a resistincia estomitica i obtida diret�

mente, medindo a taxa de transpiração em equilíbrio de uma 

folha dentro de uma cimara. Em sua constitui�ão, hi um 

termopar de crômel-constanti para a leitura da temperatura 

de folha, em ambas as faces. 
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3.4.9. Evaporação 

Determinou-se a evaporaçio pelo tanque classe 

A modificado (AMORIM NETO & VILLA NOVA, 1983), de nível de 

é:\gua constante, insta 1 ado em superf { c i e gramada pró�-: i ma à 

área experi�ental. 

3.5. Balanço hídrico 

Avaliou-se o consumo de igua pela cultura 

atrav�s do balan�o hídrico de campo. 

A equa�io do balanço hídrico de uma camada de 

solo de profundidade Z num intervalo de tempo t2 t1, 

fundamenta-se no princípio da conservaçio de massa� 

( 4) 

onde P, I, ETr, D e R repr�sentam, respectivamente, os 

fluxos de precipitaçio, irrigação, evapotranspiração, dre

nagem profunda e defltlvio superficial, <mm.dia-1); e 8 re

presenta a umidade volum�trica do solo (cm3 .cm-3). O se

gundo membro da equação corresponde � variação no armaze

namento da água na camada de solo de profundidade Z num 

período de tempo t = <t2 - t1>-

Essa mesma equação pode ser escrita de maneira 

mais simplificada, integrando-a com relação ao tempo e � 

profundidade: 

P + I � ETR + D + R + 6A = 0 (5) 

onde óA representa a variação no armazenamento de água no 

solo (mm) .. 
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O defltlvio superficial não foi considerado na 

anilise dos componentes do balan�o hídrico. Isso é possi

vel pelos seguintes fatores: pouca declividade do terreno 

(menor de 2%)� armazenamento de igua na superfície pelos 

sulcos de plantio, e alta velocidade de infiltra�io do so

lo (k
0

= 36mm.h-1, Figura 1), associados à precipitaçies

pouco intensas. Assim, a expressão utilizada para a deter

mina�io da evapotranspiraçio foi: 

ETR = P + I + D + 6A (6) 

Na avaliaçio dos componentes do balanço hídri

co, considerou-se um volume de' controle de profundidade 

Igual a 40 cm, em virtude da maior concentração do sistema 

radicular ficar nos primeiros 30cm <INFORZATO & MIYASAKA, 

1963)a 

�3.5.i. Varia,io no armazenamento de igua no solo 

A varia�io no armazenamento de igua no solo 

foi estimada a partir de perfis consecutivos de umidade em 

volume (8), obtidos em dias alternados. 

Para a determina�io de e, empregou-se o método 

gravimétrico, atravis de amostras coletadas com trado nas 

profundidades de 0-5, 5-20, 20-40 e 40-60 cm, com duas re

peti,ies por parcela. As amostras eram acondicionadas em 

latas de alumínio e secas em estufa a i05ºC por 48 horas. 

Para a estimativa do armazenamento no solo (A), foi empre

gada a expressão: 
A = e . Z (7) 

onde 0 é a umidade midia do perfil do solo ati a profundi

dade Z, igual a 40 cm. 
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A varia�io nesse armazenamento (�A) num pe

ríodo t2 - ti foi determinada por: 

onde A2 e A1 sio os armazenamentos de água no solo (mm> 

nos tempos considerados.{ 

3.5.2. Preclpita,io pluvial e irriga,io 

A precipitaçio pluvial foi obtida com dados 

diirios observados•em pluvi8metros Junto� cultura. 

As irriga�ies foram realizadas por meio de as-

persores instalados na irea 7 no espaçamento de 12 x 12 m 

e r a vazio, foi medida com hidr6metro na linha mestre do 

encanamento. No� tratamentos específicos de balan,o h1dri

co r efetuaram-se as irriga�ies com microaspersores r no es

paçamento de 1 7 20 x 1,15 m. As liminas foram determinadas 

por pluvi8metros, dentro da cultura. 

3.5.3. Drenagem profunda 

Determinou-se o fluxo vertical de água no so

lo, na profundidade Z de 40 cm (qz), pela equa�io de 

Darcy: 

qz = -l<ce> (9) 

o·nde é)'!' é o gradiente potencial hidráulico (matricial +
ôz 

gravitacional), e KcB)F i a  condutividade hidráulica como

uma funçio de e-

37 



O potencial matricial e a condutividade hi

dráulica de cada camada foram calculados a partir da medi

çio da umidade �o solo e da curva característica (Figu

ra 2) e da rela;io K( 8) da Figura 4. 

Para cada intervalo de retirada de amostra r 

determinou-se um valor médio da condutividade hidriulicav 

ele modo que: 

K < e 1> + K < e 2 >
K = -------------- (i0) 

ondev Kc0� e Kc9
2

) foram obtidas atravis das umidades vo

lumitricas 81 e 82, que correspondem a valores midios de 

umidade no pêrfll do solo r para cada amostragem. 

A drenagem total em determinado período foi 

calculada por: 

D = qz • ó.t (ii) 

onde Oi a drenagem total no período (mm); qz, o fluxo de 

água na profundidade de 40 cm (mm.dia-:l·) v e ó.t, o inter

�alo em dias entre duas amostragens. 

3.5.4. Evapotranspira�ão 

Estimou-se a evapotranspiraçio potencial 

(mm.dia-1), pelos resultados da evapora;io do tan

que classe A <ECA>, pela relaçio: 

ET O = ECA • Kp (12) 

onde ECA i a  evaporação do tanque Classe A (mm.dia-1), re

presentada pelo valor mldio diário do período considerado, 

e Kp, i o coeficiente do tanque, variável em fun�io da 

umidade relativa do ar, da velocidade do vento junto ao 
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tanque e da sua localização. Para facilidade da contabili

dade da ET
07 adotou-se um valor médio para o Kp de 0 7 8 du

rante todo o ciclo da cultura. 

tratamentos 

Calculou-se a evapotranspiração real (ETr) dos 

submetidos ao balanço hídrico de campo 7 pela 

expressio 6, isto i, pela diferença entre a variaçio do 

armazenamento da igua e as adiçSes e/ou subtraçSes obser

vadas em cada per(odo: precipitaçies 7 irrigaçies 7 drenagem 

profunda. Nesse estudo, a duração de cada período foi de 

quatro dias, ao longo do ciclo da cultura, enquanto a eva-

potranspiração real calculada pelo m�todo do balanço de 

energia foi diiria e obtida através da razão de Bowen ($) 7

(ver item 3.6)n 

Portanto, a comparação entre a evapotranspira

ção diiria, calculada pelos dois métodos, pode resultar em 

valores bastante diferentes, pelo amaciamento dos resulta

dos do balanço hfdrico. 

3.6. Coeficiente de cultura 

A quantidade de igua necessiria � cultura, e 

que se pode aplicar na �orma de irrigação, foi calculada 7

estimando-se a evapotranspiração potencial de referincla e 

multiplicando-a por um fator (Kc) 7 que representa a deman

da ideal. 

Esse coeficiente i obtido pela relação: 

ETr 

Kc = (13) 

onde ETr ia evapotranspiração real medida no tratamento 

de irrigação e ET0, a evapotranspiração potencial ou de 

referincia, que depende exclusivamente das condiçies cli

miticas. 
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Virias métodos podem ser adotados na sua de

terminaçio: no presente estudo v eles foram estimados indi

retamente pela evaporaÇ.ffo do tanque classe A e pelo balan

ç,o de energiaª 

3.7. BalanÇ.o de energia 

O método utilizado neste trabalho para anali

sar a energia colocada • disposiÇ.io da cultura foi o ba

lanço de energia. Essa técnica quantifica os fluxos ener

géticos verticais incidentes e emergentes sobre o dossel v

apresentando facilidade na execuçio e, segundo TANNER 

(1968) r não há perda de detalhes significativos. 

O balanço de energia consistiu nas mediçies 

diretas da radiaçio líquida (RN> e do fluxo de calor no 

solo (G); através do gradiente de concentraçio de vapor 

d'água e da temperatura do ar acima do topo da cultura r

determinou-se o fluxo de calor latente CLE) e sensível 

CH> r de acordo com o modelo utilizado por TANNER (1968) e 

VILLA NOVA et ali is (1975): 

RN + G + LE + H + P = 0 (14) 

onde RN é a radiaçio líquida disponível à superfície; G r

�luxo de calor para o solo; LE r fluxo convectivo de calor 

latente; H r fluxo convectivo de calor sensível r e P r ener

gia utilizada nos processos fotossintéticos r todos em cal. 

cm-2 a min-1 

Segundo VILLA NOVA et ali i (1975> r a energia 

utilizada nos processos fotossintéticos (P) raramente é 

superior a 2-5% da radia;io 1 (quida r podendo ser despreza

da sem causar erros significativos. 
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a:: 

Assim F a equaç:ão do balanço de eneFgia passa 

RN + G + LE + H - 0 (i 5) 

Essa equaç:io pode ser Fesolvida de maneiFa 

mais simples, segundo BOWEN (1926) 7 que definiu a Felaç:ão 

(Fazio de Bowen) entFe os fluxos H e LE de tal modo que:: 

1-1 

B = (16) 

LE 

1 

s = 
( 17) 

( s +y ) < LHU > 

1 

y Li T 

onde y i a  constante psicFomitrica; S r a derivada da ten

são de vapor em relaç:ão à tempeni\tura; ÂTU, a difeF1:rnç:a de 

tempeFatuFa de bulbo drnido entFe dois níveis; LiT, a dife

renç:a da tempeFatura do bulbo seco entre dois níveis. 

Inicialmente, calcula-se a razão de Bowen, ob

tentlo-se os valores de LE e H, e, subst·ituindo-se a eq. 16 

em 17 :: 

RN + G

LE = (18) 

1 + 8 

As eq. (16), (17) e (18) 7 que constituem a 

foFmaç:io do mitodo do balanç:o de eneFgia, permitem estimar 

os fluxos tuFbulentos de caloF latente e de calor sensível 

sobre uma superfície natural evapoFante. 
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3.8. Aspectos fisioldgicos da cultura 

- • • A • 

Kes1stenc1a estomática à difusio de vapor 

d'água, temperatura e transpira�io foliar 

Para caracterizar o comportamento fisioldgico 

do feijoeiro, efetuaram-se amostragens sazonais da resis

tincia estomática nas parcelas experimentais, nos dias 4 r

8, 10, 11, 16 e 23 de setembro. 

Essas medidas foram feitas nos primeiros fo

líolos totalmente expandidos da planta, na superfície ada

xial e abaxial, ao acaso, em dez plantas por parcela, para 

garantir a representatividade dos dados. 

Tais parâmetros foram aval lados atravis de um 

por6metro, que mede diretamente a resistincia estomática, 

sem necessidade de curvas de calibraçio: mede a taxa de 

transpira�io em equilíbrio dinâmico de uma folha dentro de 

uma câmara, mantendo-se constante a densidade de vapor 

d 'água. Isso i alcan�ado pelo bombeamento de ar seco da 

clmara, resultando num balan�o entre o fluxo de água 

transpirada pela folha e o fluxo de ar �mido saindo da câ

mara. 

Mediu-se a temperatura da folha por um termo

par de cr6mel-constanti em contato com a folha. 

A resistência estomática total (r
5t> foi esti

mada, admitindo que as duas superfícies da folha atuem co

mo resistores em paralelo (TURNER & BEGG, 1973, e MON

TEITH, 1975), assim: 

rsad • rsab

rst = (i9) 

Fsad + Fsab 

onde rsad e rsab sio resistências, respectivamente, da su

perfície adaxial e abaxial da folha. 
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3.8.2. Eficiincia no uso da �gua 

Para a produçio final de grios a 13% de umida

de 7 determinou-se a eficiincia no uso da ,gua (EUA) 7 pela

relaçio entre o peso de grios (kg.ha-1) e o consumo de 

igua (mm>, transformando-se o resultado em g.m-2.mm-1•

A colheita foi realizada aos 95 dias após a 

germinaçio r em todas as parcelas r embora tenham ocorrido 

variaçSes no grau de matura�io entre tratamentos. 
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4ª RESULTADOS E DISCUSS�O 

As irrigaçBes foram realiz�das de acordo · com 

as condiç3es de umidade observadas no solo e grau admiss(

vel de secamente programado para cada tratamento. Antes do 

preparo do solo e logo ap6s o plantio, efetuaram-se irri

ga,;es gerais no ensaio, suficientes para elevar a umidade 

do solo à capacidade de campo e garantir o bom estabeleci

mento da cultura. 

A Figura 7 apresenta as irrigaçSes e precipi

ta,Bes durante a conduçio do ensaio. Aos 25 dias após a 

germinação (DAG), irrigaram-se todos os tratamentos, cuja 

diferenciaçio a ocorrincia natural de chuvas ati os 40 DAG 

nio permitiu. Por essa ipoca, instalaram-se armaçSes me

tilicas com cobertura plistica para evitar o efeito das 

chuvas nos tratamentos DHI, 25, 50, 75 e i00%AD. 

Efetuou-se a primeira irrigaçio diferenciada 

no tratamento i00%AD, aos 42 DAG, quando as plantas esta

vam em pleno florescimento e a cobertura vegetal, quase 

completa. Os outros tratamentos começaram apds essa data. 

O DHI (dificit h{drico imposto) recebeu uma Jnica irriga

çio de 70 mm aos 61 DAG para amenizar o efeito de um seve

ro estresse hídrico. Mesmo assim, suas plantas, bem como 

as do 25%AD, mostraram-se de menor porte, com folhas pe

quenas, e nunca completaram o recobrimento do solo. 
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No final do ciclo, aos 76 DAG, um vendaval da

nificou completamente todas as coberturas plásticas, se

guido de duas precipita�ies de cerca de 30 mm cada uma. 

Com exce�io do i00%AD, que ainda vegetava, todos os outros 

se mostravam visivelmente senescentes, nio se tendo bene

ficiado, talvez, da umidade adicional. 

O ntlmero, as liminas e o intervalo de irriga

�io aplicados apds o florescimento (42 DAG), nos tratamen

tos, encontram-se na Tabela 3, onde se pode ver que o M75 

e o M50% se aproximaram dos obtidos no 75 e 50%AD respec

tivamente: no entanto, por serem realizados a c�u aberto, 

o consumo de água foi ligeiramente maior e o intervalo en

tre lrriga�ies, ligeiramente menor, quando comparados com 

75% e 50%AD, sob plástico. 

Tabela 3 - N�mero, liminas e Intervalo mldio nas lrriga

�ies aplicadas apds o florescimento no ensaio 

com feijoeiro, em Campinas, SP. 

