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RESUMO 

 

Coeficiente de cultura (Kc) e correlações de consumo de água, fatores produtivos e 
biométricos de gramíneas tropicais em cultivo exclusivo e em sobressemeadura com 

forrageiras de inverno   

As pastagens ocupam a maior parte da área agrícola e contribuem com a segunda e a quinta 
atividades que compõem o PIB agropecuário brasileiro, a carne e o leite. A crescente utilização da 
irrigação de pastagens surgiu primordialmente em áreas leiteiras, juntamente com processos que 
aprimoram a produção, e  posteriormente espalhou-se por áreas de gado de corte. Assim surge a 
necessidade de um manejo adequado da irrigação de pastagens, e é fundamental conhecer sua 
evapotranspiração, seus limites produtivos e suas caracteristicas nesse processo de intensificação. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar o consumo de água, os valores do coeficiente de 
cultura (Kc) e os parâmetros produtivos e biométricos de duas gramíneas tropicais (Panicum maximum 
cv. Mombaça e Cynodon spp.), em cultivos exclusivos e consorciados em sobressemeadura com aveia 
preta e azevém. Como objetivos secundários, buscou-se: (i) medir os parâmetros biométricos de altura 
do dossel forrageiro (ADF) e indice de area foliar (IAF) entre os ciclos identificando o melhor período 
de corte, (ii) estimar o acúmulo médio de graus dias de desenvolvimento (GDD) nas diferentes estações 
do ano correlacionando com o crescimento das forrageiras, (iii) estimar o consumo de água das plantas 
com a sonda FDR Diviner 2000® e correlacionar seus dados com o consumo de água medido em 
lisímetros de pesagem. O estudo foi realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ/USP) em Piracicaba-SP (Latitude 22°42'14"S; Longitude 47°37'24"O; Altitude de 569 m). Os 
experimentos foram conduzidos de março de 2015 a fevereiro de 2017, com delineamento experimental 
de blocos ao acaso com 4 tratamentos: 1- capim Mombaça em cultivo exclusivo, 2- capim Mombaça 
em cultivo sobressemeado com aveia e azevém, 3 – Cynodon spp em cultivo exclusivo; 4 – Cynodon spp 
em cultivo sobressemeado com aveia e azevém. Foram utilizados a aveia preta (Avena strigosa) cv. 
Embrapa 29 (Garoa) e azevém (Lolium multiflorum) cv. Fepagro São Gabriel. As calibrações dos métodos 
de lisimetria e da sonda FDR (Diviner 2000®) apresentaram bons ajustes, com altos coeficientes de 
correlação. Os resultados de consumo de água pelas gramíneas mostraram uma grande variação por 
período e dentro dos ciclos com grandes consumos de água, obtendo vários valores de Kc maiores que 
1. Foram obtidas boas correlações entre crescimento, IAF e acúmulo de graus dias (GDD). Os valores 
acumulados de evapotranspiração de cultura (Kc) obtidos com o sensor FDR foram maiores que os 
medidos nos lisímetros. Os resultados detalhados encontram-se no desenvolvimento de cada capítulo 
deste trabalho.    

Palavras-chave: Produtividade de forragem; Irrigação de pastagem; Sobressemeadura; 
Evapotranspiração de cultura; Sonda capacitiva; Lisimetria  
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ABSTRACT 

Cultivation coefficient (Kc) and water consumption, productive and biometric factors of 

tropical grasses in exclusive cultivation and overseeding with winter forages 

Pastures represent the largest part of the agricultural area and contribute to the second and 
fifth activities that make up the Brazilian GPD, meat and milk. The increasing use of pasture irrigation 
primarily arose in dairy areas, along with processes that improve the production, and subsequently 
reache areas of beef cattle. Thus, there is a need for an adequate irrigation management, and it is 
fundamental to know the crop evapotranspiration of pastures, their productive limits and their 
characteristics in this intensification process. Therefore, this work aimed to determine the crop water 
consumption, the values of crop coefficient (Kc), and the productive and biometric parameters of two 
tropical grasses (Panicum maximum cv. ‘Mombasa’ and Cynodon spp.) single cropped and intercropped in 
oversseeding with black oats  and ryegrass . As secondary goals, it sought: (i) measuring the biometric 
parameters of forage canopy height (ADF) and leaf area index (LAI) between the cycles, identifying the 
best cutting period; (ii) estimating the mean accumulation of degree-days of development (GDD) in the 
different seasons, correlating them with forage growth; (iii) estimating the crop water consumption with 
the FDR probe Diviner 2000® and correlating its data with the crop water consumption measured on 
weighing lysimeters. The study was carried out at the "Luiz de Queiroz" College of Agriculture 
(ESALQ/USP), at Piracicaba, SP (Latitude 22°42'14"S; Longitude 47°37'24"W; Altitude de 569 m a.s.l.). 
The experiments were conducted from March 2015 to February 2017, with a randomized complete 
block design with 4 treatments: 1 – single cropped ‘Mombasa guinea grass ; 2- ‘Mombasa’ guinea grass 
intercropped with oats and ryegrass; 3 – single cropped Cynodon spp.; 4 - Cynodon spp. intercropped with 
oats and ryegrass. The winter forages were black oats (Avena strigosa) cv. Embrapa 29 (Garoa) and 
ryegrass (Lolium multiflorum) cv. Fepagro São Gabriel. The calibrations of the lysimeters and the FDR 
probe  had good adjustments, with high correlation coefficients. The results obtained of crop water 
consumption by the grasses showed a great variation by period and inside the growing cycles with great 
water consumption, often obtaining Kc values above 1. Good correlations were obtained between crop 
growth, LAI and degrees-days accumulation (GDD). The accumulated values of crop coefficient (Kc) 
were higher with the FDR sensor than with the lysimeters. The detailed results can be found in the 
chapters of this work. 

Keywords: Forage yield; Grassland irrigation; Overseeded cropping; Crop evapotranspiration; 
Capacitive probe; Lysimetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivenciamos uma transformação do mercado consumidor, na qual os produtos finais 

originários das atividades agropecuárias são beneficiados, passando por transformações que 

envolvem a estética e a aparência final, e surgiu a demanda por produtos ecologicamente corretos. 

Nesse intuito, há desafios impostos aos produtores rurais, tais como a produção de alimentos em 

grande quantidade e alta qualidade, garantindo segurança alimentar, produção de energia, fibras, 

madeira e outros bens para a Humanidade e, tais produtos ainda devem ser obtidos de modo a 

mitigar a produção de gases de efeito estufa, atendendo demandas com o mínimo de distúrbio 

ambiental (BALBINOT JUNIOR et al., 2009).    

Tal como nas demais cadeias produtivas, a de carne e leite enfrenta um cenário de 

crescente competitividade, no qual a apropriação de novas áreas para a produção animal tornou-se 

insustentável, aumentando a necessidade de intensificação da produção animal. Geralmente a 

intensificação de sistemas de produção leiteira baseados em pastagens é associada ao acréscimo de 

insumos, de modo a aumentar a produtividade de leite por animal e por área (CHOBTANG et al., 

2017a). Entretanto, impactos ambientais podem estar associados às atividades na propriedade e 

também a jusante e a montante dela. Por exemplo, a intensificação pode vir acompanhada do mau 

uso de recursos naturais, tais como a água na irrigação, decorrente do desconhecimento da 

demanda hídrica das plantas cultivadas e das técnicas adequadas de manejo. 

Desta forma, há estudos demonstrando que, em regiões cujo clima que favorece o 

crescimento de pastagens, a chave para a produção ligada a animais ruminantes está basicamente 

na dieta proveniente de forrageiras, sejam pastoreadas ou cultivadas para corte e conservação 

(MORRIS; KENYON, 2014; CHOBTANG et al., 2017a, 2017b). 

Dados do IBGE (2015) sobre a pecuária nacional apontam para um rebanho bovino de 

212,3 milhões de cabeças no ano de 2014. Ainda que não seja um consenso, pesquisadores estimam 

uma área próxima de 170 milhões de hectares ocupada por pastagens (LOBATO et al., 2014; DIAS 

FILHO, 2014). Os dados também mostram que abatemos 7,29 milhões de cabeças e produzimos 

5,86 bilhões de litros de leite no 1º trimestre de 2016 (IBGE, 2016). Tais resultados permitem 

estimar uma taxa de lotação média de 1,26 UA ha-1 e demonstram o baixo grau de intensificação 

da produção animal brasileira. 

Para mudar tal realidade, a pecuária brasileira tem adotado diversas práticas de manejo 

para o aumento da produção por unidade de área, dentre elas: a integração lavoura-pecuária 

(ADRIANO; CORDEIRO, 2017; REIS et al., 2016), a adubação de pastagens (MARTUSCELLO 

et al., 2016; SANTINI et al., 2016), o consórcio e a sobressemeadura em pastagens (AGUIRRE et 
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al., 2016; HANISCH et al., 2016) e, em combinação com algumas das demais, a irrigação de 

pastagens (GOMES et al., 2015b; SANCHES et al., 2015, 2016; ALEMAN; RAMPAZO; 

MARQUES, 2016). 

Um dos fatores que determinam os baixos índices zootécnicos na pecuária brasileira é a 

estacionalidade da produção das plantas tropicais (DANTAS et al., 2016). Gramíneas tropicais 

apresentam baixa produção no período de outono/inverno. Ainda que a irrigação possa aumentar 

essa produção, não pode eliminar o problema (SANCHES et al., 2015). Concomitantemente, 

trabalhos corroboram a eficácia da sobressemeadura de forrageiras de inverno em pastagens, 

contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade de matéria seca no período frio do 

ano (GOMES et al., 2015a; PAZETO et al., 2015; SANCHES et al., 2015), que também é seco em 

grande parte do território brasileiro. 

Já é consenso que grande parte do sucesso de uma cultura irrigada depende do manejo 

adequado da irrigação, que é influenciada sobretudo pelas características da cultura e do clima, 

tornando-se uma das principais ferramentas para a agricultura moderna (LIMA; SILVA, 2008). 

Para a melhoria das práticas de manejo da água é importante a estimativa precisa da 

evapotranspiração (ET) e sua partição em transpiração e evaporação (PHOGAT et al., 2017). Nesse 

contexto, os modelos de sistema de cultivo são potenciais ferramentas para se prever a ET ou o 

requerimento de água na agricultura, por meio de dados do solo ou do clima, oferecendo suporte 

à decisão na irrigação (ANAPALLI et al., 2016). 

A evapotranspiração de uma cultura (ETc) pode ser determinada com o auxílio de 

lisímetros. O mais conhecido e preciso é o lisímetro de pesagem, consistindo de um bloco de solo 

em um grande reservatório, onde seu peso é medido continuamente ao longo do tempo e suas 

variações fornecem o volume de água que sai ou entra no mesmo (TRIPLER et al., 2012; 

ANAPALLI et al., 2016; MAREK et al., 2016). De tal modo, é possível estimar o consumo de água 

da planta por meio das diferenças entre as entradas e saídas de água do lisímetro. 

Da relação entre a evapotranspiração de cultura (ETc) e a evapotranspiração de referência 

(ETo), parâmetro determinado por intermédio de uma estação meteorológica, provém o 

coeficiente de cultura (Kc), representando os principais efeitos induzidos pela cultura e pelo tempo 

sobre o consumo de água (PEREIRA et al., 2015).  

A estimativa da lâmina de irrigação por meio do Kc pode ser equivocada se houver 

diferenças entre as condições locais em que o Kc foi obtido e aquelas em que a cultura está 

implantanda, podendo-se superestimar ou subestimar o consumo de água. Uma alternativa para se 

caracterizar cada uma das dessas fases é a utilização dos graus-dia (LIMA; SILVA, 2008). Há outros 

modos de correlacionar a variação do Kc ao longo das fases fenológicas da planta cultivada, tais 
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como a correlação entre Kc e índice de área foliar (IAF), ou entre Kc e o método de graus-dias de 

desenvolvimento (GDD). A utilização conjunta de IAF, GDD e Kc pode apresentar ajustes 

satisfatórios e contribuir para melhorias no manejo de água das culturas (SILVA et al., 2014). 

Apesar de ser um método com bons níveis de precisão e exatidão, o uso de lisímetros de 

pesagem para a estimativa do Kc é oneroso, fazendo com que o processo não seja acessível a todos. 

Portanto, outras técnicas devem ser estudadas para sua estimativa. As sondas capacitivas que 

funcionam com a reflectometria do domínio da frequência (Frequency Domain Reflectometry – 

FRD) podem se constituir em uma alternativa (PRIMO et al., 2015). 

Baseado nas informações fornecidas até este ponto, são objetivos deste trabalho: 

determinar o coeficiente de cultura (Kc) de forrageiras tropicais em cultivo exclusivo e em 

sobressemeadura de forrageiras de inverno; buscar correlações entre Kc, graus dias 

desenvolvimento (GDD) e índice de área foliar (IAF); associar os dados de consumo de água 

obtidos com os lisímetros aos obtido com uma sonda FDR (Diviner 2000®), e obter a 

produtividade das forrageiras no período estudado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Considerações iniciais 

As pastagens ocupam cerca de 40% da superfície terrestre (DLAMINI; CHIVENGE; 

CHAPLOT, 2016). As alterações climáticas sofridas nas últimas décadas no mundo vêm 

promovendo efeitos diretos nas gramíneas (RAZ-YASEEF et al., 2015; BARBOSA, 2016; 

KALAUGHER et al., 2017), alguns deles não muito animadores, com projeções que indicam uma 

redução de 18% na produção média anual de pastagens na Nova Zelândia (KALAUGHER et al., 

2017) e indícios de aumento das secas nas grandes planícies do Sul dos Estados Unidos da América 

(RAZ-YASEEF et al., 2015). 

Desta forma, é fundamental estudar o clima e a ecofisiologia das plantas, pois a produção 

agrícola é sensível à variabilidade climática e às alterações associadas ao aumento de temperatura e 

da concentração de CO2, e à alteração dos padrões de precipitação pluvial, que podem levar ao 

aumento ou ao declínio considerável na produção agrícola (MALL; GUPTA; SONKAR, 2017). 

Quando tal declínio ocorre por déficit hídrico, a irrigação pode colaborar para a regularização da 

produtividade e da oferta de forragem nas pastagens. 

 

2.2. Pastagens no Brasil 

As pastagens são ecossistemas multifuncionais. Sua principal função é o fornecimento de 

alimentos para a produção de carne e leite, especialmente em países tropicais, onde essa exploração 

contribuiu fortemente com a agroindústria pecuária (MORENO et al., 2014). Foi com a 

domesticação dos animais herbívoros, iniciada entre 10000 e 8000 a.C., que o Homem começou a 

prestar atenção às pastagens (SALGUEIRO, 2008).  

No Brasil, a importância das pastagens começa no período da colonização, com o 

surgimento da pecuária de corte (SANTOS et al., 2016b). A partir daí, em vários momentos de 

nossa história houve contribuições de implantação de forrageiras de origem africana, e nas últimas 

décadas houve grandes avanços na compreensão de fatos e processos determinantes da correta 

utilização de pastagens baseadas nessas forrageiras (EUCLIDES et al., 2014). 