Tratamento 100% 75% 507. 25¾ DHI DHN M757. M50% 

----------------------------------------------------------

Nº • irrig. 9 4 3 2 i 3 5 3 

L.aplic.(mm> 240 140 90 70 70 95 155 100 

Interv. (dia) 3 7 9 12 18 10 
�- · 

6 8 

4.2. Comportamento estomático do feijoeiro 

A resistincia estomática à difusio de vapor de 

água <rs> nas folhas do feijoeiro foi tomada dos tratamen

tos mais representativos do efeito da água no solo 

100%AD� M75%, M507. e DHI � nos dias 4, 8, 10, 11, 16 e 

23/9/86, respectivamente, 49, 53, 55. 56, 61 e 68 DAG. 
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Realizaram-se as mediç:ies em fol{olos expostos que haviam

atingido recentemente a maturaç:ão e ,. sempre que possível ,.

posicionadas horizontalmente. Seus resultados se encontram 

na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resistincia estom�tica total à difusão de vapor

d'igua <rs> ,. nos tratamentos de irrigação do

feijoeiro medida no período da manhã C8h30m 

10h) e da tarde (14 - i5h). Cada valor i midia

tomada de dez folhas totalmente expostas e re

cim-amadurecidas. 

Dias após 

a 

Per{odo da manhã Per{odo da tarde 

germinaç:ão 100%AD M75% M50% DHI 100%AD M75% M50% DHI 

DAG ------------------- s.cm-1 -------------------

49 

53 

55 

56 

61 

68 

. . . 

0 ,.6 

0,6 

0 ,.5 

0 ,. 9 

. . . 

1 ,.0 

0 ,. 9 

. . . 

0 ,.5 

1 ,. 2 . . . 

. . . .. . . 

0,9 1 ,.3 

1 ,. 2 2 ,. 9 

. . . 2 ,. 1 

. . .

. . . 1 ,. 6 1 .. 1 . . . 

i ,.3 0 ,. 9 1 ,. 3 2 ,. 1 

. . . 2 ,. 6 5 ,. 1 5 ,. 5 

0 ,. 6 0,.9 i ,.3 3 ,. 5

0 ., 8 . . . . . . 2 ,. 1 

0 ., 7 0,. 8 0 ., 7 0,. 9 

Esses valores apresentam variaç:ies da r5., de

0 .,5 a 5 ., 5 s.cm-1 ,. condizentes com outros trabalhos ,. como 

os de BERGAMASCHI (1984) e SANTOS (1985) ., em Piracicaba ,.

SP ., em similares intensidades de estresse hídrico. As me

diç:ies no período da manhã eram sempre menores do que as 

obtidas à tarde ,. quando em geral ocorriam as maiores de

mandas de igua para a atmosfera. O tratamento de irrigaç:ão 

freqüente (100%AD) sempre apresentou valores baixos de rs

(0 .,5 a 0 ,. 8 s.cm
-

1) ., exceto aos 53 DAG ,. quando atingiu 

1 ., 3 s.cm
-

1, imediatamente antes da irrigaç:ão (Figura 7). 
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O valor da r5 mais elevado (5 7 5 s.cm-1) foi medido no tra

tamento DHI, aos 55 DAG, após quinze dias da tlltima preci

pita�io ocorrida na parcela. Nesse tratamento, a irrigação 

somente no final de 62 DAG certamente permitiu o desenvol

vimento do estresse hídrico ati essa data, como se pode 

observar pelos dados de r
5 

medidos no período da manhi e

da tarde. Os valores da tarde, coincidentemente, diminuí

ram de 55 para 56 e para 61 DAG, provavelmente pelo efeito 

das condições ambientais de temperatura, radiaçio e difi

cit de satura,ão do ar. Medições feitas seis dias após a 

irriga,ão no DHI (68 DAG) revelaram recuperação na abertu

ra estomitica das folhas do feijoeiro. A Tabela 4 mostra 

também que, no tratamento M50%, os valores foram um pouco 

mais acentuados que no M75%. Este, por outro lado, mostra 

índices próximos da r9, comparados ao t�atamento de irri

gação freqüente nos dias em que as irrigações eram coinci

dentes. 

4.3. Balanço hídrico 

O balanço hídrico em condições de campo foi 

efetuado em todos os tratamentos a intervalos de quatro 

dias, desde os doze dias após a germinação ati o final do 

ciclo da cultura. 

O controle dos fluxos de entrada, saída e va

riação de igua no solo foi a camada de 0-40 cm de profun

didade, onde se encontram mais de 90% das raízes do fei

joeiro <INFORZATO & MIYASAKA, 1963). 

Nas Tabelas - 5 a 12 acham-se os valores dos 

termos do balan;o hídrico r respectivamente, dos tratamen

tos i00 r 75, 50 e 25%AD; DHI; M50 e M75% r e DHN. 
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Tabela 5 - Valores dos componentes do balanço hídrico de campo - preci� 

pi tação, irrigação, variação no armazenamento da água no so

lo (M), drenagem profunda e evapotranspiração real (EI'r) na 

cultura do feijoeiro para o tratamento 100%AD, em 1986, em 

Campinas, SP. 

Periodo Precipit. Irrig. :M_ Dren. prof. EI'r 

mes dia . --�-. .  - . ------------------ rran -------------------------

Ag. 1-5 0,0 0,0 -11,5 5,4 6,1 
6-9 0,0 o,o -9,0 1,4 7,6 

10-13 4,2 30,0 22,0 7,3 4,8 

14-17 38,1 o,o 18,5 13,2 .6,4 

18-21 21,9 o,o -3,0 16,9 8,0 

22-25 38,0 0,0 7,5 19,0 11,5 

26-29 o,o o,o -23,0 11,3 11,7 

Set.30-2 0,0 45,0 23,5 8,8 12,7 
3-6 0,0 25,0 -1,0 13,l 12,9 

7-10 o,o 30,0 6,5 9,3 14,2 

11-14 o,o o,o -24,0 10,6 13,4 

15-18 o,o 60,0 28,0 17,3 14,7 

19-22 0,0 o,o -31,0 17,2 13,8 

23-26 6,0 25,0 4,5 12,9 13,6 

27-30 30,6 30,0 26,0 '--� 26,7.c · 7,9 -� 
Out. 1-4 o,o o,o -33,-0 ·. 20,2 12,8 �:,; 

5-8 o,o o,o -20,0 5,8 14,2 

9-12 24,0 25,0 25,5 10,5 13,0 

13-16 0,0 o,o -20,0 6,0 14,0 

Total 162,8 270,0 -14,5 232,9 213,3 
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Tabela 6 - Valores dos cornponentes do balanço hÍdrico de campo - preci-

pitação, irrigação, variação no annazenamento da água no so-

lo (.6.A), drenagem profunda e evapotranspiração real (ETr) na 

cultura do feijoeiro para o tratamento 75%AD, em 1986, em

Campinas, SP. 

Período Precipit. Irrig. M Dren. prof. ETr 

rnes dia - mm--------------------------

Ag. 1-5 o,o 0,0 -10,1 3,9 6,2 

6-9 0,0 o,o -9,0 2,9 6,1 

10-13 4,2 30,0 22,0 7,6 4,6 

14-17 38,1 o,o 15,0 16,7 6,4 

18-21 21,9 0,0 0,5 15,9 5,5 

22-25 38,0 o,o 11,0 18,1 8,9 

26-29 0,0 0,0 -23,5 13,8 9,7 

Set.30-2 0,0 40,0 18,0 9,7 12,3 

3-6 0,0 o,o -19,0 6,1 12,9 

7-10 0,0 30,0 · 6,5 12,5 11,0 

11-14 0,0 0,0 -16,0 4,3 11,7 

15-18 0,0 40,0 21,0 9,7 9,3 

· 19-22 0,0 o,o -14,0 5,1 8,9 

23-26 0,0 30,0 17,0 3,4 9,6 

27-30 30,6 0,0 11,5 11,3 7,8 

Out. 1-4 0,0 o,o -22;0 9,1 12,9 

5-8 o,o 0,0 -15,5 3,9 11,6 

9-12 24,0 0,0 11,5 2,3 10,2 

13-16 o,o 0,0 -12,0 3,8 8,2 

Total 156,8 170,0 -7,1 160,1 173,8 
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Tabela 7 - Valores dos componentes do balanço hídrico de campo - preci

pitação, irrigação, variação no annazenarnento da água no so

lo (M), drenagem profunda e evapótranspiração real (ETr)- na 

cultura do feijoeiro para o tratamento 50%AD, em 1986, em 

Campinas, SP 

Período Precipit. Irrig. M Dren. prof. ETr 

mes dia ---------------------- mn ---------------------------

Ag. 1-5 0;0 0,0 -SI�-� 2,5 5,9 

6-9 o,o o,o -7,4 1,4 6,0 

10-13 4,2 30,0 22,5 6,9 4,8 

14-17 38,1 o,o 16,5 13,8 7,8 

18-21 o,o 0,0 -14,0 8,4 5,6 

22-25 38,0 0,0 16,0 13,7 8,3 

26-29 0,0 0,0 -19,5 9,3 10,2 

Set.30-2 o,o 30,0 10,5 7,0 12,5 

3-6 o,o 0,0 -17,5 5,2 12,3 

7-10 0,0 20,0 .1,0 8,0 11,0 

11-14 0,0 0,0 -11,0 2,2 8,8 

15-18 o,o 40,0 20,5 10,3 9,2 

19-22 o,o 0,0 -14,0 4,9 9,1 

23-26 0,0 0,0 -10,0 2,3 7,7 

27-30 30,6 0,0 16,0 7,2 7,4 

out. 1-4 o,o 0,0 -11,0 4,3 6,7 

5-8 o,o 0,0 -7,5 0,5 7,0 

9-12 24,0 o,o 13,0 3,1 7,9 

13-16 0,0 0,0 -10,5 1,9 8,6 

Total 134,9 120,0 -14,8 112,9 156,8 



Tabela 8 - Valores dos componentes do balànço hidrico de ca:ITlfX) - preci

pitação, irrigação, variação no annazenamento da água no so

lo (M) , drenagem profunda e evapotranspiração real (EI'r) na 

cultura do feijoeiro para o tratamento 25%AD, em 1986, em 

Campinas, SP. 

Pericrlo Precipitação Irrig. M Dren. prof. EI'r 

""' 
dia rnes ------------------- rrnn ---------------------------

Ag. 1-5 0,0 0,0 -11,5 5,7 5,8 

6-9 0,0 0,0 -8,0 2,7 5,3 

10-13 4,2 30,0 21,5 7,8 4,9 

14-17 38,1 0,0 16,0 16,1 6,0 

18-21 21,9 0,0 2,0 13,2 6,7 

22-25 38,0 0,0 10,0 20,0 8,0 

26-29 0,0 0,0 -20,5 11,3 9,2 

Set.30-2 o,o 0,0 -16,0 7,3 8,7 

3-6 o,o 40,0 26,0 6,5 7,5 

7-10 o,o 0,0 -15,0 9,3 5,7 

11-14 0,0 0,0 -13,0 4,3 8,7 

15-18 o,o. 30,0 15,0 7,3 7,7 

19-22 o,o 0,0 -13,0 6,4 6,6 

23-26 0,0 0,0 -11,0 2,8 8,2 

27-30 30,6 0,0 14,5 8,2 7,9 

out. 1-4 0,0 0,0 -10,0 3,3 6,7 

5-8 o,o o,o -7,5 1,3 6,2 

9-12 24,0 0,0 14,5 2,2 7,3 

13-16 0,0 0,0 -9,5 2,4 7,1 

Total 156,8 100,0 -15,5 138,1 134,8 
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Tabela 9 - Valores dos componentes do balanço hídrico de campo - preci

pitação, irrigação, variação no armazenamento de água no so

lo {M) , drenagem profunda e evapotranspiração real {ETr} 

Período 

mes dia 

Ag. 1-5 

6-9

10-13

14-17

18-21

22-25

26-29

Set.30-2 / 

3-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-26

27-30

Out .. 1-4 

5-8

9-12

13-16

Total 

na cultura do feijoeiro para o tratamento DHI, em 1986, Cam

pinas, SP. 

Precipit. Irrig. M Dren. prof. ETr 

--------------------- mn ---------------------------

0,0 0,0 -10,5 4,6 5,9 

0,0 0,0 -8,5 2,6 5,9 

4,2 30,0 21,5 8,1 4,6 

38,1 o,o 15';0 16,8 6,3 

21,9 o,o 0,0 16,1 5,8 

38,0 0,0 12,0 17,6 8,4 

0,0 o,o -19,5 10,5 9,0 

0,0 0,0 -15,0 6,5 8,5 

0,0 0,0 -10,5 3,1 7,4 

0,0 o,o -6,5 0,5 6,0 

0,0 o,o -5,0 0,2 4,8 

0,0 .10,0 56,0 8,0 6,0 

0,0 0,0 -18,9 14,3 4,6 

0,0 o,o -14,0 9,4 4,6 

30,6 0,0 12,0 11,9 6,7 

0,0 0,0 -13,0 6,2 6,8 

0,0 0,0 -10,0 3,6 6,4 

24,0 0,0 11,5 5,1 7,4 

0,0 0,0 -9,8 3,9 5,9 

156,8 100,0 -13,2 149,0 121,0 
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Tabela 10 - Valores dos componentes do balanço hidrico de campo - preci

pitação, irrigação, variação no armazenamento de água no so

lo (M), drenagem profunda e evapotranspiração real (EI'r) 

Periodo 

mes dia

Ag. 1-5 

6-9

10-13

14-17

18-21

22-25

26-29

Set.30-2 

3-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-26

27-30

out. 1-4 

5-8

9-12

13-16

Total 

na cultura do feijoeiro para o tratamento M75%, em 1986, Caro 

nas, SP. 