A produção pecuária a partir da década de 1970 teve ampla expansão devido ao baixo 

custo das terras, à oferta de crédito e ao aparecimento de espécies forrageiras com alta capacidade 

de adapatação a climas diversos e a solos com baixa fertilidade (RAMOS et al., 2014; BELIDO et 

al., 2016). Diversas espécies de gramíneas exóticas foram inseridas, como as dos gêneros 
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Andropogon, Panicum, Pennisetum e principalmente Urochloa (syn. Brachiaria). Acredita-se que 

o gênero Urochloa abrange as forrageiras com maior área cultivada no País (COSTA et al., 2005), 

e também são as sementes mais comercializadas no Mundo, com representatividade de 80% do 

total (FLORINDO et al., 2014). 

Umas das vantagens de se cultivar gramíneas do gênero Urochloa (syn. Brachiaria) está 

na rusticidade delas (SILVA et al., 2014). Pastagens bem manejadas com forrageiras dos gêneros 

Cynodon e Panicum podem alcançar melhores índices produtivos e nutricionais (SANCHES et al., 

2015,2016,2017; SANTOS et al., 2016a). Entretanto, estima-se que 80% das pastagens cultivadas 

no Brasil Central, responsáveis por mais de 55% da produção de carne nacional, encontrem-se em 

algum estágio de degradação (PERON; EVANGELISTA, 2004). 

Assim, um dos grandes problemas atuais da pecuária é a manutenção de níveis 

satisfatórios de produção forrageira, compatíveis com o clima e com as condições físico-químicas 

do solo, de forma a manter o sistema sustentável ao longo do tempo. As principais causas para que 

o complexo solo-planta entre em processo de degradação são a falta de reposição de nutrientes no 

solo, o manejo inadequado do pastejo e as práticas culturais inadequadas. Tais problemas ainda 

podem ser agravados pelo déficit hídrico (EUCLIDES et al., 2014). 

 

2.3. Irrigação de pastagens 

A água é o principal constituinte da célula vegetal, sendo parte integrante de todo processo 

de fotossíntese. Estima-se a necessidade de absorção de 300 a 800 kg de H2O para cada kg de 

matéria seca convertido (SEGLAR; SHAVER, 2014), sendo que 99% retornam à atmosfera pela 

transpiração. A falta de água no solo pode provocar a redução na produtividade da planta 

(JAHANZAD et al., 2013). 

Um grande desafio para a sociedade humana é produzir alimentos suficientes para uma 

população crescente, sendo que essa produção é altamente dependente da expansão da agricultura 

irrigada (LIU, 2011). No entanto, tal uso da água pode gerar impactos ambientais, e um grande 

desafio é a utilização de práticas inovadoras que aumentem a eficiência do uso da água (LIU, 2011; 

LEVIDOW et al., 2014).  

Recentemente, o uso crescente de tecnologias de intensificação da produção tem 

permitido aumentar a produtividade na bovinocultura, dependente de técnicas que melhorem o 

principal recurso alimentar utilizado no País – as pastagens (SOARES et al., 2015). Dentre essas 

técnicas, a irrigação de pastagens é algo promissor, aumentando a disponibilidade de água nos 

períodos de estiagens curtas ou longas, quando as plantas forrageiras apresentam acentuada 
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estacionalidade, o que se reflete na produção pecuária (MOCHEL FILHO et al., 2016). Em várias 

regiões do Brasil, o ínicio e o final do período seco apresentam temperatura e luminosidade que 

não limitam o crescimento das forrageiras tropicais. Portanto, única limitação ao seu crescimento 

é a falta de água (RASSINI et al., 2004). 

Há décadas a adubação de pastagens, principalmente a nitrogenada, tem demonstrado 

excelentes resultados nas forrageiras tropicais, permitindo aumento da carga animal por área e, 

consequentemente, maior produtividade. No entanto, a resposta à aplicação desse nutriente está 

atrelada à disponibilidade de água (PEMBLETON; RAWNSLEY; BURKITT, 2013). Estudos com 

adubação nitrogenada têm demonstrado melhores resultados com maior disponibilidade de água 

(PEMBLETON; RAWNSLEY; BURKITT, 2013; GOMES et al., 2015b; ALEMAN; RAMPAZO; 

MARQUES, 2016; SANCHES et al., 2017). 

Trabalhos comparando a produtividade de pastagens irrigadas e não irrigadas apontam 

para incrementos na taxa de acúmulo médio de matéria seca de forragem da ordem de 25 a 55 kg 

ha-1dia-1, nas áreas irrigadas (GOMES et al., 2015b; SANCHES et al., 2015, 2016, 2017; DANTAS 

et al., 2016). Considerando-se a necessidade de forragem de 9,8 kg UA-1 ha-1 dia-1, o uso da irrigação 

pode resultar num aumento da taxa de lotação animal de 2,6 a 5,6 UA ha-1. 

 

2.4. Sobressemeadura e consórcio em pastagens 

A adubação verde é uma técnica muito difundida, que permite reduzir os custos dos 

insumos e melhorar a sustentabilidade das culturas energéticas sucedidas por culturas forrageiras 

de cobertura, que podem ser incluídas nos sistemas de produção de culturas anuais 

(SAMARAPPULI et al., 2014). Já o consórcio entre plantas forrageiras é algo inovador, e visa o 

melhor aproveitamento dos recursos edafoclimáticos. Ensaios de campo vêm demonstrando 

resultados satisfatórios com o uso desses consórcios (CASTAGNARA et al., 2012; DA SILVA et 

al., 2012; NERES et al., 2012; AGUIRRE et al., 2014, 2016; GOMES et al., 2015a; SANCHES et 

al., 2015; SILVEIRA et al., 2015).    

A produção de forragem ao longo do ano não atende de forma constante às exigências 

nutricionais dos animais, principalmente devido à estacionalidade na sua produção, sendo um dos 

fatores responsáveis pela baixa produtividade da pecuária brasileira. Uma das formas de otimizar a 

produção forrageira no período hibernal seria a utilização de consórcios que visem prolongar o 

período de utilização da pastagem bem como melhorar a sua qualidade (SILVEIRA et al., 2015). 

Tendo em vista que as gramíneas tropicais são sensíveis ao frio, podem ser introduzidas espécies 

de ciclo hibernal, tanto leguminosas quanto gramíneas de inverno (AGUIRRE et al., 2014, 2016). 
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Várias combinações entre espécies de pastagens tropicais e temperadas podem ser usadas; 

entretanto, o uso de gramíneas de inverno para produzir alimento ainda é subutilizado e são 

escassas as informações sobre o manejo dessas gramíneas de clima temperado fora da região Sul 

(TONATO et al., 2014). A utilização de forrageiras de clima temperado em regiões com condições 

climáticas adequadas aumenta a disponibilidade de forragem de alta qualidade no período em que 

as espécies tropicais têm baixo crescimento, proporcionando ótimos ganhos produtivos nessa 

época do ano, desde que bem manejadas (MARCHESAN et al., 2015). 

Além de as combinações de espécies forrageiras aumentarem o rendimento de forragem 

e a persistência ao pastejo, podem evidenciar a preferência animal, mas estudos desse tipo ainda 

são incipientes (MARTINSON; WELLS; SHEAFFER, 2016). No Brasil, as espécies forrageiras 

mais utilizadas em sistemas de consórcio com forrageiras tropicais são a aveia preta (Avena strigosa 

Schreb.) e o azevém (Lolium multiflorum Lam) (MARCHESAN et al., 2015). O consórcio com aveia 

+ azevém vem buscando a complementaridade em relação à distribuição da produção ao longo do 

período de crescimento, já que a aveia possibilita a antecipação da utilização da pastagem e o 

azevém prolonga o período de uso (TONATO et al., 2014). 

Um dos motivos para o uso da aveia e do azevém, além de sua grande disponibilidade, foi 

o surgimento e a ampliação do Projeto Balde Cheio, que propõe um conjunto abrangente de 

ferramentas adapatadas aos processos de produção para atingir maior produtividade de leite com 

o uso eficiente dos recursos, dentre eles o uso de espécies de gramíneas altamente produtivas como 

Panicum maximum (cv. Tanzânia e Mombaça) e Cynodon spp. cv. Tifton 85, entre outros  (NOVO et 

al., 2013). 

A sobressemeadura de forrageiras de inverno é bem presente em pastagens do gênero 

Cynodon, indicando um possível sinergismo entre forrageiras comprovado pela baixa oscilação das 

variáveis qualitativas com contribuições quantitativas (CASTAGNARA et al., 2012; DA SILVA et 

al., 2012; NERES et al., 2012; AGUIRRE et al., 2014, 2016; GOMES et al., 2015a; SANCHES et 

al., 2015). Em alguns trabalhos com capim Coastcross em Santa Maria-RS, Aguirre et al. (2014, 2016) 

atestaram que a sobressemeadura mostrou efeitos positivos no inverno, com taxa de acúmulo 

médio diário de forragem de 44,7 e 37,8 Kg de MS ha-1dia-1, em cultivo sobressemeado com trevo 

e cultivo exclusivo, respectivamente. 

Em trabalhos com capim Tifton 85 realizados na região noroeste do Paraná (GOMES et 

al., 2015a; SANCHES et al., 2015), a sobressemeadura de aveia aumentou significativamente a 

relação folha/colmo, em média de 50 a 60%. SANCHES et al., (2015) observaram acréscimos 

superiores a 3% no teor de proteína bruta com a sobressemeadura no capim Tifton 85. 
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Um ensaio conduzido em Dois Vizinhos-PR com Cynodon nlemfuensis cv. Estrela Africana 

sobressemeado com cornichão e azevém (SILVEIRA et al., 2015) revelou que o consórcio não 

afetou a produção total de forragem, mas aumentou o teor de proteína bruta (PB) da forragem 

durante o período vegetativo das espécies de inverno, com acréscimos de 3,8 e 4% de PB nos 

meses de agosto e setembro, respectivamente. 

Um dos paradigmas da sobressemeadura é conciliar a altura pós-corte (resíduo) de 

pastagens tropicais com a forrageira de inverno sobressemeada. Há poucos trabalhos relatando a 

altura ideal (SILVA et al., 2012). O valor mais utilizado para gramíneas do gênero Cynodon tem 

sido por volta de 10 cm de altura (NERES et al., 2012; GOMES et al., 2015a; SANCHES et al., 

2015). No entanto, haveria dificuldades de manter essa altura em forrageiras tropicais de porte alto, 

como os capins dos gêneros Panicum e Pennisetum. 

Recentemente, foi preconizado o sistema consorciado de culturas graníferas com 

forrageiras tropicais, principalmente as dos gêneros Urochloa (syn. Brachiaria) e Panicum (PARIZ 

et al., 2009; CORREIA; GOMES, 2016). Porém, o uso da sobressemeadura nesses capins de maior 

porte, como os do gênero Panicum, necessita de respostas para algumas questões, dentre elas a fase 

fenológica no momento da sobressemeadura e a espécie a ser utilizada (CORREIA; GOMES, 

2016). 

 

2.5.  Panicum maximum cv. Mombaça 

2.5.1. Origem e caracteristicas morfogênicas 

O gênero Panicum é originário da África, onde evoluiu junto aos grandes animais, como 

girafas, elefantes, rinocerontes e outros ruminantes. Foi selecionado para tolerar os hábitos de 

pastoreio e por isso tornou-se mais produtivo, vigoroso e robusto (JANK; VALLE; RESENDE, 

2011). Por ter origem tropical, assim como diversas outras gramíneas, pouco ou nenhum 

crescimento é esperado quando as temperaturas estão abaixo de 15ºC (MORENO et al., 2014). 

O Panicum máximum cv. Mombaça é uma variedade de planta pertencente a família 

Poaceae, atingindo altura de 1,20 m. O índice de área foliar é superior a 6 quando sua interceptação 

luminosa é igual ou superior a 95% (ALEXANDRINO; GOMIDE; GOMIDE, 2005; GOMIDE; 

GOMIDE; ALEXANDRINO, 2007; SILVA et al., 2009). 

No Brasil, o cultivar Mombaça foi lançado pela EMBRAPA - Centro Nacional de 

Pesquisa de gado de Corte (CNPGC), de Campo Grande, MS, em 1993. Esse cultivar foi coletado 
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próximo a de Korongue, na Tanzânia em 1967, e classificado como BRA-006645 (JANK et al., 

2008).  

A altura do Mombaça pode variar de acordo com o manejo; normalmente trabalha-se 

com altura pós-corte (resíduo) de 30 a 50 cm (SILVA et al., 2009; MORENO et al., 2014; DIM et 

al., 2015; SIMONETTI; MARQUES; COSTA, 2016), e altura de corte ou pastejo entre 80 e 120 

cm (ALEXANDRINO; GOMIDE; GOMIDE, 2005; GOMIDE; GOMIDE; ALEXANDRINO, 

2007; SILVA et al., 2009; MORENO et al., 2014; DIM et al., 2015; SIMONETTI; MARQUES; 

COSTA, 2016). No entanto, o capim Mombaça pode atingir alturas superiores a 1,6 m, quando há 

estiolamento do colmo e começa a produção de panículas. Quando o intuito é a colheita de 

sementes, normalmente cada planta produz 5 a 10 panículas, com colheita predefinida em 38 dias 

após o início do florescimento (ALMEIDA et al., 2015). 

Dentre as gramíneas, o capim mombaça apresenta crescimento acentuado, com taxa 

média de alogamento foliar de 1 a 2 cm perfilho-1dia-1 (LUNA et al., 2012; SILVA et al., 2016). 

     

2.5.2. Exigências nutricionais, produtividade e composição botânica 

A falta de informações técnicas consistentes e confiáveis sobre as gramíneas forrageiras 

tropicais tem sido a causa de muitas recomendações práticas de manejo muitas vezes inadequadas 

e inconsistentes (RODRIGUES et al., 2012). Umas das estratégias de manejo tem sido o 

desenvolvimento de forrageiras mais adaptadas e competitivas, como forma de mitigar os 

problemas causados pela prática da monocultura (BELIDO et al., 2016). Assim, a adubação 

nitrogenada proporciona incremento na produtividade das pastagens; no Mombaça, pode 

promover bons acréscimos na produção; pois esta forrageira pode ser considerada umas das mais 

produtivas e competitivas no cenário pecuário (PIETROSKI; OLIVEIRA; CAIONE, 2015; 

BELIDO et al., 2016). 

Trabalhos com o capim Mombaça apresentam respostas crescentes na produtividade de 

matéria seca (MS) em resposta ao N, com aumentos de 1000 a 1500 kg ha-1 ciclo-1(PIETROSKI; 

OLIVEIRA; CAIONE, 2015; SANTOS et al., 2016a). Em Araguaína-TO, trabalhando com 

resíduo de líquido de laticínio (RLL) com alta concentração em nitrogênio, os autores obtiveram 

diferenças de acúmulo médio de 100,2 kg ha-1 dia-1 de MS da maior para menor dose no capim 

Mombaça (SANTOS et al., 2016a). 

 

2.5.3. Consumo hídrico 

Acredita-se que o capim Mombaça possa atingir produções superiores a 40 Mg ha-1ano-1, 
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sendo que as pesquisas têm demonstrado algumas variações de produtividade em sistemas 

irrigados. Em trabalho com Mombaça irrigado foi obtida uma produção média de matéria seca 

(MS) por ciclo de 4559,2 kg ha-1, correspondentes a 114 kg ha-1dia-1 de MS, ou 41,6 Mg ha-1ano-1 

(MÜLLER et al., 2002). Em outro experimento com o capim Mombaça irrigado e duração de um 

ano, foram obtidos 42,7 Mg ha-1ano-1 (SILVA et al., 2012). Mochel Filho et al., (2016) em 120 dias 

de experimento (de agosto à dezembro) obtiveram acúmulo médio diário de 141,5 kg de MS. 