Precipit. Irrig. M Dren. prof. EI'r 

mn -

0,0 0,0 -9,7 3,2 6,5 

o,o 0,0 -8,4 3,0 5,4 

4,2 30,0 22,5 6,8 4,9 

38,1 0,0 14,5 17,6 6,0 

21,9 0,0 -3,5 18,5 6,9 

77,4 0,0 21,0 45,1 11,3 

9,2 o,o -28,0 27,5. 9,7 

0,0 40,0 12,0 16,4 11,6 

0,0 0,0 -19,3 7,3 12,0 

0,0 30,0 7,0 8,9 14,1 

0,0 30,0 9,0 9,2 11,8 

0,0 25,0 8,0 6,2 10,8 

0,0 0,0 -19,0 5,8 13,2 

6,0 30,0 20,0 4,9 11,l 

30,6 0,0 8,5 15,7 6,4 

0,0 0,0 -23,5 10,9 12,6 

0,0 0,0 -16,0 3,2 12,8 

24,0 0,0 11,5 3,9 8,6 

0,0 0,0 -14,0 2,7 11,3 

211,4 185,0 -7,4 216,8 187,0 



Tabela 11 - Valores dos componentes do balanço hidrico de campo - preci

pitação, irrigação, variação no annazenamento de água no so

lo (M), drenagem profunda e evapotranspiração real (E'Tr) 

Periodo 

mes dia 

Ag. 1-5 

6-9

10-13

14-17

18-21

22-25

26-29

Set.30-2 

3-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-26

27-30

out. 1-4 

5-8

9-12

13-16

Total 

na cultura do feijoeiro para o tratamento M50%, em 1986, � 

pinas, SP. 

Precipit. Irrig. M Dren. prof. E'Tr 

----------------------- mm 

o,o o,o -10,8 4,8 6,0 

o,o o,o -9,6 2,1 7,5 

4,2 30,0 22,5 7,6 4,1 

38,1 0,0 .17,5 15,1 5,5 

21,9 0,0 -1,0 16,6 6,3 

77,4 o,o 22,0 44,5 10,9 

9,2 0,0 -31,0 29,4 10,8 

0,0 0,0 -18,5 8,8 9,7 

0,0 40,0 20,5 13,0 6,5 

0,0 0,0 -20,0 7,5 12,5 

0,0 30,0 14,0 6,2 9,8 

0,0 0,0 -14,5 3,1 11,4 

0,0 30,0 9,5 9,3 11,2 

6,0 o,o -8,5 3,0 11,5 

30,6 0,0 19,0 5,6 6,0 

0,0 0,0 -18,0 4,9 13,1 

0,0 o,o -9,5 1,4 8,1 

24,0 o,o 14,0 1,7 8,3 

o,o o,o -13,5 2,8 10,7 

211,4 130,0 -15,9 187,4 169,9 
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Tabela 12 - Valores dos componentes do balanço hÍdrico de campo - preci

pitação, irrigação, variação no annazenamento de água no so

lo .. (M.), drenagem profunda e evapotranspiração real (ETr) 

Periodo 

mes dia

Ag. 1-5 

6-9

10-13

14-17

18-21

22-25

26-29

Set.30-2 

3-6

7-10

11-,-14 

15-18

19-22

23-26

27-30

out. 1-4 

5-8

9-12

13-16

Total 

na cultura do feijoeiro para o tratamento DHN, em 1986, Cam

pinas, SP. 

Precipit. Irrig. M. Dren. prof. ETr 

mm-------------------------

o,o 0,0 -10,9 4,3 6,6 

o,o 0,0 -8,0 2,3 5,7 

4,2 30,0 23,0 6,9 4,3 

38,1 0,0 15,0 17,2 5,9 

21,9 o,o 0,0 15,1 6,8 

77,4 0,0 22,0 44,4 11,0 

9,2 0,0 -30,5 30,3 9,4 

0,0 40,0 16,0 14,8 9,2 

0,0 o,o -16,5 10,4 6,1 

0,0 0,0 -12,5 6,0 6,5 

o,o 30,0 15,0 4,8 10,2 

o,o o,o -12,0 2,2 9,8 

0,0 25,0 10,0 4,9 10,1 

6,0 o,o -5,0 2,8 8,2 

30,6 0,0 15,0 9,5 6,1 

0,0 o,o -14,8 6,3 8,5 

0,0 o,o -9,5 2,4 7,1 

24,0 o,o 10,0 5,9 8,1 

o,o o,o -9,8 2,7 7,1 

211,4 125,0 -3,5 193,2 146,7 



4.3.i. Adiçio de igua no sistema 

A contribuição de igua no ensaio r ccnf6rme 

item 4.i r deu-se pela precipitaçio natural e irrlgaçio dos 

tratamentos. As quantidades totais de igua aplicada em 

termos relativos ao DHI ou 25%AD foram de ati 170% para o 

i00%AD. No entantor a diferenciaçio principal na quanti-

dade de igua aplicada refere-se à fase reprodutiva da cul

tura, em vista da precipitaçio freqüente no início do ci

clo. As diferenças nos valores de precipitações r apresen

tadas nas· Tabelas 5 a i2 r foram devidas� cobertura plis

t ica nos tratamentos DHI e de 100% a 25%AD. 

4.3.2. Variaçio no armazenamento de igua no solo 

Calculou-se a var�açio da ,gua no solo a par

tir da igua total armazenada medida no início e no fim de 

cada período do balanço hídrico. Conforme se pode ver nas 

Tabelas 5 a 12 r trata-se da componente do balanço hídrico 

de menor variaçio. Isso tambim foi observado por COSTA 

(1986) e REICHARDT (1987). Essa componente r porim r possi

velmente seja a que mais afete o comportamento flsio16gico 

da cultura r por estar diretamente ligada ao·teor de umida

de e tensio de ,gua no solo. 

4.3.3. Drenagem profunda 

As perdas de igua por drenagem 1 abaixo do sis

tema radicular efetivo da cultura (40 cm> r foram altas du

rante o ensaio. Em geral r seus valores variaram de 49 a 

58% do total de �g�a adicionada ao sistema (P + I>. As 

precipitaçies freqUentes concentradas no período compFeen

dido logo ap6s a primeira irrigaçio geral (25 DAG) ati 40 



DAG (Figura 7) contribuíram ,. em muito 7 para a magnitude 

observada. Uma avaliação da cobertura p]�stica 7 no trata

mento 50%AD F evitou uma precipltaçio de 21 7 9mm aos 35 DAG. 

Em conseqUincia 7 a perda por drenagem profunda nesse tra

tamento reduziu-se para 44%. 

Houve correlaç:lo positiva entre os valores 

acumulados da drenagem profunda (D) e a precipitação mais 

irrigaç:ão CP + I) 7 para todos os tratamentos analisados 

c:onj1.rntami::'nte <R2 = 0 ,. 91*i<- para oito obse.rvaç:Ões): 

Assim ,. contribuiçies acima de 37 mm represen

tam ,. em perdas por drenagem ,. 0 ,. 6 mm/mm. Coincidentemente r 

o valor de 37 mm se aproxima daqueles típicos de uma irri

gação.

A maior perda em valores absolutos ocorreu no 

tratamento de irrigaç:ão freqüente. Nos com cobertura 

plistica ,. o aumento de freqUencia de irrigaç:ão elevou a 

quantidade de água drenada ,. com exceção do 50%AD ,. pelo mo

tivo acima exposto. Os tratamentos sem cobertura plistica 

apresentaram valores de perda prdximos entre si ,. por�m o 

que recebeu mais igua - M75¼ - foi superior.

Nos períodos considerados no balanç:o hídrico -

Tabelas 5 a 12 - em que não houve chuvas ou irrigaç:ies ,. a 

maior taxa de drenagem foi de 5ii mm.dia-1 (de 19 a 4/9) e

4 ,. 3 mm.dia-1 (19 a 22/8) no tratamento 100%AO ,. seguido por

3 ,. 6 mm.dia-1 (26 a 29/8} no DHI. A umidade do solo e a ir

rigaç:ão mais a precipitaç:ão ,. ocorridas imediatamente antes 

desses períodos 7 afetaram a magnitude de tais taxas. 

Alguns erros podem ser admitidos na tlcnlca do 

balanç:o hídrico de campo 7 sobretudo na deterrninaç:io da 

drenagem profunda atravis da equação de Darcy. ConseqUen

temente r os valores da evapotranspiraç:io podem ser supe

restimados pela subestirnativa da drenagem na faixa de alta 

umidade do solo (REICHARDT et alii ,. 1974). 
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Para BLACK et ali i (1981), o período para cil

culo da drenagem profunda deveria ser menor que um dia em 

ipoca chuvosa. No presente estud6 v não se diferenciaram 

os períodos secos e �midos para a determinação do teor de

umidade do solo, sendo utilizados os valores midios de ca

da período. Outra fonte de erro i que as variaçSes no gra

diente de potencial hidriulico foram despresadas e, conse

qüentemente, a contribuiçio pela ascensio capilar. BRUNINI 

(1981) usando procedimento similar ao presente trabalho 

mostrou que, para esse tipo de solo, os valores obtidos 

de ETr eram coerentes, e que outros erros, como na estima

t lva de Ko, muito maiores do que 3f/3z Aparentemente, 

houve uma compensa�io nos erro� envolvidos nas estimativas 

de a,;az e Kce>• em face dos resultados obtidos. 

A drenagem profunda representou entre 40 e 60% 

do total de ,gua que entrou ao sistema, semelhante a 57,8% 

obtido por PAULA SOUZA et ali is (1979), embora esses auto

res tenham considerado a profundidade efetiva de 120 cm. 

4.3.4. Evapotranspira�ão 

Os dados de evapotranspiraçio real (ETr> acu

mulada durante a esta�ão nos tratamentos do feijoeiro va

riaram de 121 a 213,3 mm, mostrando que houve acentuado 

efeito dos tratamentos - Tabelas 5 a 12. •Tai� dados, em 

termos de valores mldios diirios r foram de: 2 r 76; 2,24; 

2r06; 1,70; 1 r 50; 2 r 40; 2,21 e 1 7 87 mm.dia-1 para os tra

tamentos 100 r 75 r 50 e 25¾AD; DHI, M75 M50¾ e DHN respec

tivamente. Todos eles slo consistentes com o obtido por 

SILVEIRA & STONE ( 1979) no período seco 7 2 7 8 mm.dia-1, e

menores do que os de GIRALT (1979), 3 73 a 3 r 5 mm.dia-1 e

Os resultados 

dos tratamentos M75 e M50% foram pr6ximos aos de 75 e 

50¾AD respectivamente. A ETr naqueles tratamentos foi cer

ca de 8% maior do que nos cobertos. 
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A ETr diminuiu linearmente com a redução na 

l§mina de irrigação dos trat�mentos 7 em relação ao i00%AD,

de 0,39 mm para a redução de cada milímetro de irriga;io

atl o nível de 50%AD. A partir desse ponto, o decriscimo

em ETr foi cada vez mais acentuado, de acordo com a seve

ridade do tratamento� Quando a ETr acumulada I analisada

entre os tratamentos 25 a i00%AD, observa-se a seguinte

relação:

A evolu;ão da ETr ocorrida nos tratamentos i 

mostrada na Figura 8, Juntamente com a evapotranspiraçio 

de referincia <ET0), calculada a partir da evapora;ão do

tanque classe A. O tratamento que recebeu irrigação fre

qUente - 100%AD - apresentou uma taxa de ETr menor do que 

ET
0 

ati aproximadamente o florescimento (40 DAG), prova

velmente devido estar a irea foliar ainda em desenvolvi-

mento. No estidio reprodutivo e final, as taxas mantive-

ram-se aproximadamente constantes, observando-se que a co

lheita do i00%AD se processou quando as folhas ainda esta

vam verdes e possivelmente ativas. 

A imposi�ão dos tratamentos de irrigação ini

ciou-se aos 42 DAG, porim Ji aos 36 DAG começou a supres

são das chuvas, -ccim o uso de cobertura plistica nos trata

mentos. Assim, na Figura 8, hi indicação de diferenças na 

ETr entre os tratamentos aos 40 DAG, acentuando-se ao lon

go do ciclo da cultura. A acentuada redução na ETr dos 

tratamentos 25%AD e DHI, em rela�ão aos outros, deu-se nio 

apenas pela a�ão estomitica do estresse hídrico (Tabela 

4), mas também pelo efeito da igua na irea foliar. Segundo 

HSIAO (1973) e HSIAO & ACEVEDO (1974), entre outros, a ex-

tensio celular e o crescimento de folhas sio os processos 

inicialmente afetados pelo dificit hídrico na planta, an

tes mesmo da abertura estomitica. Observa�Ses visuais no 



campo indicaram que, no florescimento, os tratamentos de 

menor dotaç:io de rega diminu{ram o crescimento r com plan

tas de menor estatura� folhas pequenas. A cobertura ve-

getal do solo se completou primeiramente no tratamento de 

irrigaç:ão mais freqUente, seguido do 75 e 50%AD. Abaixo da 

tlgua disponível deste �lt imo, a cobertura vegetal do solo 

manteve-se incompleta ati o final do ciclo. Resultados 

semelhantes foram encontrados por RESENDE et ali is (1981) 

na Califórnia .. 

O maior valor médio de ETr foi de 3,7 mm.di.;\_ .. i 

no tratamento i00%AD (60-63 DAG), quando ETo atingiu o seu 

maior valor médio 4,7 mm.dia-i ■ 

A evapo�ranspiração resulta de uma aç:ão do am

biente, sendo controlada pela planta, como se pode anali-

sar pelo comportamento do tratamento DHI: Figura 9. Logo 

após um per{odo de pleno suprimento de água (até- 36 DAG), 

a ETr era muito próxima de ET0• A diferenç:a observada de 

36 a 40 DAG era devida principalmente à cobertura vegetal 

incompleta, visto que as diferenç:as na resistincia estomi

t ica pouco se alteram apds a irrigaç:ão se os dias forem 

amenos (Tabela 4). O aumento de ETo em 40-48 DAG não cor

respondeu em aumento proporcional na ETr, possivelmente 

por alguma restrição hídrica no solo. Essa restrição se 

-foi agravando sistemat icamente.,ati a apl icaç:ão de ág1.1a aos 

62 DAG: houve uma reduç:ão de 0,075 mm na ETr para cada dia 

desse per{odo, independente da demanda evaporativa. Os 

70 mm de irriga�ão bastaram para a reposiçio da umidade do 

solo ati � capacidade de campo. Mesmo assim, nio houve 

recuperaçio completa na taxa evaporativa das plantas do 

tratamento DHI até os 68 DAG. Pelos resultados do balanço 

hídrico, essa recuperaçio foi gradativa F apesar de as me

diç:ies de r9 , realizadas na tarde de 68 DAG, indicarem a

plena abertura dos est8matos (0,9 s.cm-1 para DHI e 0,7 

s.cm-1 para i00%AD - Tabela 4). As mediçies complementa

res de r5 e temperatura, realizadas com o por6metro, indi-

6i 



cavam um aquecimento dos folíolos no tratamento DHI de 

0,9°C em relaçio à temperatura do ar, ao passo que, nos 

tratamentos Irrigados ? os folíolos se apresentavam com 

temperatura 1 a 1,7°C abaixo da do ar. Houve, possivelmen

te, aumento em outras resistincias ao fluxo d'Jgua no sis

tema solo-planta-atmosfera, além de modificaçSes na expo

sl�io dos folíolos � radiaçio direta r associado ao visível 

amarelecimento geral do tratamento e senescincia das fo

lhas velhas. 
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Ao longo do ciclo da cultura e apds o início 

das diferenciaç:Bes da irrigaç:ão r efetuaram-se observaç:Bes 

micrometeoroldgicas em cinco períodos com duraç:io de tris 

a quatro dias cada um r nos tratamentos 100%AD e M75%. Em 

cada per{odor estabeleceu-se um dia t{pico para efeito de 

cilculo do balanç:o de energia. 

O critério adotado para a seleç:io foi em fun

ç:ão do nível de umidade do solo r da seqliincia sistem�tica 

das observaç:ies ao longo do dia e do bom funcionamento dos 

instrumentos nos tratamentos r prJncipalmente dos psicr6me

tros r e do sistema de aquisiç:ão de dados. Assim, os dias 

considerados para estudo em questio foram: 28.8, quando a 

cultura apresentava 42 DAG; 11.9 (56 DAG); 16.9 (61 DAG); 

23.9 (68 DAG), e 1°.10.86 (76 DAG), correspondentes à fase 

de florescimento ao início da maturaç:ão. 

Os resultados referentes à temperatura do ar 

(seco:T, I.Ímido:TU) r do gradiente psicrométrico (Lff/ lffU), 

radiaç:io líquida <RN), fluxo de calor no solo (-G) e de

mais componentes do balanç:o de energia r obtidos nos trata

mentos de irrigação e calculados através das eq. (i5) a 

(18), sio apresentados no Apindice 1 e discutidos a se

guir. 

4.4.1. Dia 28-8-86 (42 OAG) 

Esse dia se caracterizou por uma evapotranspi

raç:io potencial de 4,2 mm.dia-i r e�timada pelo tanque 

classe A e de 5,8 mm.dia-i r por Penman, insolaç:ão de

10 r 6horas, sem ocorrlncia de nuvens, velocidade m�dia de 
,:.- 0 -i ,_,, m.s e temperatura mixima em torno de 28,5°C.

L ,:.•
c>.J 



A varia�io dos componentes do balan�o de ener

gia encontra-se nas Figuras 10 e 11, para os tratamentos 

100%AD e M75% respectivamente. As diferen�as no índice da 

evapotranspira,io (-LE) dependem r sobretudo, do regime de 

umidade do solo e das condi�Ses micrometeoroldgicas. 

O tratamento i00%AD teve como suprimento de 

igua anterior ao dia 28/8 uma precipitação de 38 mm, a 

36 DAG. Esse foi o período de maior deficiincia hídrica 

nesse tratamento de alta freqUencia de irrigaçio: longo o 

suficiente para afetar a parti�io da energia disponível no 

sistema, resultando numa redu�io no fluxo de vapor (-LE) e 

no aumento da componente do calor sensível (-H> em relaiio 

ao M757.. 

As precipita�ões ocorridas até dois dias antes 

d� 42 DAG possibilitaram que a maior parte de RN fosse 

utilizada no processo evaporativo (-LE). Nessa situa�io, 

a razio de Bowen ( S> apresentou valores muito prdximos 

da nulidade (Apindice i.1.b), caso típico da boa disponi

bilidade de igua para a cultura, de acordo com SLATYER 

( 1967). Por outro lado, os valores de S no tratamento 

100ZAD mostraram-se mais elevados e sempre positivos 

(Apêndice 1.i.a). 

O fluxo de calor no solo (-G) nio foi elevado 

em ambos os tratamentos porque-o solo, como - mencionado, 

apresentava-se com bom suprimento hídrico e r a superfície r 

quase totalmente vegetada. 
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em cultura de feijão, no dia 28.8.86, no tratamento 100%AD-
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4.4.2. Dia 11.9.86 (56 DAG) 

Nesse dia, houve uma evap6transpiraç:ão poten

cial de 3,4 mm.dia-1 pelo tanque classe A e 4,5 mm.dia-1, 

calculado por Penman, insolaç:ão de 10,5 horas, com o céu 

totalmente aberto, velocidade midla do vento de 2,3 m.s-1 

e temperatura máxima de 29,0°c. 

As Figuras 12 e 13 apresentam a variaç:ão dos 

componentes do balanç:o de energia para os tratamentris 

100%AD e M75% respectivamente. A condiç:ão pouco mais ame

na do dia ii.9, quando comparada à do 28.8, resultou em 

partiç:io da radlaç:ão líquida (RN) dos tratamentos i00%AD e 

M75% similar ao daquele dia. Apes-r de que em ii.9 a dis

ponibilidade de água no solo era um pouco menor e de forma 

Invertida para os tratamentos 100% AD e M75%, visto que 

haviam decorridos cinco e dois dias desde o tlltimo supri

mento de água respectivamente. · No presente caso, o s1.1pr i -

mento de água no 100%AD ocorreu na manhã de 55 DAG e no 

M75% quatro dias antes. Mediç:ies de resistincla estomáti

ca, às 14h, mostraram uma di�erenç:a de 0,3 s.cm-1 apenas 

entre os tratamentos 100%AD e M75% (Tabela 4). De fato, a 

perda por evapotranspiraç:ão C-LE) ocorrida nessa hora era 

um  pouco maior para o 100%AD. Entretanto, as mediç:ies de

r5 tomadas na tarde desse dia, aparentemente, não expres

saram a situação de maior di�icit hídrico na planta, visto

que a depressão de (-LE) ocorreu entre 11 e 12h : Figuras 

:1.2 e j.3. 

A maior disponibilidade de água no tratamento 

100%AD propiciou uma taxa evaporimitrica maior do que no 

M75% e uma recuperaçlo mais r�pida à depressão da evapo

transpiração no meio do dia. Os valores mais elevados da 

1r elaç:ão de Bowen (Apêndice 1 .. 2.a) evidenciam o n(v'e-1 menor 

de armazenamento de ,gua no solo do M75%. i interessante 

notar o efeito advectivo à tarde no 100%AD. Isso se repe

tiu algumas vezes durante a estaçio, por�m nem sempre evi-

ó9 



dente nos resultados do presente trabalho. LUCHIARI JR. 

(1988) relata a ocorrincia regular de advec;ão vespertina 

na cultura do trigo irrigado na região de Goiinia. 

4.4ª3. Dia i6a9.86 (61 DAG) 

Em 16.9 7 embora correspondente ainda à fase de 

enchimento dos grios 7 algumas plantas se apre�entavam com 

flores: a temperatura mixima era de 31 r 8ºC� velocidade mé

dia do vento 1 7 7 m.s-1 7 e evapotranspira;ão potencial 

(tanque classe A) 7 4 7 8 mm.dia-1 e de 4,9 mm.dia-1 (Penman)

com insola�ão de 9,4 horàs ■ 

Ambos os tratamentos revelavam bom suprimento 

de Ígua, pela proximidade das irriga�ies realizadas na ma

nhã da véspera para o 100%AD, e de dois dias no M75% - Fi

guras 14 e 15. Apesar dessa alta disponibilidade de �gua 

no solo r houve redu;ies na taxa evaporativa no meio do dia 

no M75%, em vista da alta demanda da atmosfera. A recupe

ra;ão do sistema, aparentemente, processou-se rapidamente, 

visto que -LE e RN F como no 100%AD F se aproximaram muito 

durante toda a tarde. A transferincia da energia do ar 

para a superfície evaporante também pode ser observada em 

ambos r embora em intensidades e horirios diferentes, com 

valores da razão de Bowen negativos. Essa contribui�ão do 

fluxo do calor sensível (-H> para o latente (-LE) F ocorreu 

desde as i0h até o final da tarde no 100¾AD 7 e a partir 

das 12h, no M75%. 

aproximou-se de 1 F 0 C0 r 92 no 100%AD e 0,82 no M75%). Em

bora a advec;io tenha contribuído com adi;io de energia 

ao sistemar nio refletiu no fl�xo de calor no solo <-G), 

comparativamente aos outros dias. 
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no solo (-G}, do fluxo de calor sensivel (-H} e latente (-LE) 

em cultura, de feijão, no dia, 16.9.86, no tratamento 100%AD� 



'e-
E 

ªE 

o 

o 

\W 

a:: 
ILI 

o 

X 

::, 
...J 

LL 

1 ·º 

0,8 

0,6 

0,4 

0.2. 

o 

-0.2

-0.4

O 6 

-$-• 
R';•� ).,

• f). / .\ 

/A-t,-LE \.� 

ij \'-

74 

/ �\ •/í' .o-H
�' o º\

A 1;,\io-o-a'º-o- _:-,,6 � 0P

â rr° g 
o -o-o O' 

g: 
o- \ o □---º � o-0- O -;-� Ó�°\-�o-

8 10 

O / 6""-.-., 0-0 ' •li� 

� 

12 14 16 18 

HORAS DO DIA 

Figura 15 - Var.;tação horári_a da, radiação liquida (RNl , do fluxo de calor 

no solo (.:-G) , do fluxo de calor sensível C.-H) e latente (::-LE) 

em cultura de feijão, no dia 16.9.86, no tratamento M75%. 



4.4.4. Dia 23.9.86 <68 DAG) 

O dia 23.9 caracterizou-se por apresentar pe

ríodos nublados (7,i horas de insolaçio), diminuindo a ra

diação em torno do meio-dia. A evapotranspiração poten

cial estimada pelo tanque classe A foi de 4,5 mm.dia-1 e,

por Penman, de 5,0 mm.dia-1, com a temperatura mixima em

torno de 30°c .. 

A tlltima irrigação recebida pelos tratamentos 

i00%AD e M75%, colncidentemente, ocorreu a 63 DAG. As va

riaçSes dos componentes do balanço de energia ao longo do 

dia 23.9 (Figuras 16 e 17) mostraram-se muito prdximas en-

' tre os dois tratamentos, indicando que, provavelmente, o 

dificit h{drico desenvolvido nas plantas de ambos tenha 

afetado -LE de forma similar. Essas figuras tambim mos-

tram períodos de nebulosidade que caracterizaram os hori

rios da tarde, quando todos os componentes do balanço de 

energia diminuíram de forma irregular, com uma pequena de

f�sagem no fluxo do calor no solo, como era de esperar. 

Os valores elevados de S no início da manhã ,.

nos tratamentos ,. indicam uma imprecisão na estimativa da 

evapotranspiração nesse intervalo (Apêndice i.4). Poste-

1
r i orment e, S est ab i 1 i zou-se, com quase a totalidade de 

energia disponível sendo utilizada no fluxo de vapor (eva

poração). Houve tambim uma contribuição do fluxo de calor 

sensível (-H> por volta das 13 •s 16h para o incremento de 

"··LE. 

As mediçSes de resistincia estom,tica tamblm 

nio diferiram entre os dois tratamentos 7 tanto no per{odo 

da manhi quanto no da tarde, na hora prdxima da maior de

manda evaporativa (Tabela 4).

A similaridade dos resultados de -LE e r9 r pa

ra ambos os tratamentos 7 indica a pouca influincia do his-

t dr i co de irrigaçio na ETr, quando da realizaçio de uma 

irrigaçio geral. Isso talvez seja real apenas para os 
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tratamentos de irriga�io prdximos r como o 100 e o 75%AD. 

Alim disso, a imposi,io dos tratamentos somente no meio da 

esta,io talvez nio tenha modificado significativamente a 

arquitetura da planta, o movimento de folhas, a irea fo

liar e outros atributos que interferem no seu consumo de 

igua. 

As taxas de LE de 23.9 foram maiores do que as 

do tratamento 100%AD, em 28.8, para um mesmo intervalo de 

cinco dias desde a dltima precipita,io, provavelmente co

mo resultado de um armazenamento menor de água no solo na

quela data, visto que, apesar da nebulosidade do dia 23, 

. as condi,ies meteoro16gicas gerais de ambos os dias sio 

pr6ximas. 

4.4.5. Dia i�.10.86 (76 DAG) 

A cultura do feijoeiro, aos 76 DAG, iniciava-
se no estidio de matura,io fisio16gica. Os tratamentos 

de irriga,io mais freqlientes apresentavam completa cober

tura vegetal do solo. A evapotranspira,io potencial, nes

se dia, de 5,1 mm.dia-i (tanque classe A) e 5,3 mm.dia-1 

<Penman); a temperatura máxima, de 28,3ºC; insola�io, de 

9,9 horas e períodos com nebulosidade variivel à tarde. A 

evapotranspira;io real representou 89,2 e 93,8% da energia 

radiante, respectivamente, para os tratamentos 100%AD e 

M75¾, embora nesse c6mputo tenha ocorrido contribui,io es-

poridica do ar por advec,io. Assim, os fluxos de calor no 

solo e sensível para a atmosfera representaram pequena 

da radia,io líquida (Apindice i.5 e Figuras 18 

e 19). 
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Figura 17 - Variação horária da radiação líquida (RN), do fluxo de calor 

no solo (:-G), do fluxo de calor sensível (-H) e latente (-LE) 

em cultura de feijão, no dia 23.9.86, no tratamento M75%. 
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Figura 18 - Variação horária da radiação líquida (RN), do fluxo de calor 

no solo l-G}, do fluxo de calor sensível (-H) e latente (-LE) 

em cultura de feijão, no dia 19.10.86, no tratamento 100%AD. 
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4.5. Coeficiente de cultura 

Os coeficientes de cultura (Kc> r obtidos ao 

longo do ciclo do feijoeiro, encontram-se na Tabela 13. 

Seus valores estacionais variaram de 0 v 52 a 0,85, em fun

çio dos tratamentos de umidade. De fato, existe uma es

treita correla,io entre os valores gerais de Kc com a por

centagem de igua disponível (R2 = 0,88**, para oito obser

vaçSes). Nesse caso, obteve-se a equaçio abaixo, bastante 

insensível para analisar a contribuiçio de uma �nica irri

gaçio típica no valor do Kc estacionalg 

Apesar de, no presente trabalho, nio se ter tido um trata

mento sem irriga,io, porim, essa equaçio estima um Kc ml

dio .igual a 0,41, obtido apenas �s custas da precipitação 

natural. 

Os valores estacionais de Kc mldio (Tabela 13) 

concordam com os obtidos por LUCHIARI JR. (1978) e SANTOS 

(1985), em Piracicaba: 0,88 e 0,73 respectivamente. No en-

no tratamento i00%AD, foi menor do que o índice 

de ENCARNAÇ�O (1980), obtido em evapotranspir6metro 

de nível constante, tambim em Piracicaba, porirn maior do 

que o 0,7-0,8 recomendado pela FAO <DOORENBOS & KASSAMr 

1979). 