Por tais motivos, é difícil determinar a real necessidade hídrica do capim Mombaça. No 

entanto, considerando que nos experimentos irrigados não haja restrição hídrica, uma planta do 

tipo C4 consome em média em torno de 350 g de água para produzir 1 grama de matéria seca 

(VOLTOLINI et al., 2011). Desta forma, com uma estimativa de produção de 40 Mg ha-1ano-1 

seriam necessários 1400 mm de precipitação pluvial (3,84 mm dia-1), certamente dependente de 

uma boa distribuição dessa precipitação pluvial ao longo do ano. Como há irregularidades nas 

chuvas, a produtividade das gramíneas forrageiras pode ser fortemente limitada pela 

disponibilidade hídrica. 

 

2.6. Cynodon spp. 

2.6.1. Origem e características morfogênicas 

O gênero Cynodon, cujas variedades são conhecidas como grama bermuda ou grama 

seda, tem sua origem mais provável no sudeste da África. A primeira menção sobre a grama 

bermuda é advinda do diário de Thomas Spalding, que inicia seu relato da seguinte forma: “A grama 

bermuda foi trazida da Savana Africana para os EUA em 1751”. Deste modo, a grama bermuda 

tem participado da agricultura do sudeste e do norte dos EUA há mais de 250 anos, e no Brasil 

acredita-se que o gênero foi introduzido na década de 1990 (ATHAYDE et al., 2005). 

Quando bem manejadas, mesmo sem irrigação, as gramíneas do gênero Cynodon 

apresentam elevado potencial de produção de forragem, superando 20 Mg ha-1ano-1 de matéria seca. 

Têm bom valor nutritivo, com 11 a 13% de proteína bruta (PB) e 58 a 65% de digestibilidade, 

podendo atingir valores da ordem de 30 Mg ha-1 (FAGUNDES et al., 2012). Quando comparadas 

a outras gramíneas tropicais como Panicum e Urochloa (syn. Brachiaria) apresentam uma 

distribuição estacional mais uniforme da produção anual (JANK et al., 2005; PEDREIRA; 

TONATO, 2010). 

As gramíneas desse gênero são estoloníferas e rizomatosas, formando um relvado denso 

e com boa cobertura do solo; crescem até atingir 40 cm e têm elevada flexibilidade de adaptação 
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edafo-climática (SEGHESE, 2009). Segundo Corrêa & Santos (2006), gramíneas Cynodon 

apresentam temperatura basal inferior por volta de 12ºC. 

2.6.2. Exigências nutricionais, produtividade e composição botânica 

Segundo o boletim 100 do IAC (RAIJ et al., 1997), em uma classificação de forrageiras 

quanto à exigência de adubação de níveis 1 a 3 (1- alto, 2 – médio, 3 – baixo), os gêneros Cynodon 

e Panicum estão enquadrados nas gramíneas do grupo 1, como espécies de maior exigência 

nutricional. Vários trabalhos têm demonstrado que o bom manejo nutricional permite alcançar 

bons resultados produtivos com essas gramíneas, especialmente com o uso de adubações 

nitrogenadas (QUARESMA et al., 2011; J. A. MAGALHAES et al., 2012; GOMES et al., 2015b; 

SANCHES et al., 2017). 

As gramíneas do gênero Cynodon vêm ganhando expressão no setor pecuário nacional 

nas últimas décadas, devido à sua grande flexibilidade de uso (pastagem in natura, feno e silagem) 

(MILKPOINT, 2013). Pesquisas apontam uma grande variação de produção de matéria seca das 

gramas bermuda, em alguns casos com valores de até 20 Mg ha-1ano-1 (SOARES FILHO et al., 

2002; ROCHA et al., 2000; ALVIN et al., 1999); em outros, entre 20 e 30 Mg ha-1ano-1 

(FAGUNDES et al., 2012; RIBEIRO & PEREIRA, 2011; AGUIAR et al., 2010). 

Com o uso da irrigação, as produtividades geralmente ultrapassam 35 Mg ha-1ano-1 

(NOGUEIRA et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2013; QUEIROZ et al., 2012; FONSECA et al., 

2007; MARCELINO et al. 2003), chegando a ultrapassar 40 Mg ha-1ano em um experimento no 

Noroeste do Paraná (SANCHES et al., 2017). 

Gramíneas do gênero Cynodon apresentam crescimento estolonífero, com grande 

presença de colmos, além de folhas. Assim, sua composição botânica característica é uma relação 

folha:colmo em torno de 2:1, tal como atestam pesquisas com o capim Tifton 85, híbrido de 

Cynodon dactylon e Cynodon nlemfuensis bem utilizado no País (Gomes et al., 2015b, Sanches et al, 2015; 

2016, 2017). 

 

2.6.3. Consumo hídrico 

Assim como o Mombaça, as gramineas do gênero Cynodon podem alcançar grandes 

acúmulos de matéria seca. Como o consumo hídrico é relacionado às condições climáticas 

(temperatura e radiação) e à produtividade da cultura, é de se esperar uma alta demanda hídrica 

dessas espécies. Estudos em diversas regiões têm demonstrado a necessidade de irrigação 

suplementar, complementando a precipitação pluvial e contribuindo para o aumento de produção 
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de forragem de gramíneas Cynodon (NOGUEIRA et al., 2013, TEIXEIRA et al., 2013, GOMES 

et al., 2015a,2015b, SANCHES 2017). 

Como em todas as pastagens tropicais, ainda é difícil estimar sua real necessidade hídrica. 

Não é possível afirmar se a evapotranspiração da cultura (ETc) está em torno da evapotranspiração 

de referência (ETo), dada sua semelhança de cobertura de solo com a grama batatais (Paspalum 

flügge), ou se é variável, sendo menor no início do ciclo pós-corte ou pós-colheita (resíduo) e 

crescente ao longo do ciclo, podendo atingir valores maiores que a ETo. 

 Tal como nas gramíneas Panicum, a literatura científica ainda apresenta poucos dados de 

consumo hídrico do gênero Cynodon, que é uma das razões da realização deste trabalho. 
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3. METODOLOGIA GERAL 

A metodologia descrita a seguir tem por finalidade explicar os procedimentos gerais 

adotados no projeto, facilitando o entendimento para os capítulos que serão inseridos a seguir. Na 

medida do possível, foi dividida em ordem cronológica, seguindo o contexto do tema apresentado. 

3.1. Descrição básica do experimento 

O experimento foi realizado em uma área experimental da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba/SP, (latitude 22º42’14” S e longitude 47º37’21” 

O e altitude de 546 m). Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região é do tipo 

subtropical úmido (Cwa), com verão quente e úmido, e inverno seco, com temperatura média 

superior a 22ºC no mês mais quente e inferior a 18ºC no mês mais frio (KOTTEK et al., 2006). 

A área experimental foi composta por 4 parcelas experimentais, com formato quadrado 

de 12 x 12 m, totalizando 144 m² cada, e bordadura de 4 metros entre elas. No centro de cada 

parcela foi instalado um lisímetro de pesagem. Dentro de cada parcela também foram instalados 3 

pontos de acesso para coleta de dados com a sonda capacitiva Diviner® (FDR – Reflectância no 

Domínio da Frequência). Na parte superior da área encontrava-se o módulo de coleta de dados 

(Datalogger). O trabalho como um todo era parte integrante de uma área com seis parcelas 

experimentais, no entanto, para o experimento em questão foram utilizadas quatro parcelas 

experimentais, conforme Figura 1. 

 
Figura 1. Área Experimental, Piracicaba/SP, 2016 

Aspersores

Lisímetros

Data logger

Legenda

Acesso ao Diviner

Não utilizado



40 

 

  

3.2. Caracterização do Solo 

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

Latossólico (SANTOS et al., 2013). Suas características químicas iniciais foram determinadas antes 

da montagem do experimento, no Laboratório de Fertilidade do Solo da ESALQ/USP, e 

encontram-se na Tabela 1. Foram realizados o preparo convencional do solo (aração e gradagem), 

o controle de plantas invasoras, a correção de pH com calagem e a adubação de estabelecimento 

conforme recomendação do boletim 100 do IAC (RAIJ et al., 1997). 

 
Tabela 1. Características químicas do solo da área experimental, Piracicaba/SP, 2015. 

Determinações pH P    K        Ca       Mg       H+Al      Al         V CTC 

Método de 
extração 

CaCl2 Resina -------Resina----------SMP-- KCl 1 mol L-1 
  

Unidades  mg dm-3 --------------cmolc dm-3---------------         % cmolc dm-3 

0 – 20 5,3 72 0,94   3,9       1,8       3,1    0,2          68 9,74 

20 – 40 4,9 31 0,44   1,3       1,0       4,2            0,2                             39 6,94 

 

 

Tabela 2. Características físicas do solo da área experimental, Piracicaba/SP, 2015. 

Camada Areia Silte Argila 
(cm) (%) (%) (%) 

0-20 35,7 19,2 45,1 
20-40 29,3 18,7 52,0 

 

3.3. Área experimental 

3.3.1. Histórico e arranjos iniciais 

O local escolhido para a condução do experimento, foi uma área próxima ao posto 

meteorológico (Figura 2). Nos anos antecessores (2008 até 2012) fora conduzido experimento com 

café com microirrigação (gotejo). O experimento constou apenas de quatro (04) parcelas 

experimentais, conforme Figura 1, no entanto mais dois experimentos com forrageiras tropicais 

irrigadas foram conduzidos no mesmo período.    

 



41 

 

 

Figura 2. Mapa de localização Experimental, Piracicaba/SP, 2016. 

 

A definição do local para condução do experimento foi realizada em fevereiro de 2015 

(Figura 3), com uma área total aproximada de 4160 m². Em 23 de fevereiro foi aplicado calcário 

dolomítico (25% de CaO, 17% MgO, PN 84% e PRNT 70%) na dosagem de 4000 kg ha-1, segundo 

o critério de Raij et al. (1997), visando atingir uma percentagem de saturação de bases (V%) igual a 

70%. Em seguida foi realizada a aração para incorporação do mesmo. 

Transcorrido um mês após a aplicação do calcário, foi realizada a adubação com 

Superfosfato Simples em 24/03/2015, com dosagem de 710 kg ha-1 (128 kg ha-1 de P2O5), no intuito 

de manter uma reserva nutricional de fósforo no solo. Assim, os níveis de fósforo foram corrigidos 

para atingir um teor igual ou superior a 30 mg dm-3 (PResina). Os níveis de potássio foram corrigidos 

com uma adubação inicial, com uma dose suficiente para que o teor de potássio atingisse 3,5% da 

CTC (capacidade de troca catiônica). Posteriormente, foram feitas adubações fracionadas a cada 

ciclo de cultivo, para que o teor de potássio chegasse a 5-6% da CTC. 

Posto Meteorológico
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Figura 3. Imagem da área experimental, Piracicaba/SP, fevereiro de 2015. 

 

Durante o experimento houve adubações nitrogenadas fracionadas com ureia 

imediatamente após cada ciclo/corte, de modo a aplicar 80 kg ha-1 de N em cada adubação, no 

período de primavera-verão, e 50 kg ha-1 de N no período de outono-inverno. Pesquisas recentes 

têm demonstrado que em pastagens irrigadas e com adubações nitrogenadas fracionadas, bons 

resultados produtivos foram alcançados com adubações variando entre 40 e 100 kg ha-1 ciclo-1 

(MAGALHAES et al., 2012; GOMES et al., 2015; SANCHES et al., 2015).  

 

3.4. Irrigação 

3.4.1. Sistema de Irrigação 

O sistema de irrigação foi instalado entre o final de maio e o início de julho (30/05 a 

04/06/2015). Durante este período foi realizada a abertura de sulcos e a montagem do sistema 

(Figura 4), composto por tubos de PVC rígido, com diâmetro nominal (DN) de 50 mm de diâmetro 

na adutora e na linha principal, e DN 25 mm nas linhas de derivação e laterais. 
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Figura 4. Escavação e instalação do sistema de irrigação. Piracicaba/SP, 2015. 

 

O sistema de irrigação foi composto por uma bomba centrífuga Thebe modelo P-11/2 

NR de 1,0 CV; quatro válvulas solenoides (Geva 75 1/8” 3W 24 VAC); quatro válvulas Bermad 

S200 1”; programador AC-6S 8056 220V; tubos de PVC já descritos e aspersores NaanDanJain 

modelo 427 ½” M (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Componentes do sistema de irrigação. Piracicaba/SP, 2015. 

 

Entre os dias 18 e 19 de agosto de 2015 foi realizado o teste de uniformidade dos 

aspersores, em duas repetições e sempre ao final da tarde, com duração de 1 h cada, obtendo-se 

um CUC (coeficiente de uniformidade de Christiansen) de 80% e 87%, respectivamente (Figura 6). 
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O teste de uniformidade foi realizado com coletores de material plástico da marca Fabrimar que 

possuem forma geométrica tronco-cônica (diâmetro superior de 80 mm e altura de 102 mm). Os 

coletores foram dispostos com espaçamento de 1,5 m entre linhas e entre coletores, totalizando 49 

coletores na parcela. Os coletores mais próximos ficaram a uma distância de 2,12 m dos aspersores 

(Figura 7), que operavam a uma pressão de serviço de 300 kPa. Na saída da bomba, a pressão era 

de 390 kPa. 

 

 
Figura 6. Teste de uniformidade de aplicação em sistema de aspersão convencional. Piracicaba/SP, 2015. 

 

 
Figura 7. Croqui do teste de uniformidade de aplicação. Piracicaba/SP, 2015. 

 

O teste de vazão do sistema foi realizado coletando-se a vazão diretamente nos bocais 

dos aspersores, com o auxílio de uma câmera de ar de pneu de bicicleta, um balde e uma proveta 
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graduada para medição. O tempo de coleta foi de um minuto, com quatro repetições. Ao final do 

teste, o volume médio foi de 9868 mL, resultando em uma vazão média de 492 L h-1. 

Como os aspersores setoriais foram regulados em um ângulo de 90º, e havia quatro (04) 

aspersores em cada parcela, a vazão instantânea aplicada foi de 1968 L h-1. Admitindo-se uma perda 

de 10% por evaporação, estimou-se uma vazão de 1771,2 L/h para uma área de 144 m², obtendo-

se uma intensidade de aplicação (Ia) de 12,3 L m-2 h-1, ou 12,3 mm h-1. 

 

3.4.2. Curva de retenção de água no solo 

Em 17 de setembro de 2015 foram coletadas amostras indeformadas de solo (anéis de 

Kopecky) para obtenção da curva característica de retenção de água no solo. As profundidades 

amostradas foram 10, 20 30, 40, 50 e 60 cm (Tabela 3), em conformidade com a profundidade 

adotada para o manejo de irrigação, que foi a mesma dos lisímetros. Em laboratório, as amostras 

foram saturadas e posteriormente submetidas a tensões (em mesa de tensão) e pressões (em câmara 

de Richards) correspondentes aos potenciais matriciais de água no solo (1, 2, 4, 10, 30, 50, 100, 500 

e 1500 kPa), segundo o método descrito por Richards e Fireman (1943). Considerou-se o potencial 

matricial m = 6 kPa como correspondente à umidade na capacidade de campo (ϴcc) do solo da 

área experimental, e assim obteve-se uma disponibilidade total de água (DTA) de 51,5 mm no perfil 

de solo, até a profundidade de 60 cm. 