No início do ciclo da cultura, as freqUentes 

precipitaçSes afetaram, certamente, a estimativa de ETr 

(item 4.3.4). ConseqUentemente, Kc tambim foi afetado, co

mo se pode notar pelos dados acima de 1,0 r num período de 

pouca probabilidade de ocorr&ncia de advecç5es. Percebem

se, em todos os casos, elevados valores de Kc r se compara-

dos com os de DOORENBOS & KASSAM (1979). A cultura ainda 

apresentava 

contribuíram 

pouca irea foliar e as precipita�;es pluviais 

para que as perdas por evaporaçlo direta da 

superfície do solo fossem mais significativas. Esse perío-
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do inicial de cinco semanas representou apenas 30% do to

tal da ETr ocorrída no ciclo da cultura. 

A partir da diferenciação nos níveis de apli

caçio da �gua (Figura 7> r 40 DAG r os índices de Kc diver

sificaram-se entre os tratamentos (Tabela 13): os m�ximos 

verificaram-se apenas ap6s 76 DAG r posteriormente à ipoca 

em que a ,rea foliar da cultura se estabiliza (BERGAMAS

CHI, i984r e SANTOS r 1985). 

Entre os valores observados ao longo do ciclo 

(Tabela i3> r os do 100%AD aproximaram-se dos de SANTOS 

(1985) e dos recomendados pela FAO (DOORENBOS & KASSAM r 

1979> r exceto na fase pr6xima da colheita. Nesse per{odo 

final r a ocorrincia de chuvas � de uma irrigaçio tardia 

provavelmente tenham contribu{do para que os dados obtidos 

fossem maiores. 

A diferença nos coeficientes cu1turais entre 

os tratamentos DHN r 25%AD e DHi r apesar de o volume de 

igua aplicado ser semelhante, deve-se à amplitude do turno 

de rega <Figura 7). Assim r o estresse mais dr�stico e pro

longado às plantas do DHI resultou em menor desenvolvimen

to vegetativo r maiores valores de resistlncia estom�tica 

(r5) (Tabela 4) e r conseqUentemente r menor Kc. 

Os resultados da Tabela 13 servem para a 

orientaçio da pritica da irrigaçio no campo r de acordo com 

o histdrico da cultura r visto que valores de Kc se mostra

ram dependentes da data das irrigaçies (Figura 7) e do es

tresse admissível em cada tratamento ( Tabela 4) pelo seu

efeito na ETr (item 4.3.4. e Figura 9).

O fato de o c�lculo do balanço hídrico de cam

po englobar um período de quatro dias dificulta a dife

renciaçlo do efeito real desses fatores ambientais e de 

manejo de irrigaçio no Kc. No entanto 7 uma anili�e nesse 

sentido foi feita com os resultados do tratamento DHi r no 

per iodo de 36 a 70 DAG r e parcialmente discutido· no item 

4.3.4 e Figura 9� e sumarizado a seguir. 
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A ETr se aproxima da ETo y para valores eleva

dos do IAF e com alta disponibilidade de ,gua no solo 

(prdximo a 100%AD). Dependendo da severidade do estresse v

nio hi pronta recupera;ão na taxa transpiratdria da cultu

ra r e o Kc continua baixo logo ap6s a irriga;io. Com a lm

posi;io de estresse hídrico prolongado ? a ETr aproxima-se 

de um valor baixo que gradualmente se reduz ao longo do 

tempo r de forma quase independente do valor da ETo. Nessa 

situaçio de estresse acentuado r Kc apresenta-se variivel e 

fortemente dependente de ETo, visto que ETr pouco varia. 

Uma comparação entre os resultados de Kc foi 

feita entre os dois mitodos utilizados no cilculo da ETr: 

balanço hídrico de campo e b�lan;o de energia. A Tabela 14 

apresenta essa compara;io para seis diferentes dias duran

te o ciclo da cultura do feijoeiro. 

Os índices de ETr determinados pelos dois mi

todos nio sio passíveis de compara;io por se tratar de pe

ríodos de ocorrincia diferentes, mas, com o cilculo de 

ETr/Eto, a influincia do período deveria ser eliminada. 

Isso, no entanto, parece não ocorrer (Tabela 14), pois a 

correla�io encontrada entre os valores de Kc foi baixa 

(0 r 44). 

Um exemplo do efeito da dura;io do período, 

associado a outros fatores, pode ser visto na anilise do 

dia 56 (Tabela 14). A déter�ina;io no i00%AD ocorreu logo 

apds a lrriga,io combinada a condiçies de advec�io no pe

ríodo da tarde <Figura i2> r resultando em Kc maior que 

l r0• Por outro lado� o balan�o hídrico de campo considerou 

o período 56-59 DAG (um a cinco dias apds a irriga�io) su

ficientemente longo para mostrar diferen,as na abertura 

estomitica (Tabela 4) e reduçio na ETr p visto nio ter 

ocorrido aplica;io de igua (Figura 7). 
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Tabela 14. Compara;io entre coeficientes de cultura (Kc) 

calculados pelo mitodo do balan�o hídrico de 

campo (B.H.), em per{odos de quatro dias, e pe

lo mitodo do balanço de energia (B.E.) ao curso 

do dia indicado, em seis diferentes ipocas e em 

tris tratamentos de irriga;io do feijoeiro. 

ETo: evapotranspira;io de refer&ncia, calculada 

pelo tanque classe A - C.A <midia de quatro 

dias), e por Penman no dia indicado. 

DAG 

ETo 

C.A* Penman 

i00%AD M75Z DH I 

B.H.* B.E. B.H.* B.E. B.H.* B.E. 

-----------------------------------------------------------

-·-mm/dia---

42 3,6 5,8 0,80 0,62 0,67 0,50, 0,61 0,60 

54 4,1 5,5 0,88 0,76 0,85 0 ,. 62 0 ., 36 

56 4,2 4 ., 5 0,78 1,07 0,71 0,73 0,28 .. . .

61 4,7 4,9 0 ., 79 0 ., 76 0,57 0,67 0,32 • a a 

68 4,0 5 ,. 0 0,85 0,96 0,70 0,94 0,28 

76 3,3 5 ., 3 0 ., 97 0,98 0 ., 97 i ., 00 0 ., 5.2 0 ,. 83 

----------------------------------------------------------

(*) Midia de quatro dias consecutivos. 

Outro elemento importante na compara;io entre 

os mitodos de determina;io de Kc refere-se à forma de cil

culo da evapotranspira;io de referincia .. Os dados de ETo 

calculados por Penman, usados no balan;o de energia, nio 

sio compariveis aos valores midios de ETo calculados para 

quatro dias a partir da evapora�io do tanque classe A .,

usado no balanço hídrico de campo. Assim, tamblm ni� pro

duziram resultados consistentes os índices diirios de ETo 

por Penman e pelo tanque nos seis dias de anilise (0,46). 
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Verificaram-se resultados consistentes de Kc 

quando as condiçSes do dia e do período eram similares. 

Por exemplo 7 o 76 DAG e o período 76-79 DAG caracteriza

ram-se por ser tlmidos e nio apresentar restriçio de igua 

em todos os tratamentos; nesse período 7 nio houve recupe

raçio total da taxa de transpira�io no tratamento DHI, 

conforme discutido no item 4.3.4. (Figura 9). 

Os dados de ETr e Kc pelo balanço de energia 

nio foram apresentados no tratamento DHI para aqueles dias 

de restriçio hídrica acentuada. Os resultados obtidos nes

ses casos apresentaram Índices elevados da razio de Bowen 

e, muitas vezes, discrepantes. PEDRO JR.(1977) tamblm nio 

obtev� sucesso com o balanço de energia, em condiçSes si

milares, na cultura de soja, em Campinas. 

4.6.,Produçio final 

4.6.1. Benefício da irrigaçio e uso da �gua 

Na Tabela iS, encontram-se os resultados de 

produçio final de grios obtidos com os tratamentos de ir

rigaçio. A produçio das parcelas variou de i.287 kg.ha-i,

para o tratamento que recebeu menos igua (DHI), ati 2.145

kg.ha-1, para o mais favor,vel CM75¾). A produtividade

norma1 7 dependendo das condiçies ambientes e do sistema de 

cultivo, vai de 900 a i.800 kg.ha-1, segundo o INSTITUTO 

AGRON8MICO (1987). Portanto, a produtividade do presente 

estudo pode ser considerada acima da midia e satisfatdria 

em termos de irrigaçio por aspersio, segundo BULISANI 

(1987). 

A Tabela 15 indica que houve dois níveís de 

produtividade no ensaio, como resultado do efeito da co

bertura plistica protetora contra a precipitaçio. A com

paraçio entre os tratamentos 75 e 50%AD com M75 e M50% 
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indica serem os �ltimos cerca de 15% mais produtivos. Pro

vavelmente 7 a cobertura plist ica tenha reduzido a radiação 

fotossinteticamente ativa nas parcelas cobertas durante 

grande parte do ciclo da cultura. 

Considerando que os tratamentos de irrigação 

se iniciaram somente a partir do florescimento 7 vi-se 7 pe

la Tabela 15 7 que praticamente não existem diferenças na 

produção para intervalos entre irrigações menores do que 

nove dias. Por outro lado 7 as irrigações freqUentes au

mentaram consideravelmente o consumo de igua (Figura 20 e 

Tabelas 5 a 12 e 15) ,. sem aumento proporcional na produção 

de grãos 7 acima de 50% de disponibilidade de igua no solo. 

Tabela 15 - Valores acumulados de irrigação r intervalo mi

dio entre irrigaçÕes 7 produção final de grãos 

e eficiincia no uso da igua <EUA> r em função 

dos tratamentos de irrigação na cultura do 

feijoeiro, em Campinas ,. SP. 

Tratamento Irrigação Intervalo Produção EUA 

----------------------------------------------------------

mm dia kg/ha kg/mm/ha 

1.00¾AD 270 ,10 1.882 6 7 97 

75XAD 170 6 1 .. 874 11,02 

�S0¾AD 120 9 1.781 14,84 

25/;AD 100 12 1 .. 540 15 7 40 

DHI 100 18 1 .. 287 12,87 

M75% 185 5 2 .. 145 11 ,. 59 

M507. 130 7 2.041 15,70 

DHN 125 10 1 .. 893 15 ,. 15 
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HALTERLEIN (1983), revendo a literatura sobre 

irrigação do feijoeiro, encontrou as maiores produçies 

quando a disponibilidade de �gua no solo foi mantida a 

50%. Esse resultado i semelhante ao obtido no presente 

experimento, visto que as produçies entre os tratamentos 

100, 75 e 50%AD não diferiram significativamente. Para 

manter essa disponibilidade hídrica a 50%, KATTAN & FLE

MING (1956) afirmam que i necessirio uma aplicação semanal 

de 25 mm de igua, da germinação ao início do floresci�en

to, e de 38 mm do florescimento l colheita. Para Krieg

baum (citado por SALTER & GOODE, 1967), em condiçies de 

solo com grande armazenamento de igua, a irrigação aplica

da dez dias antes a dez dias apds o florescimento resulta 

em mixima produção, pelo aumento no n�mero de vagens e de 

sementes por legume. 

Nas condiçies deste ensaio, a melhor conversão 

no uso da igua, nos tratamentos cobertos, foi alcançada no 

25¾AD, seguido do 50XAD. A cobertura plistica afetou a 

eficiincia do uso da igua, tornando-a um pouco menor quan_ 

do comparada ao descoberto. A eficiincia do uso da igua i 

um critirio de seleção de manejo deve ser adotado na si

tuação de limitação de recurso h{drico, quando se deseja 

maximizar a produção de grãos por unidade de igua aplicada 

(BERNARDO, 1987). 

As irrigaçies mais freqüentes do i00XAD aumen

taram a taxa de drenagem. A lixlviação ocorrida, porim r

parece nio ter afetado nutricialmente nenhum dos tratamen

tos r conforme a anilise foliar aos 67 DAG e o aspecto das 

plantas ati o final do ciclo. Apenas o tratamento DHI re

velou alguma reduçio nos teores de N, P r K e Mg, provavel

mente pelo secamento da camada ftfrt 11 do solo <BATAGLIA, 

1980). 
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O longo período de déficit hídrico imposto no 

DHI, dos 36 aos 62 DAG, afetou significativamente sua pro

duçio. Quando esse período de estresse foi reduzido� me

tade no 25%AD, a produ;io aumentou em 20% sem uso adicio

nal de igua; no 25%AD, em vez da limina de 70 mm aos 62 

DAG, necessiria para repor a umidade à capacidade de campo 

no DHI, ela foi subdividida em duas aplicaçies de 40 e 

30mm, respectivamente, aos 50 e 62 DAG. 

4.6.2. -Rela;io entre a produ;io e a evapotranspi

ra;ão 

A rela;io entre a produ;io de grios e a evapo

transpira;io real acumulada nos tratamentos de irriga;io 

do feijoeiro - Figura 21 - revela dois tipos de comporta- _ 

men�o em fun;io da cobertura pl�stica: enquanto os desco

bertos apresentaram valores de produ;io maior e linearmen

te relacionados com a ETr, os cobertos aproximaram-se de 

uma fun;io assint6tica. 

V�rios autores encontraram uma relação linear 

entre a fitomassa produzida e a �gua transpirada CWIT, 

1958; ARKLEY, 1963). Quando a produ;io de grios e a eva

potranspira;io real sio proporcionais, respectivamente, à 

fltomassa e à transpiração, esses elementos tambim se re

lacionam linearmente entre si <WIT, 1958; DOWNEY, 1972). 

No presente trabalho, observou-se uma relação prdxima da 

linear entre a produção de grios e a ETr acumulada para os 

tratamentos ati 75¼ de disponibilidade de igua, com ou sem 

cobertura plistica. A ETr acima de 174 mm r promovida pelas 

irriga;ies freqUentes apds o florescimento, nio re�erteu 

em acriscimo na produçio de grios. 
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As lrrigaçSes freqüentes se deram principal

mente quando a cobertura do solo era completa T reduzlndo T

portanto T a diferença entre a ETr e a transpiração r por 

minimizar a evaporação direta do solo. Assim T a explica

çio para a perda de linearidade entre a produçio e a ETr 

não parece ser devida às diferenças entre transpiração e 

evapotranspiração T mas a duas outras possibilidades. A 

primeira 7 ao efeito da cobertura plistica no decriscimo da 

radiação fotosslnteticamente ativa r promovendo queda na 

produtividade vegetal. A seg�nda refere-se a que um au

mento na fitomassa total pelo incremento da ETr (no 

i00%AD> possivelmente não tenha correspondido a um propor

cional aumento na produçio de grãos. Houve r p�ovavelmen

te T variação no valor do índice de colheita entre os tra

tamentos T com redução para o Irrigado freqüentemente. Ou

tro fator associado à redução da produçio de grãos i que o 

i00%AD teve o seu ciclo alongado T processando-se a colhei

ta com as plantas ainda verdes. 