 

Tabela 3. Umidade volumétrica (ϴ) em função do potencial matricial (Ψm) e da profundidade de 

amostragem. Piracicaba/SP, 2015. 

Ψm (kPa)** 
Umidade com base volumétrica (cm³ cm-3) 

0,1 m 0,2 m 0,3 m 0,4 m 0,5 m 0,6 m Média* 

0 0,55 0,45 0,44 0,48 0,50 0,52 0,49 
1 0,50 0,43 0,42 0,44 0,47 0,49 0,46 
2 0,47 0,41 0,40 0,41 0,45 0,48 0,44 
4 0,42 0,40 0,39 0,39 0,42 0,45 0,41 
6 0,39 0,39 0,38 0,38 0,40 0,44 0,40 
10 0,37 0,37 0,37 0,36 0,39 0,42 0,38 
30 0,35 0,35 0,36 0,34 0,37 0,41 0,36 
50 0,33 0,34 0,34 0,33 0,36 0,39 0,35 
100 0,32 0,33 0,33 0,32 0,35 0,39 0,34 
500 0,31 0,31 0,32 0,30 0,34 0,37 0,32 
1500 0,29 0,30 0,30 0,29 0,33 0,36 0,31 

* Valor médio da umidade volumétrica no perfil de solo. ** Ψm – potencial matricial de água no solo.  

 

3.4.3. Manejo de irrigação. 

A irrigação foi feita por meio de um sistema de aspersão convencional, com espaçamento 



46 

 

  

12 m x 12 m (emissores x linhas). As lâminas d’água de irrigação foram determinadas a partir da 

leitura de dados dos lisímetros de pesagem. A área foi irrigada com turno de rega fixo com o intuito 

de elevar a umidade à capacidade de campo (ϴcc). O tempo de irrigação (Ti) foi variável, de acordo 

com o consumo de água das culturas, medido nos lisímetros, e da intensidade de aplicação dos 

aspersores (Ia = 12,3 mm h-1), determinada em teste de campo. 

Para Fonseca et al. (2007), o momento adequado para iniciar a irrigação seria aquele em 

que a disponibilidade total de água no solo (DTA = ϴcc - ϴpmp) é igual a 50%; no entanto, o Boletim 

FAO 56 preconiza o fator de depleção (f) igual 0,60 para pastagens, ou seja, irrigar quando houver 

consumo de 40% da DTA (ALLEN et al., 1998). Desta forma, apesar de a irrigação ser feita em 

turno de rega fixo, a umidade do solo foi monitorada como fator de segurança, determinando-se 

um intervalo seguro previamente estabelecido de 60% da DTA como umidade crítica para iniciar 

a irrigação, visto que para estudos de Kc, a lâmina de água fornecida deve ser suficiente para repor 

a demanda das culturas e repor a umidade do solo até atingir a ϴcc. Portanto, geralmente a irrigação 

era feita em turno de rega fixo, mas se a umidade atingisse o ponto crítico, era antecipada para 

evitar o déficit hídrico. 

Portanto, a lâmina de irrigação (LI) aplicada durante o experimento foi determinada com 

o auxílio da equação 1 a seguir: 

LI =  (𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑎) 10 𝑧       (1) 

Em que, 

cc - umidade volumétrica na capacidade de campo (cm3 cm-3); 

a - umidade volumétrica atual (cm3 cm-3); 

z - profundidade efetiva do sistema radicular (cm), igual a 60 cm. 

 

A umidade à capacidade de campo (θcc) foi considerada como a umidade correspondente ao 

valor de Ψm = 0,06 bar, conforme Andrade & Stone (2011). O tempo de irrigação (Ti), em cada 

evento, foi determinado por meio da razão de LI por Ia (Ti = LI / Ia).  Os valores de θa foram 

estimados por meio da curva de retenção de água no solo e ajustados por meio da equação 2, de 

Van Genuchten (1980), com o auxílio do software RETC (VAN GENUCHTEN; LEIJ; YATES, 

1991): 

θa=0,2938+ [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113 𝛹𝑚 𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R2=1,00 e P<0,01)     (2) 

Em que: 

θa = umidade volumétrica atual (cm3 cm-3). 

𝛹𝑚 𝑎 = potencial matricial atual de água no solo (kPa). 
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Desta forma, com este monitoramento constante, procurou-se manter a umidade do solo 

próxima a capacidade de campo, não havendo nenhuma restrição hídrica para as forrageiras em 

estudo. O turno de rega (TR) utilizado foi realizado em função das gramíneas tropicais, sendo TR 

fixo em 3 e 4 dias para o Cynodon e o Mombaça, respectivamente, com lâmina variável em função 

do consumo de água aferido pelos lisímetros. 

 

3.5. Controle de plantas daninhas.   

Durante a implantação do experimento foram realizadas aplicações do herbicida 

RoundUp® (glifosato), para evitar a infestação de ervas daninhas até o plantio das forrageiras. Todas 

as aplicações foram concretizadas previamente ao plantio das mudas de Cynodon e semeadura do 

capim Mombaça. Foram realizadas aplicações em 18/05/2015; 15/07/2015 e 17/09/2015 com 

dosagem de 5,0 L ha-1, no intuito de controlar Cenchrus echinatus (Capim carrapicho), Digitaria 

horizontalis (Capim-colchão), Amaranthus hybridus (Caruro roxo), Cyperus difformis (Tiririca) e Bidens 

pilosa (Picão-preto). 

Após a implantação das forrageiras, devido à rusticidade e ao crescimento rápido dos 

capins, não foi mais necessário a aplicação de herbicidas para controle de plantas daninhas. 

 

3.6. Lisimetria e Evapotranspiração 

3.6.1. Desenvolvimento e construção dos lisímetros 

Para o estudo da evapotranspiração de cultura (ETc) e a proposição do coeficiente de 

cultura (Kc) foram construídos lisímetros de pesagem. Os lisímetros de pesagem são constituídos 

por 2 partes: (i) estrutura de instalação, apoio e medição, composta por um tripé para apoio e 

suporte, uma base metálica triangular para instalação das células de carga, um tanque lisimétrico 

(caixa com bloco de solo) e o sistema de pesagem (células de carga, cabos e datalogger);  

(ii) estrutura de drenagem automática, composta por reservatório de drenagem, célula de carga, 

válvula solenoide, cabos elétricos e um datalogger, utilizado para registro de dados de todos os 

lisímetros da área experimental. 

Cada lisímetro era composto por uma caixa de PVC de formato circular, com volume de 

500 L, diâmetros superior e inferior de 1,22 m e 1,0 m, respectivamente, e altura de 0,58 m, e por 

uma estrutura de pesagem composta por placa de aço circular, suporte triangular de aço e 3 células 

de carga para pesagem (Figura 8). A opção por lisímetros circulares deve-se ao menor custo, já que 
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caixas quadradas deveriam ser confeccionadas em concreto ou em ferro fundido. Além disso, 

Howell (2005) afirma que os tanques circulares têm maior resistência por unidade de espessura de 

parede, em comparação com tanques quadrados ou retangulares.  

 

 
Figura 8. Esquema em corte lateral do lisímetro de pesagem instalado. Piracicaba/SP, 2015. 

 

Na primeira quinzena de agosto iniciou-se a fase de teste do projeto lisimétrico. No 

laboratório de Hidráulica e Irrigação do Departamento de Engenharia de Biossistemas, foi 

desenvolvido o protótipo de campo, testadas suas funcionalidades (Figura 9). Foram testadas as 

respostas das células de carga e do sistema de drenagem durante uma semana. 

Após a realização dos testes, em 22 de agosto de 2015, deu-se início aos procedimentos 

de campo necessários à instalação dos lisímetros. Os primeiros passos foram a escavação do solo 

com abertura das crateras seguidas pela contrução da alvenaria do mesmo. As aberturas foram 

cilíndricas com de raio de 0,7 m e profundidade de 1,0 m. A alvenaria foi feita com tijolos comuns 

(0,21 x 0,10 x 0,05 m) entrelaçados a uma cinta metálica para ajudar no amarre e suporte da parede 

(Figura 10). 
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Figura 9. Teste do lisimetro em laboratório. Piracicaba/SP, 2015. 

 

      
Figura 10. Abertura das crateras e alvenaria dos lisímetros. Piracicaba/SP, 2015. 

 

Seguidamente, em setembro, foi construído o abrigo da parte eletrônica do sistema 

(Datalogger e componentes) e instalação da parte elétrica dos lisímetros (Figura 11). A automação 

do sistema constou de unidade de aquisição de dados (Dattaloger) que recebia e guardava as 

informações provenientes dos lisímetros, onde era feita a comunicação das células de carga e das 

válvulas solenoides, em um total de 16 células (12 dos lísimetros e 4 do sistema de drenagem) e 4 

válvulas (para abertura do fluxo de água nos reservatórios). Na transmissão e comunicação dos 

dados foram usados cabos do tipo manga blindado (6 x 22 Awg). 
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Figura 11. Instalação elétrica do experimento. Piracicaba, 2015. 

 

Realizadas as calibrações dos sistemas de drenagem, as caixas lisimétricas foram 

montadas. Os procedimentos realizados foram: ao fundo foi colocado uma camada de brita nº 1 

com 5 cm de espessura; em sequencia cobriu-se com uma manta de geotêxtil (Bidim®) e uma 

camada de 5 cm de areia grossa. Com os horizontes de solo preservados, de 10 em 10 cm, foram 

colocados um a um até preencher a caixa (Figura 12). 

 

Figura 12. Preenchimento das caixas do lisímetro. a) caixa vazia; b) camada de brita; c) Manta geotêxtil; d) camada de areia; e) 
preenchimento dos horizontes do solo; f) caixa preenchida. Piracicaba/SP, 2015. 
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Posteriormente foram realizadas as calibrações, com peso conhecidos, por meio do uso 

de sacos de brita nº 1 com pesos padronizados. Foi utilizado um intervalo de 0 a 336,2 kg com 

combinações de massa conhecida, adicionando e retirando os sacos de brita e anotando as leituras 

das células de carga (Figura 13). O peso máximo adicionado na calibração é superior à capacidade 

máxima de armazenamento de água no solo (aproximadamente 275 kg de água, aferidos pela curva 

característica de retenção de água no solo). 

 

 

Figura 13. Calibração dos lisímetros. Piracicaba/SP, 2015. 

 

3.6.2. Evapotranspiração de referencia (ETo), evapotranspiração de cultura (ETc) e 

coeficiente de cultura (Kc) 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi obtida a partir de dados da estação 

metereológicca automática da ESALQ/USP comparada com os dados da estação automática do 

INMET-Piracicaba/SP, ambas instaladas próximo à área experimental (cerca de 100 m). O cálculo 

foi feito de acordo com a parametrização de Allen et al. (1991) apresentada por Pereira et al. (1997), 

de acordo com as equações 3 e 4: 

𝐸𝑇𝑜 =  
  0,408 𝑠 (𝑆𝑟−𝐺)+ 

𝛾 900 𝑈2 (𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝑇 + 273
  

𝑠 + 𝛾 (1 + 0,34 𝑈2)
     (3) 

Em que: 

ETo – evapotranspiração de referência (mm.d-1); 
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Sr – saldo de radiação (MJ.m-2.d-1); 

G – fluxo de calor para o solo (MJ. m-2.d-1); 

γ – constante psicrométrica (0,063 kPa ºC-1); 

U2 – velocidade do vento a 2m de altura (m.s-1); 

es – pressão de saturação de vapor (kPa); 

ea – pressão atual de vapor (kPa); 

T – Temperatura média do ar (ºC); 

s – taxa de variação da pressão em função da temperatura do ar (kPa.ºC-1); 

𝑠 =  
4098𝑒𝑠

 (𝑇+237,3)2 
       (4) 

 

Os dados foram utilizados na escala horária; assim, a equação 1 sofreu alterações nos 

coeficientes do numerador (Cn = 37) e do denominador (Cd = 0,24 para Sr >0 e 0,96 para Sr <=0), 

conforme Asce-Ewri (2005) representado na equação 5: 

 

𝐸𝑇𝑜 =  
  0,408 𝑠 (𝑆𝑟−𝐺) + 

𝛾 𝐶𝑛 𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

𝑇 + 273
  

𝑠 + 𝑦 (1 + 𝐶𝑑 𝑈2)
    (5) 

 

O cálculo da evapotranspiração da cultura (ETc), foi calculado por meio das entradas e 

saídas de água por diferença de peso do sistema lisimétrico, através da equação 6: 

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑉𝑎𝑟𝑚 + 𝑃 + 𝐼 − 𝑉𝑑𝑟𝑒     (6) 

Em que: 

ETc – evapotranspiração da cultura (mm.h-1); 

Varm – variação de armazenamento (mm.h-1); 

P – precipitação (mm.h-1); 

I – irrigação (mm.h-1); 

Vdre – variação de drenagem (mm.h-1); 

 

A partir da obtenção dos valores de evapotranspiração da cultura (ETc), da 

evapotranspiração de refrência (ETo), a relação entre as duas permitiu obter-se os valores de 

coeficiente de cultura (Kc) para as forrageiras ao longo dos ciclos de rebrota (equação 7). 

𝐾𝑐 =  
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑜
       (7) 
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3.7. Sonda capacitiva (FDR) 

3.7.1. Princípio de operação e modelo utilizado 

As sondas FDR (Reflectometria no Domínio da Frequência) usam a capacitância elétrica 

para medir a umidade do solo, criando um campo elétrico de alta frequência ao redor de cada 

sensor, partindo do tubo de acesso e penetrando pelo solo. A frequência medida é uma função da 

quantidade de água existente no solo. 

Com o uso de uma sonda FDR modelo Diviner® foram realizadas medidas da umidade 

do solo e estimou-se o consumo de água das forrageiras, para verificar a possibilidade de obter o 

coeficiente de cultura com um método alternativo ao lisímetro. O uso de equipamentos para 

medidas de umidade de solo em estudos de evapotranspiração é comum em pesquisas, apesar de 

não ser o método mais preciso. Optou-se por utilizar esse tipo de equipamento nos testes devido 

à sua portabilidade e à possibilidade de realização de trabalhos com várias forrageiras e em várias 

localidades com uma mesma sonda. 

 

3.7.2. Componentes da sonda Diviner 2000® 

Os componentes da sonda podem ser observados com detalhe na figura 14. 

 

Figura 14. Componetes da Sonda Diviner 2000. Piracicaba/SP, 2016. 

 

A unidade de display e datalogger é onde os dados são exibidos e salvos. Nela pode-se coletar 

e salvar informações de até 99 perfis de solo. O display tem uma tela rodeada de botões que 

permitem executar várias funções. Por exemplo, adição de informações, remoção ou transferência 

de dados, navegação (ver e selecionar as opções na tela), acesso e manipulação de dados, criação 

de perfis e calibração da sonda (Figura 15). 
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Figura 15. Unidade de display da Diviner 2000. Piracicaba/SP, 2015. 

 
O painel de conexões encontra-se na parte superior da unidade de display e pode ser 

visualizado na Figura 16. Existem conexões para a sonda, para a fonte de alimentação de energia, 

e para o cabo serial. 

 

 

Figura 16. Painel de conexões. Piracicaba/SP, 2015. 