A imposição dos tratamentos pela suspensão das 

chuvas apds 36 DAG parece ter sido cedo o suficiente para 

afetar o ndmero de estruturas reprodutivas por planta. Na 

Figura 22 observa-se uma clara limitação da produção em 

função do ndmero de vagens por planta (e por irea> r nas 

parcelas com cobertura plistica. Os tratamentos de dispo

nibilidade de igua afetaram visivelmente o porte das plan

tas T reduzindo-lhes o ntlmero de ramifica,ies das hastes 

onde se desenvolvem as estruturas reprodutivas. O efeito 

do estresse hídrico antes do florescimento r afetando o ntl

mero de flores e vagens do feijoeiro r foi relatado na li

teratura r entre muitos r por ROBINS & DOMINGO (i956) T MAGA

LHIES & MILLAR <1978) e BULISANI (1987). RAGGI et �li i 

(1977) T trabalhando com dificit hídrico em diferentei ipo

cas no ciclo dessa planta r observaram reduçio na produçio 

em qualquer fase r mesmo que o suprimento de �gua fosse 

adequado nos outros períodos. 
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Figura 22 - Relação entre a produção de grãos do Íeijoeiro e o número de 

vagens por área obtida nos tratamentos de irrigação - DHT e 

de 25 a 100%AD. 

Existe similaridade nas relaçies entre a pro

duçio de grios em funçio da irrigaçio acumulada e da ETr 

acumulada - Figura 21. De fato, a ETr e a irriga;io estio 

linearmente relacionadas (R2 = 0,87**), pois o manejo das 

irriga;ies visou à reposi;io da igua evapotranspirada do 

solo <ARRUDA, 1987). O dificit hídrico imposto, o uso da 

cobertura plistica e a ocorrincia de precipita�io no iní

cio e no final do ciclo produziram discrepincias entre os 

resultados das Figuras 20 e 21 e a linearidade entre ETr e 

a aplica;io de ,gua, especialmente nas-baixas produçies. 



5. CONCLUSÕES

A drenagem profunda representou uma fraç:ão im

portante no balanço hídrico e deve ser levada em conside

raç:ão no c�lculo do momento de irrigação, mesmo para os 

níveis de secamento mai� acentuados. 

O feijoeiro mostrou recuperaç:io total na aber-

tura estomitica apds estresse hídrico, porém 
r, 

nao ho•Jve 

pronta recuperação na taxa de transpiraç:ão quando o es

tresse foi severo. 

O consumo total de igua pela cultura mostrou

se linearmente relacionado à porcentagem de igua disponí

vel e à lirnina total de irrigação. 

Em condiç:ies de alta umidade do solo, o coefi

ciente de cultura (Kc) foi miximo e relacionado ao desen

volvimento da cultura. Sob estresse moderado, .o Kc foi 

afetado pela resistincia estomitica e pela demanda evapo

rativa e, sob est�esse severo r principalmente em função da 

evapotranspiraç:ão de referincia, visto que a evapotranspi

raç:ão real variou sistematicamente de 2 r 2 a i,2 mm.dia-1,

independente da demanda evaporativa. 

O efeito da advecç:io no aumento da evapotrans-

piraç:ão real foi de até 10% ,. e observado apenas alguns 

dias durante o ensaio. A razão entre a evapotranspiraç:ão 

e a radiaç:ão <-LE/RN) variou de 0,67 a 0 ,. 93. 

Resultados similares de Kc foram obtidos pelos 

dois métodos - balanç:o de energia e hídrico de campo 

apenas quando foram considerados os seguintes aspectos: 
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a) existem diferenças resultantes da duração do período de

cilculo de cada mitodo e fatores a ele associados r como a 

advecção; 

.b) as condições de disponibilidade hídrica nos períodos 

devem ser similares� 

e) a taxa transpiratdria apds a aplicação de igua depende

do grau de estresse anterior e do desenvolvimento da cul

tura; e

d) hi diferen�as entre as estimativas da evapotranspira;ão

de referincia r por diferentes métodos de cilculo. 

A conversão da igua aplicada em produção va

riou de 7 a 16 kg.ha-i de grãos por milímetro de irriga

çio r e para va1ores estacionais de Kc e ETr r de 0 r 52 a 

0,85 e 121 a 213 mm respectivamente. 

A relação entre a produção de grãos e a evapo

transpiração real não foi tipicamente linear r mas assintd

tic�� 

A produção do feijoeiro não aumentou signifi

cativamente para intervalos médios de irrigações menores 

do que nove dias r ou para a manutenção da disponibilidade 

da igua no solo acima de 50%. 

As irrigações de alta freqU&ncia iniciadas a 

partir do florescimento nio aumentaram a.produção da cul

tura r pela limitação no n�mero de vagens por irea estabe

lecido no período de pri-florescimento, mas elevaram o 

consumo de igua pela cultura. 
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Apêndice 1 - Valores medios do gradiente psicromêtrico observado (°C) e 

da distribuição dos componentes do balanço de energia (cal. 

cm-2.min-1) para cinco dias típicos (42, 56, 61, 68 e 76

-dias após a germinação do feijoeiro, em Campinas.
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Apêndice 1.1.a - Resultados do dia 28.8.86 (42 DAG), para o tratamento 100%AD 

Perlodo T2 Tl Tu2 Tul b.Tu/b.T TuM s +·y RN G H LE f3 

y 
h min ºe ºe 

-2
cal.an 

. -1 
.rrun 

9 30 
10 oo

> 21,90 23,39 17,80 19,48 1,13 18,6 3,15 0,603 0,059 0,153 0,391 0,393 
10 00 
10 30> · 24,56 25,51 18,17 19,50 1,40 18,8 3,17 0,673 0,073 0,135. 0,465 0,291 
10 30> 
11 00 24,76 25,79 18,56 20,04 1,44 19,3 3,23 0,726 0,076 0,140 0,510 0,275 

11 00 
11 30> 25,62 27,28 19,30 20,74 0,87 20,0 3,31 0,760 0,078 0,237 0,445 0,533 

11 30
> 

12 00 25â7 27,50 19,50 20,87 0,88 20,� 3,34 o, 7_57 0,071 0,233 0,453 0,516 
12 ºº> 
12 30 26,29 27,72 19,68 20,97 0,90 20,3 . 3,35 0,760 ·0,055 0,233 0,472 0,494
12 30> 
13 00 27,72 28,63 19,45 20,93 1,63 20,2 3,34 0,742 0,048 0,128 0,566 0,226 
13 ºº> 
13 30 27,79· _28,74 20,27 20,86 1,61 20,6 3,38 0,704 0,040 0,122 0,542 0,225 
13 30> 14 00 - 27,59 27,96 19,30 19,72 1,14 19,5 3,25 0,664 0,043 0,168 0,453 0,372 
14 ºº> 
14 30 28,06 27 53 21,90 21,33 - 1,08 21,6 3,52 0,576 0,035 0,143 0,398 0,359 

14 30> 
15 00 27,37 28,37 20,00 20,85 0,85 20,4 3,37 0,466 0,016 0,157 0,293 0,537 
15 ºº>15 30 27,81 27,58 19,80 19,54 . 1,13 19,7 3,27 0,355 0,000 0,096 0,259 0,371 

15 30>16 00 27,88 27,41 21,00 20,51 • 1,04 20,8 3,41 0,272 -0,001 0,077 0,196 0,392 

16 30>17 00 25,38 25,04 22,50 19,72 8,18 21,1 3,45 0,016 -0,010 0,001 0;025 0,037 
17 00 
17 30> 23,85 23,62 18,60 18,40 0,87 18,5 3,13 -0,072 -o,·015 -0,021 -0,036 0,581

17 30 -
18 oo> 22,15 21,18 18,40 17,48 0,95 17,9 3,06 -0,087 -0,023 -0,022 -0,042 0,524
18 00 -· 
18 30

> 21,12 20,39 18,10 15, 76 :3,21 . 16,9 2,95 -'-0,088 -0,026 _ --0,007 . ·-0,055 0,118 
18 30

> 19 00 20,(37 19,58 17,54 15,39 li67 16,5 2,90 -0,083 --0,029 -0,011 -0,043 0,261
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Apêndice 1.1.b - Resultados do dia 28.8.86 (42 DAG), para o tratamento M75% •. 

Período T2 Tl Tu
2 

Tul

h min ºe 

9 30 
10 oo> 21,84 22,20. 17,63 18,94 
10 ºº>10 30 23,36 23,88 17,64 19,03 
10 30 
11 oo> 23,72 25,13 17,91 19,18 
11 ºº>· 

· 11 30 25,86 26,34 18,96 19,89 
11 30 
12 oo> 26,78 27,20 18,54 20c, 76 
12 oo; 
12 30 27,63 27;84 18,93 20,40 
12 30> 
13 00 27,35 27,77 19,02 20,81 

· 13 ºº>
13 30 28,30 28,09 18,99 20,80 
13 3Q> 14 00 28,55 29,66 19,16 20,46 
14 ºº> 

·14 30 28,24 28,40 18,49 19,49
14 30> 
15 00 27,93 28,20 18,:P 18,84 
15 ºº> 
15 30 27,30 27,53 17,32 17,94 

15 30 
16 oo> 25,90 . 26,91 18,03 18,90 

16 30> 
17 00 25,80 25,47 18,01 17,85 
17 ºº>17 30 23,58 22,77 16,69 16,87 

17 ªº>
18 00 22,16 21,88 · 15,69 14,76 
18 ºº>18 30 21,·15 20,20 . 15,42 14,50 
18 30>19 00 21,20 20,59 14,82. _ 14,63 

b.Tu/1:,.T TuM s + y RN 

ºe 

3,64 18,3 3,10 0,603 

.2,67 18,3 3,11 0,673 

0,90 18,5 3,13 0,726 

1,94 19.,4 3,24 0,760 

5,29 19,7 3,27 0,757 

7,00 19,7 3,27 0,760 

4,26 19-,9 3,30 0,742 

-8,62 19,9 3,30 0,704 

1;17 19,8 3,29 0,664 

6,25 l9t0 3,19 0,576 

2,63 18,5 3,13 0,466 

2,70 17,6 3,03 0,355 

0,86 18,5 3,13 0,272 

0,48 17,9 3,06 0,016 

-0,22 16,8 2,94 -0,072

3,32 15,2 2, 77 :...0,081 

0,97 15,0 2,75 .,.0,088 

0,31 14,7 2,72 -0,083

G H LE 

-2
cal.an 

. -1 
.nu.n 

------

0,059 0,048 0,496 

0,073 0,072 0,528 

0,076 0,230 0,420 

0,078 0,109 0,573 

0,074 0,040 0,643 

0,055 0,031 0,674 

0,048 0,049 0,645 

0,040 -0,023 0,687

0,043 0,161 0,460 

0,035 0,027 0,514 

0,016 0,055 0,395 

0,000 0,043- 0,312 

-0,000 0,101 0,172

-0,010 0,018 0,008

-0,015 0,087 -0,144

-0,023 -0,007 -0,057

-0,026 -,.Q,023 -0,039

-0,029 -0,064 0,010

0;097 

0,137 

0,548 

0,189 

0,061 

0,046 

0,077 

-0,034

·0,351

0,053

0,138

0,140

0,591

2,060

-0,605

0,122

0,602

-6,604
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Apêndice 1.2.a - Resultados do dia 11.9.86 (56 DAG), para o tratamento 100%AD 

Periodo T2 T
l

Tu2 Tul flTu/flT TuM .ê_±_y RN G H LE 

h_min ---- ºe ºe 
-2 . -1-------- cal.cm .mm 

7 00 
7 ·30> 16,87 16,54 14,93 15,17 -0,73 15,0·' 2,75 0,032 -0,014· -0,023 0,069 -0,332

7 30>8 00 17,38 17,85 14,84 15,28 0,94 15,1 2,76 0,139 -0,009 0,057 0,091 O,p32 

8 00 
8 30> 18,19 18,86 15,38 16,48 1,64 15,9 2,84 0,244 0,001 0,052 0,191 ·0,213 

8 30 
9 oo> 19,01 17,98 15,31 17,86 -2,46 16,6 2,91 0,398 . O,Oll -0,054 0,441 -:-0,122 

9 ºº>9 30 21,71 21,50 16,28 18,30 -9,62 17,3 2,99 0,501 0,016 -0,017 0,502 -0,034 
9 .30 

10 OQ> 22,81 23,17 16,13 19,22 8,58 17,7 ·3,03 0,597 0,032 0,022 0,543 0,040

10 ºº>10 30 24,15 24,82 17,06 20,24 4, 72 18,6 3,15 0,666 0,081 0,039 0,546 0,072 
10· 30 
u oo> 25,02 24,96 16,72 20,25 -58,83 18,5 3,13 0,730 0,085 -0,004 0,649 -0,005 
11 ºº> 
11 30; 2fj,07 26,42. 17,03 20,50 9,91 18,8 3,16 0,759 0,091 0,021 0,647 0,033 
11 30 
12 oo> 25,40 26,88 18,23 21,65 2,31 19,9 3,30 0,793 0,101 0,091 0,601 0,151 
12 00 
12 30> 22,90 26,54 17,35 21,63 1,18 19,5 3,25 0,798 0,104 0,182 0.,512 0,355 
12 30>13 00 26,54 26,89 17,68 21,57 ll,ll 19,6 3,26 0,788 0,098 0,019 0,671 0,028 

13 00. 
13 30> 27,32 26,94 17,56 21,29 -9,82 19,4 3,24 0,760 0,085 -0,021 0,696 .:.0,030 

13 30>14 00 26,13 26,64 17,15 19,91 -30,67 18,5 3,13 0,7ll 0,068 -0,007 0,650 -0,010 
14 00 
14 30> 28, 19 28,17 18,12 20,24 -106,02 19,2 3,21 0,630 0,066. -0,002 0,566 -0,003 

14 30>;1,5 00 27,86 26,39 17,59 21,02 -2,33 19,3 3,23 0,561 0,063 -0,066 0,564 -O,ll7-

15 ºº>15 30 
27,73 24,54 17,82 20,45 -0,82 19,1- 3,21 0,456 0,047 ....;0,155 0,564 ..;0,275 