 
A sonda utilizada apresenta um comprimento de 1,6 m, um Display Unidade 

armazenamento com porta RS232, caixa de cor branca em polistireno com dimensões de  

190 x 38 x 45 mm e peso de 750 g (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Detalhes da sonda Diviner 2000. 
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3.7.3. Instalação e calibração 

Os tubos de acesso da sonda FDR foram instalados conforme recomendação do 

fabricante (SENTEK®) (Figura 18). Em cada parcela foram instalados três tubos, dispostos em 

formato de triângulo (Figura 1, página 31), com comprimento de 0,9 m, e permitiram a leitura em 

sete profundidades com intervalo de 10 cm, até 70 cm de profundidade. 

 
Figura 18. Instalação dos tubos de acesso para monitoramento da umidade do solo. Piracicaba/SP, 2016. 

 

A seguir foram feitas as calibrações da sonda FDR, utilizando 4 tubos de acesso externos 

às parcelas experimentais, instalados para essa finalidade. Em escala temporal, foram realizadas 

coletas de amostras de solo com um trado de rosca, sendo cinco coletas no total em torno de cada 

tubo de acesso. As duas primeiras coletas foram realizadas em condições de estresse hídrico; cada 

coleta de dados foi feita em intervalos de 7 a 10 dias. Nas três últimas coletas, o solo foi 

primeiramente encharcado, coletando temporalmente, a primeira 48 horas após e as outras duas, 

seguindo o intervalo (7 a 10 dias). 

 

3.8.  Implantação das forrageiras 

Para facilitar o manejo, os capins foram implantados em datas diferentes em sequência. 

Com o Cynodon spp. foi realizado plantio de mudas em 16 de novembro de 2015, posteriormente 

em 29 de novembro de 2015, o capim Mombaça foi implantado por meio de sementes (Figura 19). 

Adotou-se 1º de dezembro para início das coleta de dados de evapotranspiração dos capins, sendo 

dois dias para germinação da Mombaça e aproximados 15 dias para estabelecimento dos estolões 

do Tifotn 85, estabelecendo relações de consumo de água no período de formação.  
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Figura 19. Implantação das forrageiras tropicais. Ilustrações a), b) e c) para o Cynodon spp; demais d), e) e f) para o Panicum 
maximum cv. Mombaça. Piracicaba/SP, 2015.  

 

Utilizou-se uma muda de Cynodon a cada 0,5 m², sendo 288 mudas por parcela 

experimental, totalizando 576 mudas na área experimental. Para o capim Mombaça foram utilizadas 

sementes na proporção equivalente a 20 kg ha-1. Os primeiros tratos culturais incluíram o controle 

manual de plantas invasoras e a aplicação de ureia aos 21 dias após a semeadura, em dose 

equivalente a 125 kg ha-1 de N.  

As parcelas experimentais foram separadas da seguinte forma: parcelas 1 e 2 com o capim 

Panicum maximum cv. Mombaça e a 3 e 4 com o Cynodon spp. Posteriormente, durante o 

outono/inverno, as parcelas 2 e 4 foram sobressemeadas com aveia preta + azevém, cultivar Garoa 

29 (EMBRAPA) e cultivar São Gabriel (FEPAGRO), respectivamente. 

O corte de uniformização ocorreu em 10/02 e 19/02/2016 para o Panicum maximum cv. 

Mombaça e Cynodon spp, respectivamente. A altura pós-corte (resíduo) pré-determinada foi de 35 

cm para a Mombaça e 10 cm para o Cynodon spp. Após o corte foi realizado uma adubação de 

cobertura para as forrageiras, respeitando o estabelecido de 80 kg ha-1 de N em cada adubação, no 

período de primavera-verão, e 50 kg ha-1 de N no período de outono-inverno. Pesquisas recentes 

têm demonstrado bons resultados em pastagens irrigadas com adubações nitrogenadas fracionadas 

em doses de 40 a 100 kg ha-1 ciclo-1 (MAGALHÃES et al., 2012; GOMES et al., 2015; SANCHES 

et al., 2015, 2016). 

a b c

d e f
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Figura 20. Caracterização dos tratamentos da área experimental. Piracicaba/SP, 2016. 

 

3.9. Avaliação de parâmetros fitotécnicos (LAI e Altura) e produtivos 

Durante o experimento foram analisadas as amostras de forragem colhidas em 12 e 14 

ciclos de Cynodon spp e Mombaça, respectivamente, entre 12 de fevereiro de 2016 e 15 de fevereiro 

de 2017. O maior número de ciclos para o capim Cynodon spp foi devido aos intervalos entre cortes 

(coleta de forragem), que foram menores nesta forrageira – 21 e 33 dias nos períodos quente e frio, 

respectivamente). No Mombaça, nos mesmos períodos, os ciclos foram de 28 e 40 dias. Em cada 

ciclo foram realizadas medições do índice de área foliar (IAF) a cada 3 e 4 dias, para Cynodon e 

Mombaça, respectivamente, com um integrador de área LAI-2000, bem como medidas da altura 

das plantas (H) até a última folha expandida, com prato medidor e régua (Figura 21). As mesmas 

medições foram feitas durante o período da sobressemeadura. 

Ao final de cada ciclo de cultivo foram feitas amostragens para avaliação do crescimento 

e do IAF, por meio do LICOR 3100C® para aferição do método no campo. Assim, foi avaliada a 

sensibilidade da evolução do Kc em relação ao desenvolvimento das plantas, de modo similar ao 

estudo com o capim Panicum maximum cv. Tanzânia feito por  Lourenço et al. (2001). 

Aspersores

Lisímetros

Data logger

Legenda
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Figura 21. Amostragens do LAI-2000 e altura (H). Ilustrações a) e b) para LAI-2000; e c) para o instrumento de medida de altura 
(H). Piracicaba/SP, 2016. 

 

Em cada ciclo, o acúmulo de fitomassa foi obtido utilizando um quadro amostrador com 

área de 0,25 m2 (0,5 x 0,5 m). O quadro foi lançado aleatoriamente 4 vezes em cada tratamento 

(parcela), coletando-se a forragem presente em seu interior. Em seguida, realizou-se a separação 

botânica (folha, bainha + colmo, e material morto) e o material foi encaminhado a estufa de 

circulação forçada (72 horas por 65ºC). Após este procedimento estimaram-se os componentes 

produtivos de matéria seca (kg ha-1) da seguinte forma: Produtividade Total de Forragem (PTF), 

de aveia+azevém (PTAA), de Cynodon spp. (PCYN) e de Mombaça (PTM). Ainda, foram estimados 

a composição botânica de: Massa de folhas (MF), colmos (MC) e material morto (MM), assim como 

estimado a relação folha e colmo (RFC). 

 

3.10. Ciclos de cultivo. 

Nos dias 12 e 19 de fevereio de 2016 deu-se início ao ciclos de cultivos do Mombaça e do 

Cynodon spp., respectivamente, sendo que em 29 de abril e 06 de maio de 2016 foram realizadas as 

sobressemeaduras (aveia + azevém) no Cynodon e no Mombaça, respectivamente, com os ciclos 

podendo ser observados no Quadro 1. 

  

a b c
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Ciclos 
Parcela 1** Parcela 2*** Parcela 3** Parcela 4*** 

Período (dias do intervalo do ciclo – INÍCIO até FIM) 

1º 12/02 até 11/03/2016 ------ 19/02 até 18/03/2016 ------- 
2º 12/03 até 08/04/2016 ------ 19/03 até 08/04/2016 ------- 
3º 09/04 até 06/05/2016 ------ 09/04 até 29/04/2016 ------- 
4º * 07/05 até 15/06/2016 07/05 até 15/06/2016 30/04 até 01/06/2016 30/04 até 01/06/2016 
5º 16/06 até 25/07/2016 16/06 até 21/07/2016 02/06 até 01/07/2016 02/06 até 28/06/2016 
6º 26/07 até 03/09/2016 22/07 até 22/08/2016 02/07 até 06/08/2016 29/06 até 22/07/2016 
7º 04/09 até 01/10/2016 23/08 até 23/09/2016  07/08 até 08/09/2016 23/07 até 12/08/2016 
8º 02/10 até 29/10/2016 ------- 09/09 até 11/10/2016 13/08 até 08/09/2016 
9º 30/10 até 25/11/2016 ------- 12/10 até 01/11/2016 09/09 até 14/10/2016 
10º 26/11 até 19/12/2016 ------- 02/11 até 22/11/2016  
11º 20/12 até 16/01/2017 ------- 23/11 até 13/12/2016  
12º 17/01 até 13/02/2017 ------- 14/12 até 04/01/2017  
13º ------- ------- 05/01 até 25/01/2017  
14º ------- ------- 26/01 até 15/02/2017  

Quadro 1. Datas e períodos de cortes dos capins exclusivos e sobressemeados realizados durante 
o período experimental. Piracicaba/SP, 2017.   
 * Primeiro corte de inverno: fixo com 40 dias para o Mombaça exclusiva e sobressemeado, e 33 dias para o Cynodon 

spp. exclusivo e sobressemeado. ** Cortes do capim exclusivo, *** cortes da sobresseadura nos capins. 
 

3.11. Análise de dados e estatística experimental. 

Para análise dos dados de consumo de água e lisimetria foi adotado foram realizadas 

regressões lineares simples, com o uso da planilha eletrônica Excel®. Para os parâmetros 

biométricos e produtivos no delineamento em blocos ao caso utilizou-se dos software SAS para 

Windows 7 e o Assistat 7.7 (FRANCISCO; CARLOS, 2016). Procedeu-se as análises de dados por 

meio da análise de variância (teste F) e, detectadas diferenças significativas, utilizou-se o teste de 

Tukey para comparação de médias, em variáveis qualitativas, e a regressão polinomial em variáveis 

quantitativas.  
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4. CONSTRUÇÃO E CALIBRAÇÃO DE LISÍMETROS DE PESAGEM COM 

DRENAGEM AUTOMATIZADA* 

*Artigo publicado na Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v21n7p505-509 

 

RESUMO 

Umas das dificuldades na utilização de lisímetros de pesagem é a quantificação do volume 
drenado. Usualmente, tal volume é medido por meio de um fosso de acesso em sua base, cuja instalação 
é inviável em lisímetros de pequenas dimensões. Assim, este trabalho objetivou desenvolver, instalar, 
calibrar e verificar a eficiência de lisímetros de pesagem com sistemas de drenagem automatizados, 
testando sua funcionalidade no campo. Cada lisímetro foi composto por uma caixa d’água circular de 
PVC, com 1,22 m de diâmetro e profundidade de 0,58 m, montada sobre uma estrutura metálica com 
3 células de carga, cada uma com capacidade nominal de 500 kg. O sistema de drenagem foi composto 
por um pequeno reservatório com capacidade de 10 litros, uma estrutura de pesagem composta por 
uma célula de carga com capacidade nominal de 30 kg e uma válvula solenoide acionada 
automaticamente por um dispositivo eletrônico acoplado a um datalloger, que registrou os dados de 
ambos, do lisímetro e do sistema de drenagem. Foram realizadas calibrações de ambos, lisímetros e 
sistema de drenagem, e os resultados foram equações ajustadas com correlação significativa (r²>0,9999) 
para ambos. Durante os testes, o sistema de drenagem foi acionado várias vezes após receber 
aproximados 63,4 L de água por precipitação, apresentando bom desempenho.  

Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço hídrico; Consumo de água 

 

Lysimeters weighing with automated drainage: Construction and calibration 

 

ABSTRACT 

One of the difficulties in using weighing lysimeters is quantifying the drained volume. It is 
usual to collect this water by a ditch that allows the access to the base of the lysimeter, is not feasible in 
lysimeters of small proportions. Thus, this work aimed to verify the efficiency of an automatic drainage 
system in four lysimeters, and to test its functionality in the field. Each lysimeter comprises a round 
water tank with a diameter of 1.22 m and 0.58 m deep, placed over a metal frame with 3 electronic load 
cells with nominal capacity of 500 kg. The drainage system comprises a small reservoir with a capacity 
of 10 liters, a weighing structure comprising a load cell with a nominal capacity of 30 kg and a self-
opening solenoid valve, commanded by a datalloger that also records the weighing data. It was made a 
calibration for the load cells of the lysimeters, and to the drain system. The results of the calibration 
adjustments showed a significant correlation (r²>0.9999) for both, the lysimeters and the drain system. 
After receiving the equivalent of 63.4 liters of water from a rainfall, the drainage system triggered several 
times, with a good performance. 

Keywords: Evapotranspiration; Water balance; Water consumption 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Em superfície vegetada, os processos de evaporação e da transpiração ocorrem 

simultaneamente, e a união de ambos é denominada de evapotranspiração (ET), tornando-se, 

muitas vezes, difícil a separação dos dois processos físicos (CARVALHO et al., 2007). O 

conhecimento ET é de suma importância para o dimensionamento de projetos e manejo da 

irrigação (CARVALHO et al., 2013). No entanto, no Brasil, os dados de ET utilizados para 

irrigação, quase sempre são obtidos utilizando-se equações que estimam a ET a partir de dados 

meteorológicos (DE MIRANDA, et al. 1999). 

Diversos equipamentos e métodos podem ser usados para determinar a 

evapotranspiração e a evaporação, dentre eles, os lisímetros. Na lisimetria de pesagem a variação 

do peso de um bloco de solo por entrada de água (irrigação e precipitação) e sua saída (consumo 

da planta e drenagem) resultam no consumo de água, medido através de células de carga 

(CAMPECHE et al., 2011). É um dos métodos primordiais que fornecem estimativas confiáveis, 

quando os requisitos fundamentais de montagem são atendidos (ALLEN et al., 2011). Os 

lisímetros vem sendo considerados padrões para a aferição de outros métodos de estimativa de 

evapotranspiração (DE FARIA et al., 2006). 

Para Velame et al. (2012), o tamanho do lisímetro é dependente da cultura, sendo que, 

lisímetros de pequena capacidade são usados na medição de evapotranspiração de plantas de 

pequeno porte e no início do ciclo de desenvolvimento de culturas de grande porte. A calibração 

dos lisímetros é realizada com pesos padronizados, normalmente confeccionados com sacos de 

brita nº 1, que são adicionados ou retirados, um a um, do lisímetro, anotando-se as leituras e 

correlacionando-as ao peso real acumulado por meio de um modelo de análise linear, que pode 

atingir alto valor de coeficiente de determinação, podendo chegar a 99,99% (CARVALHO et al., 

2013; CAMPECHE et al., 2011; DE FARIA et al., 2006).  

Existem várias formas de quantificar o volume drenado em lisímetros de pesagem. Um 

método bastante utilizado em lisímetros de grande porte (CAMPECHE et al., 2011; DE FARIA 

et al., 2006) baseia-se no armazenamento do volume drenado em um reservatório abaixo do 

lisímetro, com acesso por meio de um fosso. Onde o volume drenado é mensurado manualmente, 

no entanto, essa estrutura em lisímetros pequenos é inviável. Como alternativa, Carvalho et al. 

(2007) quantificaram o volume drenado por meio de sucção, com uma bomba de pistão manual, 

porém, com baixa precisão dos dados. 

Velame et al. (2012) trabalharam com um lisímetro de pesagem de lençol freático 

constante (funcionando com dreno por uma mangueira e controlado por meio de uma boia 

d´água), apresentando dificuldades em automatizar as leituras. Outra opção de dreno foi 
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encontrada por Mariano et al. (2015), que utilizaram um sistema com características de conservação 

de massa similar ao “monjolo”. Tal sistema consistia em um tubo de PVC de 100 mm com um 

tampão que esvaziava o tubo ao atingir seu volume máximo, devido ao ponto de apoio instalado 

em posição excêntrica.  

Embora este sistema tenha funcionado bem, há outras possibilidades a serem exploradas 

com relação a sistemas de drenagem e ao registro de seus dados. De tal modo, faz-se necessário 

mais estudos para medição da drenagem em lisímetros. Assim, o objetivo do trabalho foi instalar, 

calibrar e verificar a eficiência de lisímetros de pesagem com sistemas de drenagem automatizados 

testando sua funcionalidade no campo. 

 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1. Área experimental e construção dos lisímetros 

A condução do experimento ocorreu em Piracicaba-SP, em área experimental situada no 

campus da ESALQ/USP (Latitude 22º 42’ sul e Longitude 47º 38’ Oeste, com altitude 546 m), na 

qual foram construídos quatro lisímetros de pesagem com sistema de drenagem automatizada. O 

solo da área é classificado como Nitossolo Vermelho eutroférrico latossólico (Embrapa, 2006) e 

apresentava-se em pousio no momento da calibração. 

Para instalação do lisímetro retirou-se, manualmente, o solo de uma área de 1,5 m de 

diâmetro e 1,0 m de profundidade, em camadas de 10 cm para manter as características do solo. 

Além disso, durante o processo de escavação, foram retiradas amostras indeformadas para 

confecção da curva de retenção e determinação da densidade do solo.  

A estrutura de alvenaria de cada lisímetro possuía 1,3 m de diâmetro interno e 

profundidade de 1,0 m (Figura 1). Os recipientes dos lisímetros foram constituídos por caixas de 

PVC rígido, com diâmetro superior e inferior de 1,22 e 0,95 m, altura de 0,58 m e volume de 500 

litros. Cada caixa foi disposta sobre uma estrutura metálica composta por uma chapa de aço circular 

de 1/4 (0,006 m) e um triângulo de aço com encaixe para três células de carga para pesagem. A 

drenagem ocorreu no fundo ao centro da caixa lisimétrica e o volume drenado foi armazenado em 

um reservatório com capacidade máxima de 10 litros (Figura 22). O sistema de drenagem foi 

composto pelo reservatório e por um dispositivo de pesagem com acionamento automático de 

esvaziamento por meio de um válvula solenoide. 
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Figura 22. Projeto Lisimétrico da área experimental, Piracicaba/SP, 2015. 

 

As paredes externas de proteção do lisímetro foram confeccionadas em tijolos do tipo 

comum e o suporte de base da estrutura triangular foi composto por 3 pilares de concreto com 

treliças do tipo H8, com ferro 5/16”. Em cada lisímetro foram utilizadas células de carga da marca 

ALFA, modelo I – Shear Bean, com capacidade nominal de 500 kg. No sistema de drenagem de 

cada um dos lisímetros foi utilizada uma célula de carga da marca ALFA, modelo GL 30, com 

capacidade de 30 kg, e uma válvula solenoide da marca ASCO numatics. 

 

 
Figura 23. Sistema de pesagem e drenagem, Piracicaba-SP, 2015. 

 

O preenchimento das caixas lisimétricas seguiu a mesma sequência de montagem. 

Primeiramente colocou-se uma camada de brita nº 1, com espessura de 5 cm, e que foi coberta por 

uma manta sintética Bidim e uma camada de 5 cm de areia de granulometria média. Sobre essas 

camadas foi colocado o volume de solo retirado anteriormente do local, em cinco camadas de 0,10 

m, dispostas na caixa segundo o perfil original do solo.  
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A coleta e o registro de dados de pesagem foram realizados com o auxílio de um datalloger 

Campbell, modelo CR1000. Os dados recebidos em milivolts (mV) foram calibrados para fornecer 

o peso em quilogramas. 

 

4.2.2. Calibração do sistema de drenagem 

Para calibração do sistema de drenagem foram utilizados volumes de água pré-

estabelecidos, que foram adicionados e depois retirados gradativamente. Como seria difícil remover 

exatamente o mesmo volume adicionado, utilizou-se de 11 pontos de adição e 12 pontos de retirada 

de água. A utilização da água para calibração é justificada pelo fato de o sistema só receber água, 

assim a calibração aproximou-se mais do funcionamento do sistema no campo.  

Após a calibração e com o sistema em funcionamento, o volume drenado pelo lisímetro 

era coletado no dreno e pesado por meio de célula de carga até atingir 7,2 litros (volume máximo). 

Ao atingir esse volume é acionada a abertura da válvula solenoide, cujo fechamento ocorria com 

3,2 litros (volume mínimo), com um intervalo de 4 litros. O volume mínimo adotado foi meramente 

por caráter de manter o nível de água acima do bocal de abertura da válvula. 

 

4.2.3. Calibração dos lisímetros 

 Antes da calibração, os lisímetros foram cobertos por uma semana com um sistema 

similar a um guarda-chuva, para evitar a entrada de água no solo, facilitar a drenagem e a 

evaporação, assegurando que o solo estivesse com o menor teor de água possível. Após esse 

período, o lisímetro foi descoberto e as calibrações foram feitas ao final da tarde, evitando ao 

máximo a alteração do peso por evaporação. No momento da calibração, os dados climáticos 

coletados no posto meteorológico da ESALQ/USP (em frente à área experimental) mostravam 

velocidade do vento de 0,2 m s-1, temperatura média do ar de 31,3ºC e umidade relativa de 73,9%. 

Baseando-se em experiências anteriores (FARIAS et al., 2015, CAMPECHE et al., 2011), 

cada lisímetro foi calibrado separadamente. Em todas as calibrações, o valor sem peso, medido 

pelas células de carga e registrado em milivolts, foi considerado como tara do lisímetro. Para os 

lisímetros, foram aleatoriamente adicionados pesos até um total de 336,2 kg. Em sua área superficial 

de 1,17 m², o volume adicionado correspondia a 287,6 mm de água. 

Os pesos foram confeccionados com diferentes massas, sendo pesos padrões de 2, 4, 6 e 

10,1 kg, em um total de 36 pontos de calibração para cada período (adição e retirada). Os pesos 

estabelecidos foram colocados um a um até atingir um total de 58 sacos de brita, e retirados na 
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sequência inversa, levantando os pontos da curva de calibração na entrada e saída dos sacos. 

Posteriormente, os resultados foram submetidos a análise de regressão linear e assim 

gerados os coeficientes angular e linear determinando a precisão e a exatidão do equipamento. 

Após a calibração dos drenos e dos lisímetros, foram obtidos dados de 7 dias, tanto nos 

lisímetros quanto nos drenos, para verificar a eficácia do sistema. Os dados foram obtidos no 

período compreendido entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2015, e foram analisados por 

meio de análise de regressão, com o auxílio da planilha eletrônica MS-Excel®.  

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação às células de carga do sistema de drenagem, as calibrações em campo 

apresentaram ajustes com correlação significativa (r² > 0,999) entre as variações de massa e a 

resposta em voltagem (Figura 24).  Tanto os coeficientes angulares quanto os coeficientes lineares 

ficaram próximos, com médias aritméticas de 16835,5; 16762,0; 16257,0; 16334,5; -7650,55; -

10174,5; -9744,9 e -7729,65; respectivamente. 

A relação entre as massas aplicadas e a voltagem (mV) mostrou-se estreitamente 

relacionadas como pode ser observado, com alto grau de linearidade e excelente ajuste, assim, não 

constatou histerese. 

 

     
Figura 24. Curvas de ajuste das calibrações dos drenos. 1.a) curvas de resposta do dreno 1; 1.b.) curvas de resposta do dreno 2; 1.c) 
curvas de reposta do dreno 3; 1.d) curvas de resposta do dreno 4. Piracicaba-SP, 2015. 
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Transformando os dados de massa para volume (mm de água), o volume máximo 

correspondente na calibração dos lisímetros foi de 287,6 mm de água. Os dados determinados na 

calibração dos lisímetros mostraram ajustes lineares com alto coeficiente de determinação iguais a 

1 (Figura 25). Vários autores também observaram altos coeficientes de determinação, chegando a 

valores iguais ou próximos a 1 (Mariano et al., 2015; Vilela et al., 2015; Carvalho et al., 2013). 

Os coeficientes angulares e lineares estabelecidos apresentaram valores muito próximos, 

desta forma, as médias aritméticas foram de 755,55; 755,14; 765,33; 765,31; -830,26; -807,28; -

814,33 e -797,4; respectivamente. 

 
Figura 25. Curvas de calibração dos lisímetros. 1.a) Lisímetro 1; 1.b) Lisímetro 2; 1.c) Lisímetro 3; 1.d) Lisímetro 4. Piracicaba-SP, 
2015. 

 

Na Tabela 4 são apresentados os valores de massa (gramas) das avaliações a campo dos 

sistemas de drenos automatizados. No dia 28 de novembro, data do início dos testes, o solo 

apresentava-se com umidade à capacidade de campo. Após esse período observou-se que ocorreu 

o acionamento de drenagem dos reservatórios entre os dias 28/11/2015 e 02/12/2015. 

No acumulado dos dias as caixas lisimétricas receberam o equivalente a 63,4 litros de água 

devido às precipitações ocorridas, sendo que boa parte desse volume foi escoado para os 

reservatórios da drenagem. A maior parte desse acúmulo ocorreu nos dois primeiros dias (54,4 

mm, correspondentes a 61,5 litros de água), o que justifica a drenagem e os acionamentos de 

válvulas ocorridas principalmente nos três primeiros dias (Tabela 4 e Figura 26).  

Na Figura 27 é possível observar que na ausência de chuvas não ocorre drenagem e o 

sistema se estabiliza, evidenciando o perfeito funcionamento do conjunto automatizado. O sistema 
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automatizado mostrou ser bastante prático (MACEDO et al., 2010) e, assim, possibilita a redução 

de necessidade de mão-de-obra. Popoca et al. (2008) também obtiveram bons resultados com um 

sistema automatizado para irrigação localizada, utilizando um lisímetro com válvula solenoide 

eletromagnética para abertura e fechamento de água.    

 

Tabela 4. Variações de peso dos sistemas drenos em um período de 7 dias. Piracicaba-SP, 2015.  

Data 
Dados Climáticos Dados médios diários de peso dos drenos (g) 

Temperatura Precipitação Dreno 1 Dreno 2 Dreno 3 Dreno 4 

28/11 24,8 ºC 18,0 mm 4090³ 4105¹ 4128¹ 3938² 
29/11 25,0 ºC 36,4 mm 52565 53755 50436 47644 

30/11 25,7 ºC 1,4 mm 50722 48981 50842 48382 

01/12 25,3 ºC 0,1 mm 5975 6299 46911 5192 

02/12 26,5 ºC 0,0 mm 60691 46951 3638 5860 
03/12 27,9 ºC 0,2 mm 3600 3765 4066 6042 

04/12 27,1 ºC 0,0 mm 3791 4254 4316 6023 

05/12 26,1 ºC 0,0 mm 3715 4293 4188 5945 

¹um acionamento da válvula de drenagem, ² dois acionamentos da válvula de drenagem, ³três acionamentos da válvula de 

drenagem, 4quatro acionamentos da válvula de drenagem, 5cinco acionamentos da válvula de drenagem e 6seis acionamentos 

da válvula de drenagem. 

 

 

Figura 26. Curva de variação de drenagem entre os dias 28/11 à 02/12/15. Piracicaba/SP, 2015. 

 

4.4. CONCLUSÕES 

1. Os lisímetros e os sistemas de dreno apresentaram bons resultados, com componentes 

que apresentaram elevada precisão e exatidão nos dados obtidos. 

2. A automação do sistema de drenagem mostrou-se prática e eficaz, facilitando a 

operação continua do equipamento e mostrando medidas efetivas durante um breve período 

chuvoso. 
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5. CONSUMO DE ÁGUA DE FORRAGEIRAS TROPICAIS NO PERÍODO DE 

FORMAÇÃO DE PASTAGEM* 

*Publicado na Revista Brasileira de Agricultura Irrigada (DOI: 10.7127/rbai.v11n200606) 
 

RESUMO 

O desenvolvimento de estudos que caracterizem o consumo de água de espécies forrageiras de 
clima tropical tem grande importância, uma vez que há crescente uso da irrigação em pastagens. E soma-
se a isso a viabilidade da renovação das pastagens somente em períodos chuvosos. Nesse sentindo, teve-
se por objetivo a caracterização do coeficiente de cultura (Kc) e consumo de água para três espécies 
forrageiras tropicais no período de sua formação e estabelecimento, sendo elas: Brachiaria brizantha cv. 
Marandu, Cynodon dactylon, Panicum Maximun cv. Mombaça, por um período de 8 semanas. O 
experimento foi realizado em área experimental da ESALQ/USP, no município de Piracicaba-SP, 
durante os meses de novembro, dezembro e janeiro de 2015/16. Utilizou-se de lisímetro de pesagem 
com área superficial de 1,17 m². A evapotranspiração foi estimada pelo método de Penman-Monteith 
(Boletim FAO 56). A soma da ETo de todo o período foi de 477,9 mm, com Kc médios dos capins 
Marandu, Cynodon e Mombaça de 1,07, 0,99 e 1,09; respectivamente. Durante o período os capins 
apresentaram crescimento dos índices de Kcs, nos primeiros 8 dias de estabelecimento, com valores 
menores que 1: 0,9, 0,79 e 0,68 para os capins Marandu, Cynodon e Mombaça, respectivamente. O 
capim do gênero Panicum foi o que apresentou a maior amplitude do coeficiente de cultura.  

Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Lisímetros; Irrigação por aspersão 

 

Water consumption of tropical forage grasses in the period of pasture formation 

 

ABSTRACT 

The development of studies that characterize the water consumption to forage species tropical 
is of great importance, since there is increasing use of irrigation in pastures. In addition to that the 
viability of the renewal of pasture can only exist during rainy periods. In that sense, had to aim the 
characterization of the crop coefficient (Kc) and water consumption for three tropical forage species in 
the period of formation and establishment, as follows: Brachiaria brizantha cv. Marandu, Cynodon ssp. 
Tifton 85, Panicum Maximum cv. Mombaça for a period of 8 weeks. The experiment was carried out 
in an experimental area of ESALQ/USP, in Piracicaba-SP, during the months of November, December 
and January 2015/16. It used to weighing lysimeter with surface area of 1.17 m². The evapotranspiration 
was estimated by Penman-Monteith method (FAO paper 56). The sum of ETo of the entire period was 
477.9 mm, with an average to Kc for grasses Marandu, Tifton 85 and Mombaça 1.07, 0.99 and 1.09; 
respectively. During the period, the grasses presented growing Kc rates in the first eight days of 
establishment, with values were less than 1: 0.9, 0.79 and 0.68 for the grasses Marandu, Tifton 85 and 
Mombaça, respectively. The Panicum grass genre showed the biggest amplitude on the crop coefficient. 

Keywords: Evapotranspiration; Crop coefficient; Lysimeters; Sprinkler irrigation 

 

5.1. INTRODUÇÃO 
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 A intensificação da atividade pecuária, diante de pressões ecológicas, fundiárias e até 

mercadológicas, pressupõe o uso de capins com melhor desempenho e eficiência na utilização dos 

insumos (DO VALLE et al., 2009). Desta forma, a pecuária encontra-se sob questionamento 

quanto a sua sustentabilidade ambiental (CHOBTANG et al., 2017), sendo considerada uma das 

principais responsáveis pelo desmatamento (MUNIZ et al., 2014). 