15 30 
16 oo> 27,77 24,41 18,09 20,10 -0,60 19,1 3,20 0,335 ·0,033 -0,158 0,460 -0,343

16 ºº> 
16 30 26,66 23,32 17,97 19�16 -0,36 18,6 3,14 0,225 0,017 -0,186 p,394 -0,472 

16 30>17 00 
26,25 22,58 17,54 18,69 -0,31 18,1 3,08 0,104 0,009 . -0,098 0,193 -0,508 

17 00 
17 30> 24,46 · 20,54 17,02 !17,69 -0,17 17,4 3,00 -0,010 0,003 0,025 -0,038 -0,661 

17 30
> 

18 00 
24,75 19,15 17,07 16,52 0,15 16,� 2,94 -0,058 -0,004 -0,120 · 0,066 -1,814 

18 ºº> 
18 30 

19,09 16,78 15,78 14,68 0,48 15,2 2,77 -0,lOl -0,013 -0,067 -0,021 3,ll4 

18 30> 
19 00 

19,18 16,80 14,74 14,18 0,24 14,5 2,70 -0,097 -0,019 -0,123 0,045 -2,739 
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Apêndice 1.2.b - Resultados do dia 11.9.86 (56 DAG), para o tratarrento M75% 

Perlodc, '1'2 Tl Tu2 ;[\11 !:,Tu/1:,T TuM � RN G H LE B 

h min ºe ºe 
-2 . -1

- cal. an .nun

7 ºº>7 30 16,06 16,46 14,44 14,94 1,25 14, 7 2, 72 0,032 -0,014 0,014 0,032 0,416 

7 30> 
8 00 16,79 17,36 14,66 15,36 1,23 15,0 2,75 0,139 -0,009 0,044 0,104 0,420 

8 ºº> 
8 30 17,02 17,70 15,58 16,35 1,13 16,0 2,85 0,244 0,001 0,075 0,168 Ó,450 

8 30> 
9 00 17,26 18,05 16,50 17,34 1,06 16,9 2,95 0,398 0,011 0,123 0,264 0,468 

9 ºº>9 30 19,94 20,68 14,56 16,06 2,03 15,3 2,78 0,501 0,016 0,086 0�399 0,216 
9 30 

10 oo> 22,62 23,05 14,74 15,47 1,70 15,1 2,76 0,597 0,032 0,120 0,445 0,271 

10 ºº> 
10 30 23,53 24,11 15,65 16,31 1,14 16,0 2,85 0,666 0,081 0,180 0,405 0,446 

10·30
> 11 00 24,50 25,48 · 16,89 17,90 1,03 17,4 3,00 0,730 0,085 0,208 0,437 0,477 

11 ºº> 
11 30 25,65 25,95 17,83 18,20 .. 1,23 . 18�0 . 3,07 0,759 0,091 0,176 0,492 0,358 

11 30> 
12 00 24,80 27,57 17,61 19,30 0,61 ,18,5 3,12 0,793 0,101 0,363 0,329 1,104 
12 ºº> 
12 30 25,88 27,42 17,99 19,40 0,92 18,7 3,15 0,798 0,104 0,240 0,454 0,530 
12 30 
13 oo> 25,78 27,25 18,39 19,50 0,76 18,9 3,18 0,788 0,098 0,287 0,403 0,713 

13 ºº> 
13 30 26,82 28,33 18,SÓ 19,90 0,93 19,2 3,21 0,760 0,085 0,227 0,448 0,505 
13 30> 

. 14 ºº 25,58 27,39 17,70 19,30 0,88 18,5 3,13 0,711 0,068 0,232 0,411 0,566 
14 00 . 

Ú 30> 26,15 26,21 17,28 18,66 23,00 18,0 3,07 0,630 0,066. 0,008 0,556 0,014 

14 30 
15 oo> _28,59 28,81, ),7, 72 l.9,60 8,55 ),8, 7 3,;1.5 0,56]. 0

! 063 O,Ol.9 0,479 0,039 
15 ºº 
15 30> 28,26 29,21 18,91 20,19 1,35 19,6 3,26. 0,456 0,047 0�093 0,316 ,0,295 

15 30 . 

16 oo> 27,51 28,77 18,43 19,90 1,17 19,2 3,21 0,335 0,033 0,081 0,221 0,364 
16 00 
16 30> 27,12 28,42 · 18,40 19,70 1,00 19,l 3,19 0,225 0,017 0,065 .0,143 0,456 
16 30 
11 oo> 26,64 . 27,02 18,30 19,00 1,84 18,7 3,15 0,104 0,009 0,016 0,079 0,208 
17 00 25,40 25,36 

• 

-0,013 -0,03117 30> 18,20 ·18,60 -10,00 18,4 3,12 -0,010 0,003 0,000
17 30 
18 oo> 23,10 21,86 18,00 17,10 0,73 17,6 3,02 -0,058 -0,004 -0,025 -0,029 0,839
18 ºº> 
18 30 20,24 19,15 17,90 16,50 1,28 17,2 2,98 -0,101 -0,013 -0,023 -0,065 0,353
18 30 
19 oo> 18,09 18,30 16,67 16,03 -3,05 16,4 2,89 -0,097 -0,019 0,009 -0,087 -0,102



ii6 

Apêndice 1.3.a - Resultados do dia 16.9.86 (61 DAG), para o tratamento 100%1\D 

Per1odo T2 Tl Tu2 .Tui !J.Tu/!J.T 

h min �e 

7 ºº>7 30 17,02 17,92 15,08 15,80 0,80 

7 30> 
8 00 18,45 18,98 16,10 16,60 0,94 

8 ºº>
8 30 19,52 19,90 17,09 17,39 0,79 

8 30> 
9 00 21,62 21,68 17�58 18,95 22,83 

9 ºº> 
9 30 23,51 24,05 17,39 19,62 4,13 

.: 9 30 · 25,49 26,37 18,54 20,18 1,86 . > ·10 00 
10 .00·> 
10 30 27,47 26,50 18,72 20,77 -2,11

·10·30>
11 00 28,32 ;27,64 . 18,35 21,11 -4,06

· 11 00 ·
11 30> 28,84 27,29 18,81 21,52 -1,75

11 30 
12 oo> . 29,86 28,44 19,05 22,20 -2;22

12 ºº
> 12 30. 

30,01 28,96 19,45 22,29 -2,70
12 30 
13 oo> 30�88 29,78 19,48 22,30 �2,56 

13 00 
·13 30> 31,51 30,60 19,30 22,65 -3,68
_,13 30> 
14 00 32,05 30,97 19,37 22,37 -2,78

· 14 00 
. 14· 30> "31,58 30,0l 18,79 21,60 -1,79

14 30> 
·15 00 . �;J.,16 29,89 19,33 2l,82 -l.,96

16 ºº> 
16 30 29,58 29,00 18,93 20,84 -3,29

16 30> 
17 00 28,29 27,52 19,75 22,06 -3,00

·11 ºº>
17 30 '25,13 21,66 18,09 20,16 -0,60
17 30> 

· 18 00 23,23 · 20,06 17,52 18,28 -0,24

18· ºº> 
· 18 30. 22,07 20,76 17,35 16,28 0,82
18 30> 
19 00 23,54 21,70 18,06 17,24 0,45 

TuM .ê...±...r RN 

ºe 

15,4· . 2, 79 0,052 

16,4 2,89 0,180 

17,2 2,99 0,250 

18,3 3,10 0,340 

18,5 3,13 0,435 

19,4 3,23 0,579 

19,7 3,28 0,646 

19,7 3,28 0,672 

20,2 3,34 0,683 

20,6 3,38 0,679 

20,9 3,41 0,652 

20,9 3,41 0,618 

21,0 3,42 0,527 

20,9 ·3,41 0,452

20,2 3,34 0,372 

. 20,6 3,38 0,283 

19,9. 3,30 0,106 

20,9 3,43 0,034 

19,l 3,20 -0,023

17,.9 3,06 -:-0,063 

16,8 2,94 -0,062

17,7 '3,03 -0,082

G H LE a 

-2 -1 cal.ao .• rnin -----:--

-0,012 0,029 0,035 0,812

-0,006 0,068 0,118 0,!?82

0,008 0,102 0,140 0,734 

. 0,019 0,005 0,'316 D,014 

0,027 0,032 0,376 0,084 

0,069 0,085 0,425 0,200 

0,081 -0,081 0,646 -0,126 

0,082 -0,044 0,634 -0,070 

0,078 -0,103 0,708 -0,14fi 

0,073 -0,081 0,687 -0,118 

0,090 -0,061 0,623 -0,098 

0,074 -0,062 0,606 -0,103 

0,059 -0,037 0,505 ..:0,014 

0,066 -0,040 0,426 -0,095 

0,056. -0,053 . 0.,369 -0,143 

.- 0,04;1. -Q,036 .. o .. ,278 -O,;l.3l. 

0,018 -0,008 0,096 -0,084 

0,016 -0,002 o,_020 -0,088 

0,007 0,016 -Q,046 -0,343

0,000 0,086 -Q,149 -0,577 

-0,006 -0,023 -0,033 o, 714

-0,008 -0,055 :..0,019 2,848
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Apêndice 1.3.b - Resultados do dia 16.9.86, para o tratamento M75% 

Período T2 Tl 
. Tu2 Tul b.Tu/1:iT TuM � RN G H LE B 

h nún .Oc ----------- ºe 
-2 . -1cal.an .lll.1n -------

7 ºº> 
7 30 14,05 14,54 12,18 13,52 2,73 12,9 2,55 0,052 -0,012 0,009 .0,055 0,167 
7 30> 
8 00 18,20 18,59 15,44 16,12 1,84 15,8 2,83 0,180 -0,006 0,036 0,150 0,238 
8 ºº>8 30 19,32 19,73 15,86 16,54 1,66 16,2 2,87 0,250 0,008 0,051 0,191 Ó,265 
8 30> 
9 00 21,38 22,77 16,47 17,98 1,09 17,2 2,98 0,340 0,019 0,099 0,222 0,446 

9 ºº>9 30 23,88 24,13 18,24 19,06 3,28 18,7 3,15 0,435 0,027 0,040 0,368 0,107 
9 30 

10 oo:>: 25,89 26,88 18,59 19,66 1,08 19,1 3,20 0,579 0,069 0,147 0,363 0,406 
10 ºº> 
10 30 28,23 28,19 19,16 20,83 -41,75 20,0 3,31 0,646 0,081 -0,004 0,569 -0,007 

10 30> 
11 00 28,38 28,95 19,49 20,22 1,28 19,9 3,29 0,672 0,082 0,140 0,450 0,311 

11 ºº> 
11 30 29.35 30,11 19,71 20,55 1,11 20,1 3,33 0,683 0,078 0,164 0,441 0,373 
11 30 
12 oo> 3Ó,63 31,03 18,85 20,12 3,17 19,5 3,25 0,679 0,073 0,059 0,547 0,107 
12 ºº> 
12 30 30,69 29,78 18,82 20,79 -2,16 19,8 3,29 0,652 0,090 -0,079 0,641 -0,123

12 30> 
13 00 31,18 31,32 19,75 20,38 4,50 20,l 3,32 0,618 0,074 0,036 0,508 0,072 

13 ºº> 
13 30 30,91 30,03 18,20 19,68 -1,68 18,9 3,18 0,527 0,059 -0,087 .0,555 -0,157

�- .13 3Q> 31,36 30,41 19,01 20,30 -1,36 19,7 3,27 0,452 0,066 -0,087 0,473 -0,184·14 00
14 ·ºº> -

14 30 32,24 31,76. 18,79 20,55 -3,67 19,7 3,27 0,372 0,056 ·-0,026 0,342 -0,077
14 30

,,. 15 00 30,26 30,68 l8,73 20,86 5,07 l9,8 3,29 0,283 0,04). 0,015 0,227 0,064 

16 ºº> 
16 30 29;,87 27,95 18,34 21,52 -1,66 19,9 3,30 0,106 D,018 -0,016 0,104 ,-0,155

16 30> 
17 00 27,82 25,70 19,16 20,83 -0,79 20,0 3,31 0,034 0,016 -0,007 0,025 -0,277
17 ºº> 
17 30 26,67 23,22 19,02 19,82 -0,23 19,4 3,24 -0,023 0,007 0,04Q -0;070 -0,571

17 30> 
18 00 23,63 21,18 17,76 18,74 -0,40 18,3 3,10 .-0,063 0,000 0,051 -0,114 -0,446

18 00 
18 30> 21,7 19,39 17,39 i8,0l -0,27 17,4 3,00 -0,062 -0,006 0,069 -0,125 -0,552
18 3Q>
19 00 22.41 21,30 17,21 17,46 -0,22 17,3 2,99 -0,082 -0,008 0,110 -0,184 -0,598



Apêndice 1.4.a - Resultados do dia 23.9.86 (68 DAG), para o tratamento 100%AD 

Período T2 Tl Tu
2 

Tu
l 

bTu/bT TuM .ê__:!:_y RN G H IB 13 

h min ºe------------- ºe -2 . -1 ------ cal.an .nun ------

6 ºº>6 30 15,88 14,34 14,19 13,75 0,29 14,0 2,65 -0,054 -0,010 -0,058 0,014 -4,127
6 30 
7 oo> 17,36 16,00 15,33 14,30 0,76 14,8 2,73 0,043 -0,006 0,024 0,025 0,935 
7 00 
7 30> 18,75 18,36 16,13 15,88 0,64 16,0 2,85 0,146 -0,005 0,083 0,068 1,206 
7 30>8 00 19,42 20,04 16,92 17,70 1,26 17,3 2,99 0,258 0,003 0,068 0,187 0,361 
8 00 
8 30> 20,66 21,14 17,79 18,49 1,46 18,1 3,09 0,370 0,007 0,081 0,282 0,285 
8 30> 9 00- 21,70 22,50 18,06 19,38 1,65 18,7 3,16 . 0,472 0,013 0,088 0,371 0,237 

9 ºº> 9 30 23,15 24,00 19,68 20,80 .. 1,32 20,2 3,34 0,564 0,019 0,124 0,421 0,293 
9 '30 