Nesse contexto, a irrigação é uma alternativa para minimizar as perdas de produtividade 

causadas por períodos de seca prolongada e sazonalidade, aumentando a produtividade média das 

pastagens (ANTONIEL et al., 2016). Assim como, a evapotranspiração na pastagem, geralmente, 

excede a precipitação pluvial (CUNHA et al., 2008). No entanto, muitos trabalhos com pastagens 

tem utilizados a evapotranspiração de referência (ETo) para manejar a irrigação (MATOS et al., 

2013; BACK E DUFLOTH, 2014; ANTONIEL et al., 2016) com a falta de informações de 

evapotranspiração de cultura para pastagens. 

Faz-se necessário conhecer também as perdas de água do solo, sejam as relacionadas a 

evapotranspiração ou aquelas relacionadas com a drenagem e com o escoamento superficial, 

evidenciando a necessidade de realizar o balanço hídrico no solo (DA SILVA et al., 2014). Desta 

forma, a proposição do coeficiente de cultura (Kc) é considerado um dos mais importantes 

parâmetros para quantificar o consumo de água no que se refere às relações hídricas (SANTANA 

et al., 2016). 

O Kc é calculado a partir da relação entre evapotranspiração da cultura (ETc) e 

evapotranspiração de referência (ETo) (PEREIRA et al., 2015). Trabalhos com pastagens tem 

demonstrado elevados consumos de água com Kc superiores a 1,00 (BARBOSA et al., 2015; 

ANTONIEL et al., 2016; SANTANA et al., 2016). Barbosa et al. (2015) encontraram para o capim 

Tanzânia valor máximo de Kc igual 1,20 aos 30 dias após o corte. Já, Santana et al. (2016) 

propuseram um Kc médio de 1,07 para o Tifton 85.    

 Sendo assim, o objetivo desse trabalho é fornecer dados de consumo de água em período 

inicial de cultivo de três espécies tropicais de pastagens através da proposição do coeficiente de 

cultura de cada uma delas com o uso de lisímetros de pesagem. 

 

5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em Piracicaba-SP, em área experimental situada no campus 

da ESALQ/USP (Latitude 22º 42’ sul e Longitude 47º 38’ Oeste, com altitude 546 m) entre os 

meses de outubro de 2015 a janeiro de 2016. O clima da região segundo a classificação de Köppen 

é do tipo Cwa - Subtropical de Altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 
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concentração das chuvas nos meses de verão (KOTTEK et al., 2006). As forrageiras utilizadas no 

trabalho foram os capins Cynodon spp, Brachiaria Brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv. 

Mombaça. 

Nos experimentos dos referentes capins Cynodon, Braquiária e Mombaça o valor 

acumulado de precipitação foi de 425,3, 565,3 e 501,3 mm; respectivamente. A Temperatura 

mínima registrada no período experimental foi de 15,8ºC (Figura 27). 

 
Figura 27. Valores de precipitação (mm), temperatura máxima (ºC), temperatura mínima (ºC) e Evapotranspiração de Referência 
(ETo) de 29 de outubro à 26 de janeiro de 2015/16. Piracicaba/SP 

 

O solo da região é classificado como Nitossolo Vermelho eutroférrico latossólico 

(SANTOS et al., 2013). Após o preparo convencional do solo, a correção do pH e adubação de 

fundação foram realizadas conforme Raij (1997) a partir das análises química e granulométrica do 

solo é apresentada na Tabela 5.  

Tabela 5. Análise química e granulométrica do solo da área experimental na camada de 0 – 20 cm, 

20-40 cm. Piracicaba/SP, 2015. 

Camada pH P   K        Ca        Mg   H+Al          Al CTC Areia Silte Argila 

(cm)  CaCl2 mg dm-3    cmolc dm-3 cmolc dm-3 (%) (%) (%) 

0 – 20 5,3 72 0,94  3,9       1,8      3,1    0,2 9,74 35,7 19,2 45,1 

20 – 40 4,9 31 0,44  1,3       1,0      4,2            0,2                    6,94 29,3 18,7 52,0 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável; CTC = 

complexo de troca catiônica.   

Os capins foram implantados em parcelas de 12 x 12 metros com um lisímetro de 

pesagem ao centro, em um total de 6 lisímetros (Figura 28). As mudas de Cynodon foram 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88

T
em

p
er

at
u

ra
 M

áx
im

a 
e 

M
ín

im
a 

(º
C

)

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

) 
e 

E
to

 (
m

m
)

Período em dias (29/10/2015 à 26/01/2016)

Precipitação (mm) Eto (mm) T min (ºC) T máx (ºC)

Experimento do CynodonAdaptação 

das mudas 

de 

Cynodon

Experimento de Braquiária Experimento de Mombaça



76 

 

  

implantadas em 29 de outubro de 2015, e as semeaduras dos capins Braquiária e Mombaça 

ocorreram em 16 e 29 de novembro de 2015, respectivamente.  Cada lisímetro foi composto por 

uma caixa circular de PVC rígido, com um volume de 500 litros, diâmetro superior de 1,22 m, 

diâmetro inferior de 1,0 m e altura de 0,6 m, um sistema de pesagem com células de carga, um 

sistema de coleta de água e drenagem e uma estrutura de alvenaria para instalação no solo. 

 

 
Figura 28. Croqui da área experimental, Piracicaba/SP, 2015/16. 

 
O sistema de irrigação proposto por aspersão convencional, com espaçamento 12 x 12 m 

(emissores & linhas), e o tempo de irrigação foi variável, de acordo com o consumo de água das 

culturas, medido nos lisímetros, e a intensidade de aplicação dos aspersores (Ia) de 12,3 mm h-1 

funcionando em 25 mca. A irrigação foi composta por aspersores de baixa vazão do tipo setorial 

(para restringir a irrigação em ângulo de 90º), com vazão de 0,592 m³ h-1. 

O intervalo de irrigação previamente estabelecido foi em função de um limite de 50% da 

umidade da capacidade de campo, segundo Fonseca et al. (2007). Desta forma, a lâmina de irrigação 

(LI) a ser aplicada foi determinada pela diferença entre a umidade volumétrica na capacidade de 

campo (ϴcc) e a umidade volumétrica atual (ϴi), multiplicada pela profundidade efetiva da raiz (Z), 

igual 400 m. A umidade à capacidade de campo (θcc) foi considerada como a umidade 

Aspersores

Lisímetros

Data logger

Legenda
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correspondente ao valor de Ψm = 0,06 bar (ANDRADE E STONE, 2011). Os valores de ϴi foram 

estimados por meio da curva de retenção de água no solo, obtida com o auxílio de extrator de 

Richards no Laboratório de Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada pela equação 

de Genuchten (1980): 

𝛳𝑖 = 0,268 +  [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01) 

Em que: 

ϴi = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψm = potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 

Para estudo da evapotranspiração das forrageiras foram utilizados de seis lisímetros de 

pesagem com células de carga, sendo duas repetições por forrageira, que foram instalados no centro 

das parcelas. Os lisímetros possuíam 1,2 m de diâmetro e 1 m de profundidade, e foram instalados 

previamente à implantação das forrageiras (Figura 29). O tanque lisimétrico foi instalado interna e 

concentricamente a uma parede de concreto, com um espaço de aproximadamente 50 mm entre 

eles. Cada tanque lisimétrico foi apoiado em três células de carga, de acordo com a metodologia 

proposta por Righi (2004). As células de carga utilizadas foram da marca ALFA®, modelo I – do 

tipo Shear Bean com capacidade nominal para 500 kg, as quais, combinadas resultaram em 

capacidade total de 1.500 kg. 

 
Figura 29. Visão longitudinal do modelo de lisímetro que foi utilizado no experimento. Piracicaba/SP, 2015/16. 

 

As paredes externas dos lisímetros foram construídas em alvenaria com tijolos comum de 

espessura 0,12 m para sustentação do solo circundante. O preenchimento do solo nos lisímetros 

foi feito de maneira a manter as condições iniciais dos horizontes do solo. No centro do fundo da 
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caixa lisimétrica foi desenvolvido um sistema de drenagem automatizado onde foi realizada a 

drenagem. O volume drenado foi coletado em um reservatório com válvula solenoide apoiado 

sobre uma célula de carga, também da marca Alfa instrumentos com capacidade para 30 kg, modelo 

GL30. Os pesos foram registrados a cada 15 minutos, e quando atingido a capacidade máxima de 

7,2 kg previamente calibrada, o volume era liberado reiniciando um novo ciclo de pesagem (Figura 

30). 

 

 
Figura 30. Sistema de pesagem e drenagem. Piracicaba/SP, 2015/16. 

Os sinais de saída das células de carga utilizadas nas medidas lisimétricas foram coletados 

a cada 10 segundos e suas respectivas médias armazenadas a cada 15 minutos em um sistema de 

aquisição de dados datalogger, da marca Campbell Scientific®, modelo CR1000. O mesmo possuí, 

entre outras características, oito canais analógicos, três portas de excitação e 4MB de memória 

interna. Ainda, constou de uma memória extra (cartão de memória removível) de 2G para 

descarregar os dados em um computador.  

A evapotranspiração de referência (ETo) foi obtida a partir da estação meteorológica 

automática da Esalq/USP que está instalada próxima ao experimento e foi calculada de acordo 

com a parametrização de Allen et al. (1991) apresentada por Pereira et al. (1997), de acordo com as 

equações 1 e 2: 

 

                                                                                                     (1) 

 

Em que, 

ETo  – evapotranspiração de referência (mm.dia-1); 

Sr  – saldo de radiação em (MJ.m-2.dia-1); 
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G  – fluxo de calor para o solo (MJ.m-2.dia-1); 

 – constante psicrométrica (0,063 kPa ºC-1); 

U2 – velocidade do vento a 2 m de altura (m.s-1); 

es  – pressão de saturação de vapor (kPa); 

ea  – pressão atual de vapor (kPa);  

T  – temperatura média do ar (ºC); 

s  – variação da pressão de vapor em função da temperatura do ar (kPa ºC-1).  

𝑠 =  
4098𝑒𝑠

(𝑇+237,3)2      (2) 

 

Os dados foram utilizados na escala horária, assim, a Equação 1 sofreu alterações nos 

coeficientes do numerador (Cn = 37) e do denominador (Cd = 0,24 para Sr > 0 e 0,96 para Sr<=0), 

conforme Asce-Ewri (2005) representado na equação 3: 

𝐸𝑇𝑜 =  
0,408𝑠(𝑆𝑟−𝐺)+

𝛾𝐶𝑛𝑈2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝑇+273

𝑠+𝛾(1+𝐶𝑑𝑈2)
   (3) 

 

Para cálculo da evapotranspiração da cultura (ETc), será calculado através das entradas e 

saídas por diferença de peso do sistema lisimétrico, através da seguinte fórmula: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑉𝑎𝑟𝑚 + 𝑃 + 𝐼 − 𝑉𝑑𝑟𝑒                        (4) 

Em que, 

ETc  – evapotranspiração da cultura (mm.h-1); 

Varm  – variação de armazenamento (mm.h-1); 

P   – precipitação (mm.h-1); 

I  – irrigação (mm.h-1); 

Vdre – variação de drenagem (mm.h-1); 

 

A partir da obtenção dos valores de evapotranspiração da cultura (ETc), da 

evapotranspiração de referencia (ETo) e da relação ETc/ETo, foram obtidos os valores de 

coeficiente de cultura (kc) para as forrageiras. Os resultados obtidos foram processados através da 

planilha eletrônica MS Excel.  

 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante todo o período experimental é possível observar que as chuvas ocorridas foram 

bem distribuídas (Figura 27), os valores mínimos de temperatura também estiveram acima dos 15º, 
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não havendo restrição ao crescimento das forrageiras. Deste modo, é possível observar que o 

consumo de água durante o período experimental foi de 323,4, 344,1 e 399,5 mm para os capins 

Cynodon, Braquiária e Mombaça (Tabela 6).  

Tais valores, menores que as precipitações ocorridas, obtendo um balanço hídrico 

positivo, cenário contrário à ideia de Cunha et al. (2008) que normalmente ultrapassa a precipitação 

pluvial. No entanto, o período de experimento é favorável a altas índices pluviométricos para região 

de Piracicaba.  

 

Tabela 6. Valores de Evapotranspiração de referência (ETo), Evapotranspiração de cultura (ETc), 

coeficiente de cultivo (Kc), Precipitação e Temperatura mínima (T mín) e máxima (T máx). 

Piracicaba/SP, 2015/16. 

 ETo (mm) ETc (mm) Kc  Precipitação (mm) T mín (ºC) T máx (ºC) 

Cynodon 
Soma 326,5 323,4 ----- 425,3 ----- ----- 

Média 5,83 5,78 0,99 7,6 20,4 31,3 

Braquiária 
Soma 319,8 344,1 ----- 565,3 ----- ----- 

Média 5,7 6,1 1,07 10,1 20,6 30,9 

Mombaça 
Soma 361,7 399,5 ----- 501,3 ----- ----- 

Média 6,5 7,1 1,09 8,9 20,5 31,0 

 
 

Com base no princípio de uso da ETo para manejo de irrigação encontrados em alguns 

trabalhos (MATOS et al., 2013; BACK E DUFLOTH, 2014; ANTONIEL et al., 2016), mostrou-

se sensível a incertezas, pois, o trabalho apresentou mesmo em fase de formação de cultura 

consumo superior para os capins braquiária e Mombaça com Kcs médios de 1,07 e 1,09 

respectivamente, ou seja, ETc > ETo conforme tabela 6. 

Conforme Figura 31 pode-se observar a evolução dos Kcs ao longo das 8 semanas 

avaliadas. Pelo princípio da ETo de consumo de água a partir de uma gramínea com altura 

aproximada de 0,1 m, espera-se que as pastagens tenham comportamento similar, como pode ser 

observado em cada um dos gráficos a, b e c da Figura 31.  
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Figura 31. Evolução do Kc (coeficiente de cultura) e da ETc (Evapotranspiração de cultura) para os capins estudados. a) 
Experimento de capim Mombaça. b) Experimento de braquiária. c) Experimento com capim Cynodon. d) Comparativo dos Kcs no 
período estudado. Piracicaba-SP, 2015/16. 

 

Em alguns momentos a ETc das pastagens apresentadas é menor que a ETo mensurada, 

e em outros momentos maior (Figura 31). Verossimilhança ocorre em trabalho de Barbosa et al. 

(2015) com capim Tânzania, os resultados mostram um Kc inicial pós-corte de 0,64 crescente de 

até 1,20 aos 30 dias após o corte. Na Mombaça, capim do mesmo gênero, aos 32 dias atinge Kc de 

1,4 partindo de 0,58 após a emergência. 

No desenvolvimento inicial de culturas, Oliveira et al. (2014) e Lyra et al. (2012) 

propuseram Kcs menores que 1, de 0,47 e 0,53 para a roseira e a cana-de-açúcar, respectivamente. 

No trabalho, até 20 dias as pastagens apresentaram média de Kc também menores que 1, de 0,94, 

0,92 e 0,88 para Mombaça, Braquiária e Cynodon, respectivamente. Foi possível observar o vigor 

das forrageiras através do rápido crescimento dos Kcs até os 20 dias, depois um período com alguns 

picos e ao final uma leve estabilização, mostrando que as pastagens já estavam estabelecidas, 

conforme Figura 31 d). 