10 oo> 24,84 25,62 . 19,63 22,37 3,51 21,0 3,44 0,651 0,027 0,051 0,572 0,090 
10 00 
10 30> 25,40 26,93 19,64 22,65 1,97 21,1 3,45 0,730 0,036 0,102 0,592 0,172 
10 30>11 00 26,04 27,50 19,84 22,50 1,82 21,2 3,46 0,780 0,043 0,117 0,620 0,189 
1115>11 45 26,24 27,76 19,94 22,45 1,65 21,2 3,47 0,833 0,064 0,135 ·o,634 0,212
11 45>12 15 26,58 27,93 20,28 23,34 2,27 21,8 3,55 0,820 0,067 0,094 0,659 0,142 
12 15 
12 45> 27,03 27,71 19,93 22,49 3,76 21,2 3,47 0,612 0,032 0,044 0,536 0,083 

. 12 45> -13 15 27,51 28,68 19,49 21,24 1,50 20,4 3,36 0,714 0,028 0,136 0,550 0,247 
13.15>
13 45 

27,75 27,93 20,31 22,64 12,94 21,5 3,.50 0,820 0,064 0,016 0,740 0,022 
13 45> 14 15 .. 28,3l. 28,15 19,95 22,48 -15,81 21,2 3,47 0,720 0,052 -0,012 0,680 -0,018 
14 15 
14 45> 29,42 28,21 20,40 21,89 -1,23 21,1 3,42 0,595 0,027 -0,092 0,660 -0,192 

14 45>15 15 29,26 28,27 19,77 21,28 -1,52 20,5 3,38 0,561 0,022 -0,105 0,644 -0,163 

15 15>15 45 28,92 28,08 19,31 21,04 -2,06 20,2 3,33 0,375 0,019 -0,052 0,408 -0,127 

16 ºº>16 30 28,65 28,04 19,27 20,38 -1,82. 19,8 3,28 0,261 0,009 -0,042 0,294 -0,143 

16 30>17 00 27,81 27,53 19,01 19,80 -2,82 19,4 3,24 0,091 0,006 -0,009 0,094 -0,099 

17 ºº>17 30 26;19 25,92 18,70 18,85 -0,56 18,8 3,16 0,001 0,001 0,000 0/000 -0,361 

17 30>18 00 23,88 21,19 18,39 18,70 -0,12 18,6 3,14 -0,036 0,002 0,101 -0,13!;) -0,726 

18 ºº>18 30 22,82 21,21 18,17 18,46 -0,18 18,3 3,10 -0,047 -0,001 0,088 -0,134 -0,642

18 30>19 00 22,05 19,00 17,48 17,97 -0,16 17, 7 3,04 -0,038 -0,004 · 0,070 -0,104 -0,672
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Apêndice 1.4.b - Resultados do dia 23.9.86 (68 DAG), para o tratamento M75% 

Per1odo T2 Tl Tu2 '.l'U1 l:iTu/1:iT TuM ª--.:!:_y RN ·G H LE B 

y 
h min ºe ºe 

-2cal.an . -1 
.nun -----

6 ºº> 
6 30 15.48 14,59 13,67 14,21 -0,61 13,9. 2,61 -0,054 -0,010 -0,012 -0,032 0,386
6 30> 
7 00 15,62 14, 72 13,98 14,99 -1,12 14,5 2, 70 0,043 -0,006 -0,016 0,065 -0,248

7 ºº>
7 30 17,55 18,38 15,20 15,83 0;76 15,5 2,80 0,146 -0,005 0,071 0,080 Õ,887 

7 30
> 8 00 19,72 20,31 16,16 17,64 2,51 16,9 2,95 0,258 0,003 0,034 0,221 0,156 

8 ºº> 
8 30 20,41 21,06 15,30 16,98 2,58 16,l 2,87 0,370 0,007 0,049 0,314 0,156 
8 30 
9 00� 21,02 21,27 15,84 17,14 5,20 16,5 2,90 0,472 0,013 0,030 0,429 0,071 

9 ºº>.9 30 22,33 22,69 16,97 17,33 l,,00 -J.7,2 2,98 0,564 0,019 0,183 0,362 0,506 
9 ·30 

10 oo> 22,97 23,49 , 17,55 18,67 2,15 18,1 3,08 0,651 0,027 0,094 0, 530 0,177 

10 00 
10 30> 24,20 24,72 17,39 19,70 4,44 18,5 3,13 0,730 0,036 0,050 0,644 0,077 

10 30> 
11 00 25,45 25,71 18,48 19,03 2,12 18,8 3,16 0,780 0,043 0,110 0,627 0,176 

11 15 
11 45> 25,69 26,33 17,44 18,92 2,31 18,92 3,0!) . 0,833 0,064 0,085 0,683 0,125 

U 45> 12 15 26,47 26,83 18,43 19,31 2,44 18,9 3,17 0,820 0,067 0,097 0,656 0,148 

.12 15
> 12 45 27,60 27,86 18,79 · 19,55 2,92 19,2 3,21 0;612 0,032 0,062 0,518 0,119 

12 45 
·_13 15> 27,86 28,47 18,71 20,54 3,00 19,6 3,26 o, 714 0,023 o,on 0,620 0,114 

13. 15
> 13 45 

·28, 74. 29,22 19,65 20,77 2,33 20,2 3,34 0,820 0,064 0,097 0,659 0,147 

13 45> 14 15 - ·. 
28,98 29,35 ;1,9,49 2),,53 5,51 20,5 , 3,38 0,720 . 0,052 0,036 0,632 0,057 

14 15
14 45> 29,67 29,29. 18,92 20,65 -4,55 19,8 3,28 -0,595 0,027 -0,038 0,606 .,-0,063

14 45 
15 15> 30,74 30,15 19,26 20,65 -2,36 20,0 3,31 0,561 Ó,022 -0,069 0,608 -0,114

15 15>15 45 27,26 27,82 19,70 20,38 1,21 20,0 3,32 0,375 0,019 0,088 0,268 0,330 

16 ºº>16 30 28,79 · 28,31 18,55 20,80 -4,69 19,7 3,27 0,261 0,009 -0,016 0,268 -0,061

16 30>17 00 ·
27,64 27,30 18,30 20,20 -5,59 19,3 3,22 0,091 0,006 -0,005 0,090 -0,053

17 00 
J,.7 30> 26,43 23,96 17,13 19,10 -0,80 18,1 3,08 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,289

17 30 
18·00> 22,22 20,76 17,38 17,76 -0,26 17,6 3,02 -0,036 o,ooi 0,046 -0,084 -0,546 

18 ºº>18 30 
21,58 20,55 17,13 17,41 -0,27 17,3 2,99 :-0,047 -0,001 0,057 -0,103 -0,552

18 30 20, 77 19,74 17,19 16,65 0,52 16,9 2,95 -0,038 -0,004 .-0,022 -0,012 1,828
19 oo> 
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_ Apêndice 1.5.a - Resultados do dia 1.10.86, para o tratamento 100%AD 

Período T2 Tl Tu2 ?-111 b.Tu/b.T TuM -ª-±.....Y RN G H LE B 

h min 
o -- e------------- ºe 

""'.'2 . -1 
cal.an .JnJ.n ------

7 ºº
> 7 30 16,21 16,48 13,61 13,80 1,13 13,7- 2,63 0,187 -0,003 0,065 0,125 0,514 

7 30
> 8 00 17,22 17,34 14,55 14,77 1,83 14,8 2,73 0,296 0,004 0,058 0,234 o,�5b 

8 ºº> 
8 30 18,13 18,55 15,20 16,10 2,14 15,6 2,81 0,416 0,010 0,067 0,339 0,199 

8 30> 
9 00 18,90 19,59 15;53 16,60 1,55 16,l 2,86 0,500 ·0,021 0,107 0,366 .0,291

9 ºº> 20,87 22,34 16,71 19,50 1,90 18,l 3,08 0,647 0,036 0,104 0,507 0,206 9 30 ' 

9 30 
10 oo> 22,28 23,58 17,00 20,21 2,47 18,6 3,14 0,716 0,044 0,087 0,585 0,148 

10 ºº� 
10 30 23,70 23,81 17,40 21,56 37,82 19,5 3,25 0,799 0,056 0,006 0,737 0,008 

10-30>
ll 00 25,63 25,34 18,03 22,08 -13,97 20,l 3,32 0,844 0,057 -0,017 0,804 -0,021

ll 00> 
ll 30 25,46 26,23 18,28 23,35 6,58 20,8 3,42 0,869 0,057 0,036 0,776 0,047 

ll 30
> 12 00 26,25 27,74 "18,50 24,09 3,75 21,3 "3,48 0,922 0,058 0,066 0,798 Ó,083 

12 ºº> 
12 30 27,08 27,85 18,06 23,66 - 7,27 20,9 3,42 · 0,895 0,055 0,034 0,806 0,042

12 30>13 00 25,37 26,92 18,15 22,33 2,70 20,2 3,34 0,869 0,054 0,090 0,725 0,125 

13 ºº> 
13 30 26,83 27,38 18,86 22,70 6,98 20,8 3,41 0,853 0,056 0,033 0,764 b,044 

13 30> 
. 14 00 25,81 26,23 18,78 22,16 8,05 20,5 3,37 0,474 0,044 0,016 0,414 0,038 

·14 ºº>
14·30 -25,12 25,57 18,26 21,39 6,96 19,8 3,29 0,562 0,024 0,024 0,514 0,046 

14 30 
15 oo> 26,04 . 25,89 J,8,45 2l.,0l -).7,07 ").._9,7 3,28 0,562 ·0,024 -Q,Q;I.Q 0,548 -Q,018

15 00 
15 30> .25,99 _25,36 18,16 20,55 -3, 79 19,4 3,23 0,424 0,020 -0,033 0,437 -0,075

15 30> 
16 00 25,49 23,03 17,20 20,28 -1,25 18,7 3,16 " 0,256 0,013 -0,061 0,304 -0,202
16 ºº>
16 30 

24,66 22,95 17,15 19,88 -1,60 18,5 3,13 0,149 - 0,009 -0,028 o_,168 -0,166

16 30 
11 oo> 24,55 .23,49 17,21 20,11 -2,64 18,6 3,14 0,154 0,007 -:-0,018 0,165 -0,108

17 00 
17 3·0> 23,50 21,21 16,80 17,43 -0,28 17,1 2,97 0,036 0,002 -0,041. 0,075 -0,546

17 30> 
18 00 20,63 19,87 16,70 16,35 0,46 16,5 2,91 -0,049 -0,0ll -0,028 -0,010 2,940

18 ºº>
18 30 19,28 18,49 16,88 16,58 0,38 16,7 2,93 -0,0_89 -0,015 -0,067 -0,007 8,818

18 30> 
19 00 19,10 17,66 15,78 Í5,0!il 0,48 15,4 2,79 -:-0,097 -0,020 -0,057 -;-0,020 2,948 



Apêndice 1.5.b - Resultados do dia 1.10.86, para o tratamento M75% 

, 

Período T2

h min 

7 ºº> 
7 30 16,48

7 30> 8 00 17,51
8 ºº> 
8 30 18,03

8 30
> 9 00 18,40

9 ºº
> 9 30 19,60

9 30 
10 ºº� 21,70

10 ºº> 
10 30 21,83
10�0> ll 00 24,53.

- ll 00> 
ll 30 24,52

ll 30> 
12 00 26,92

_12 ºº> 12 30 27,56.
12 30>. 26 9413 00 ' 
13 ºº

> -13 30 26,59

13 30> 
- . .14 00 - 26, 72

14 ·ºº> 
14 30 25,13
14 30> 15 ºº 27,62
15 ºº> 15 30 25,51'
15 30> 
16 00 25,70
16 ºº> 
16 30 25,14
16 30> 
17 00 26,31
17 ºº>-
17 30 - 24,28
17 30> 18 00 20,89
18 00 
18 30> 19,89 
18 30> 19 ºº 18,90

Tl . Tu2 Tul

ºe----------

16�79 14,22 J,5,01 

17,72 15,01 15,32 

18,36 15,12 16,01 

18,96 15,49 16,10 

20,23 15,43 16,67 
_, 

22,19 16,25 17,43 

22,02 18,39 19,25 

24,50 18,75 19,32 

24,21 18,04 19,06 

26,39 17,55 20,20 

27,04 17,34 20,02 

26,20 17,43 20,42 

26,37 16,54 17,28 

27,19 17,60 19,04 

25,91. 16,96 18,95 

28,27 17,28 19,89 

25,75 17,47 18,86 

26,02 17,14 19,31 

24,71 17,01 17,77 

º26,98 16 ,-93 18,24 

23,26 17,88 i8,04 

20,37 16,89 18,50 

19,13 16,17 15,31 

18,44 15,74 15,45 

/J.Tu/1:i.T TuM � RN 

ºe 

2,55 14,6 2,71 0,187 

1,48 15,2 2,77 
! 

0,296 

2,70 15,6 2,81 0,416 

1,09 15,8 2,83 0,500 

1,97 16,1 2,86 0,647 

2,41 16,8 2,94 . o, 716 

4,53 18,8 3,17 0,799 

-19,00 19,0 3,19 0,844

-3,29 - 18,6 3,14 0,869

-5,00 18,9 3,17 0,922

-5,15 18,7 3,15 0,907

-4,04 18,9 3,18 0,895

-3,36 16,9 2,95 0,869

3,06 18,3 3,11 0,853 

2,55 18,0 3,07 0,474 

4,02 18,6 3,l4 0,562 

·5
, 79 - J.8,2 .3,09 · ,-0,424·

6,78 18,2 3,10 0,256 

-1,77 17,4 3,00 0,149

1,96 17,6 3;02 0,154 

-0,16 18,0 3,07 0,036

-3,10 17,7 3,04 · -0,049

1,13 15,7 2,83 -0,089

0,63 15,6 2,82 -0,097

G H LE 

-2 -1
cal.cm .min 

-0,003 0,027 0,163

0,004 0,071 0,221 

0,010 0,054 0,352 

0,027 0,155 0,320 

0,036 0,109 0,502 

0,044 0,095 0,577 

0,056 0,052 0,691 

0,057 -0,013 0,800 

0,057 , -0,079 0,891 

0,058 ·-0,054 0,918 

0,055 -0,052 0,904 

0,060 -0,065 0,900 

0,054 - -0,082 0,897 

0,056 0,084 o, 713 

0,044 0,055 0,375 

Q,024 0,043 0,495 

0,020 . • 0,023 0,381 

0,013 0,012 0,231 

0,009 -0,026 0,166 

0,007 0,025 0,122 

0,002 -0,071 0,105 

-0,011 0,004 -0,042

-0,015 -0,023 -0,051

-0,020 -0,043 -0,034

i2i 

0,169 

0,323 

0,152 

·0,480

0,216

0,164

0,075

-0,016

-0,088

-0,059

-0,058

-0,072

-0,092

0,117

0,147

0,086

0,059

0,050

-0,159

0,204

-0,675

-0,096

0,455

1,288