Analisando dados meteorológicos médios de algumas localidade do País (Tabela 7) em 

mesmo período do experimento para o ano 2015 e 2016, é possível observar que apenas o capim 

braquiária sofreria pequena restrição hídrica para o município de Belo Horizonte em Minas Gerais. 

Assim, é possível observar que mesmo esse déficit hídrico de 20 mm aproximadamente poderia 

não ser significativo para a formação da pastagem.  
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Tabela 7. Valores de Evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração de cultura 

estimado (ETc*) e precipitação pluvial (P) para algumas localidades do país em mesmo período de 

experimento. Piracicaba/SP, 2015/16. 

 
Belém/PA Belo Horizonte/MG Jataí/GO Matupá/MT Curitiba/PR 

ETo 
(mm) 

ETc* 
(mm) 

P 
(mm) 

ETo 
(mm) 

ETc* 
(mm) 

P 
(mm) 

ETo 
(mm) 

ETc* 
(mm) 

P 
(mm) 

ETo 
(mm) 

ETc* 
(mm) 

P 
(mm) 

ETo 
(mm) 

ETc* 
(mm) 

P 
(mm) 

Cyn 
S 253,5 251 359,1 263 260,4 360,5 224,9 222,7 348,4 248 245,6 421,2 173 171,2 434,9 

M 4,5 4,5 6,4 4,7 4,6 6,4 4,0 4,0 6,2 4,4 4,4 7,5 3,1 3,1 7,8 

Bra 
S 245,2 262,3 354,4 270,9 289,8 270 218,4 233,6 362,2 235,8 252,3 516,1 175,1 187,4 500,3 

M 4,4 4,7 6,3 4,8 5,2 4,8 3,9 4,2 6,5 4,2 4,5 9,2 3,1 3,3 8,9 

Mom 
S 216 235,4 519,5 254,3 277,2 456,7 220,2 240,1 376,7 238 259,4 556,9 230,9 251,7 382,6 

M 3,9 4,2 9,3 4,5 4,9 8,2 3,9 4,3 6,7 4,3 4,6 9,9 4,1 4,5 6,8 

S = soma, M = média, ETc* = evapotranspiração de cultura estimada a partir dos Kcs encontrados no trabalho, Cyn 
= capim Cynodon, Bra = capim Braquiária, Mom = capim Mombaça. 

 

De tal modo, quando se fala em irrigação de pastagem, ela tem função suplementar em 

períodos de estiagem e seca prolongada. No caso da formação da pastagem por ser em período de 

primavera/verão, pouco provável que trará benefícios significativos. No entanto, estudos mais 

aprofundados devem ser realizados. 

 

5.4. CONCLUSÃO 

1. O Kcs das forrageiras apresentaram tendências de aumento nas três primeiras semanas, 

após isto, verificou comportamentos distintos entre elas. Deve-se adotar Kcs distintos durante a 

fase de crescimento das gramíneas.  

2. Os índices médios de Kcs ficaram próximos de 1, observando comportamento de 

Evapotranspiração de cultura semelhantes com a Evapotranspiração de Referência. Sendo que a 

Mombaça apresentou os maiores picos de Kc, chegando até 1,7. 

3. O consumo de água de todas as forrageiras durante o período experimental ficou abaixo 

do balanço hídrico, evidenciando a não necessidade de irrigação para a formação de pastagens na 

região no período de primavera/verão. E mesmo em simulação com outras regiões não foi 

observado mudanças significativas. 
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6. CALIBRAÇÃO DE SONDA CAPACITIVA EM NITOSSOLO VERMELHO 

LATOSSÓLICO EUTROFÉRRICO CULTIVADO COM FORRAGEIRAS IRRIGADAS 

RESUMO 

O conhecimento do teor de água no solo é importante para o manejo adequado da irrigação, 
pois permite estimar a quantidade necessária de água a ser aplicada no tempo correto. O uso de sensores 
é um dos meios mais precisos para acompanhar o conteúdo de água no solo; sua utilização vem trazendo 
várias contribuições para a agricultura irrigada. Sensores de capacitância são alternativas aos métodos 

comuns de quantificação do teor de água do solo (Ɵ, m3 m-3), provendo leituras em profundidade de 
forma prática e rápida. Uma sonda capacitiva (Diviner 2000®) foi calibrada em um Nitossolo Vermelho 
Eutroférrico Latossólico cultivado com forrageiras tropicais na área experimental da ESALQ/USP na 
cidade de Piracicaba - SP, Brasil. Quatro tubos de acesso foram instalados e a cada 2 semanas foram 
coletadas amostras com 3 repetições para cada nível de profundidade, até ao final de 8 semanas, partindo 

do Өsaturado. Efetuaram-se leituras com o equipamento para cada 0,1 m de solo até 0,7 m de profundidade, 

juntamente com a coleta das amostras de solo para a determinação de Ɵ em laboratório. Uma equação 
de potência foi desenvolvida para cada profundidade estudada como também para o todo perfil do solo. 

A curva geral de calibração proposta (SF = 0,256*Өatual
0,3422), ajustada por análise de regressão, foi 

significativamente relacionada com as medidas do equipamento, com alta correlação (r2 = 0,87) e erro-

padrão de 0,022 cm3 cm-3. Apesar de subestimar os valores de Ɵ (2,8 % em média), a curva de calibração 
da sonda Diviner 2000® do fabricante é aceitável para o solo em estudo. A calibração para cada 
profundidade tem mostrado maiores coeficientes de correlação nas profundidades menores, 
minimizando o erro das estimativas. A calibração feita no local permitiu melhor acurácia do 
monitoramento da água no solo e assim, proporcionar um melhor manejo da irrigação.  

Palavras-chave: Sensor; Manejo da irrigação; Umidade do solo, Reflectometria no domínio da 
frequência 

Capacitive probe calibration in eutroferric red nitosol cultivated with irrigated forages 

 

ABSTRACT 

Knowledge of soil water content is important for proper irrigation management because it allows 
stimating the required amount of water to be applied at the correct time. The use of sensors is one of 
the most accurate means to monitor the soil water content; its use has brought several contributions to 
irrigated agriculture. Capacitance sensors are alternatives to common methods of quantification of soil 

water content (Ɵ, cm3 cm-3), providing depth readings in a practical and fast way. A capacitive probe 
(Diviner 2000®) was calibrated in a eutroferric red nitosol cultivated with irrigated forages at the 
experimental area of ESALQ/USP in the city of Piracicaba - SP, Brazil. Four access tubes were installed 
and every 2 weeks samples were collected with 3 replicates for each depth level, by the end of 8 weeks 

starting from Өsaturated. Readings were taken with the equipment for every 0.1 m of soil up to 0.7 m of 

depth, together with the collection of soil samples for the determination of Ɵ in the laboratory. A power 
equation was developed for each depth studied as well as for the whole soil profile. The proposed 

general calibration curve (SF = 0,256*Өcurrent
0,3422), adjusted by regression analysis was significantly 

related to the measurements of the equipment, with high correlation (r2 = 0,87), and standard error of 

0,022 cm3 cm-3. Despite underestimating the values of Ɵ (2.8% on average), the probe Diviner 2000® 

calibration curve manufacturer is acceptable to this studied soil. The calibration for each depth has 
shown higher coefficients of correlation at the lower depths, minimizing the error of the estimates. On-
site calibration allowed better accuracy of soil water monitoring and, thus, provide better irrigation 
management. 

Keywords: Sensor; Irrigation management; Soil moisture; Frequency domain reflectometry 
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6.1. INTRODUÇÃO 

O solo e principalmente a água são extremamente importantes para a produção agrícola 

e o seu manejo racional é determinante para o desenvolvimento das plantas (CREMON et al., 

2014). Assim como em outras culturas, para o bom manejo edáfico das pastagens é necessário o 

monitoramento do conteúdo de água no solo, que é um parâmetro extremamente variável, 

principalmente com o tempo, sendo influenciado pelas chuvas, irrigações, drenagem, pela 

evaporação e por demais práticas de manejo da cultura (SOUZA et al., 2016). Deste modo, manter 

um conteúdo de água no solo adequado para o desenvolvimento das plantas é difícil sem um 

monitoramento em tempo real (RAMOS et al., 2014).  

O teor de água no solo pode ser obtido por meio de métodos diretos e indiretos (PRIMO 

et al., 2015). No método direto, o gravimétrico é o padrão, sendo preciso e de baixo custo. 

Entretanto, é destrutivo e não pode ser automatizado, tornando pouco adequado ao 

monitoramento (SOUZA et al., 2016). Entre os métodos indiretos, tem-se a tensiometria, a qual 

apresenta baixo custo de instalação e manuseio simples. Além desta, nos últimos anos, os métodos 

de TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) e a FDR (Reflectometria no Domínio da 

Frequência) tem se destacado pela precisão dos dados (SOUZA et al., 2013, 2016; RAMOS et al., 

2014; PRIMO et al., 2015). 

Estudos dos diferentes métodos torna-se fundamental, considerando a crescente 

preocupação com a escassez de água e a necessidade de economia, tanto de água quanto de energia 

(SOUZA et al., 2013; ABDOULKADER et al., 2015); não tão somente por tais motivos, mas 

também, pelo aumento da competição na ordem de maximizar a produtividade no campo 

(HABERLAND et al., 2015). 

No método da TDR a permissividade do solo está relacionada com água por intermédio 

da medição da velocidade de propagação de um sinal eletromagnético transportado em uma linha 

de transmissão fixada ao chão. Em contraste, a FDR determina o teor de água volumétrico no solo 

medindo a frequência de ressonância, a qual muda com a permissividade aparente do solo 

(TEDESCHI et al., 2014). 

Os dois métodos apresentam alto custo, e por isso podem ser uma limitação para alguns 

usuários (TEDESCHI et al., 2014); no entanto, o sensor Diviner® (FDR) por possuir uma sonda 

móvel pode ser usado em diversos locais para o manejo da irrigação. Além disso, as informações 

constantes na literatura deixam claras as necessidades de calibração para cada tipo de sensor de 

umidade existente, bem como para aplicação e uso destes em diferentes tipos de solo (GAVA; DA 

SILVA; BAIO, 2016). 
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Conhecer a atuação da sonda FDR Diviner® em diversos tipos de solo vem ganhando 

importância em um momento de seu uso crescente na avaliação do consumo de água de diversas 

culturas (OLIVEIRA et al., 2013; FERREIRA et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015; SOUZA 

et al., 2015; PEREIRA et al., 2016).   

Assim, o objetivo deste trabalho foi o de calibrar a sonda FDR Diviner 2000® Sentek em 

um Nitossolo Vermelho Latossólico Eutroférrico cultivado com forrageiras no município de 

Piracicaba-SP. 

 

6.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Universidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, em área experimental do campus (Latitude 22º 42’ Sul e 

Longitude 47º 38’) e no Laboratório de Solos e Qualidade da Água do Departamento de 

Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP. 

Em outubro de 2015 foram realizadas coletas de anéis de solo para caracterização da curva 

de retenção de água no solo e densidade do mesmo. Em sequência foi realizada coleta de amostras 

do solo para caracterização química e granulométrica, sendo o mesmo classificado como Nitossolo 

Vermelho Latossólico Eutroférrico (SANTOS et al., 2013). 

 

 Tabela 8. Análise química e granulométrica do solo da área experimental na camada de 0 – 20 cm, 

20 – 40 cm. Piracicaba/SP, 2015.  

Camada pH P    K        Ca        Mg        H+Al     Al CTC Areia Silte Argila 

(cm)  CaCl2 mg dm-3 cmolc dm-3 cmolc dm-3 (%) (%) (%) 

0 – 20 5,3 72 0,94   3,9       1,8           3,1    0,2 9,74 35,7 19,2 45,1 

20 – 40 4,9 31 0,44   1,3       1,0           4,2            0,2                    6,94 29,3 18,7 52,0 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável; CTC = 

complexo de troca catiônica.  

 

Para calibração da sonda FRD Diviner 2000® foram utilizados de 4 tubos de acesso da 

fabricante Sentek Technologies® instalados previamente em fevereiro de 2016. Cada tubo de acesso 

em PVC (policloreto de vinil), possuía 1,0 m de comprimento, com 51 mm de diâmetro, espessura 

de 5,5 mm, instalados aleatoriamente na área até a profundidade útil de 0,7 m, utilizando-se de um 

delineamento inteiramente ao acaso (Figura 32). 
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Figura 32. Instalação dos tubos de acesso na área experimental. Piracicaba/SP, 2016. 

 

As coletas de amostras de solo para calibração ocorreram entre abril e maio de 2016. 

Foram utilizados 5 dias de coletas separados em escala temporal de 8 dias (intervalo entre as 

coletas). Foram realizadas coletas de amostras de solo deformadas por cada profundidade de solo 

para determinação da umidade atual (Өa) nas 4 repetições de tubos, conforme Andrade Júnior et al. 

(2007). Utilizou-se de 7 profundidades, sendo de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-50 

cm, 50-60 cm e 60-70 cm. 

As 3 primeiras datas de amostragens foram realizadas com a umidade do solo baixa (mais 

próxima possível do ponto de murcha), sendo que o mesmo apresentava-se coberto com lona 

plástica e não chovia há aproximadamente 20 dias. A primeira amostragem ocorreu em 14 de abril 

de 2016, a segunda 8 dias após a primeira e a terceira 16 dias após a primeira, com intuito de 

caracterização do perfil de solo o mais seco possível. Após essas coletas, o solo foi saturado com 

água e coletou-se uma amostra por profundidade e por repetição, 2 dias após a saturação do perfil 

do solo, sendo a seguinte realizada 8 dias após a mesma. Desta forma, pode obter-se uma boa 

variação do conteúdo volumétrico de água no solo.  

No momento da coleta de solo nas diferentes profundidades foi feita a varredura de dados 

com o sensor FDR em todas as profundidades, para posterior comparação entre os dados de 

frequência relativa e a umidade do solo (Ө). As amostras de solo foram armazenadas em recipientes 

fechados e colocadas em uma caixa térmica para evitar perdas de água por evaporação. Em seguida, 

foram levadas ao Laboratório de Solos e Qualidade da Água, onde determinou-se a umidade com 

base em peso (U, em g g-¹), que posteriormente foi convertida para umidade com base em volume 

(Ө, cm³ cm-³), utilizando-se a densidade global de solo (dg, em g cm-³), caracterizada previamente 

com a coleta de amostras indeformadas. 

Cap

Tubo de PVC

Tampão
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Assim, a umidade volumétrica foi calibrada com os dados de escala de frequência relativa 

(EF), definida pela seguinte equação: 

𝐸𝐹 =  
(𝐹𝑎−𝐹𝑠)

(𝐹𝑎−𝐹𝑤)
    (1) 

Em que: 

Fa - leitura da frequência no tubo de PVC totalmente suspenso no ar (183.186); 

Fs - leitura da frequência no tubo de PVC no solo; 

Fw - leitura da frequência no tubo de PVC vedado e imerso em água (126.686).  

 

Após o período de coleta, os dados obtidos foram comparados utilizando diagrama de 

dispersão e coeficiente de determinação (R²), por meio de ajuste potencial dos dados. 

 

6.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As calibrações obtidas apresentaram ajustes com altos valores de correlação (Tabela 9) 

entre os pares de valores de umidade volumétrica (Ө) versus a escala de frequência (EF). As 

calibrações apresentaram um desvio padrão médio de 1,8 cm³ cm-3 em relação ao padrão do 

fabricante (EF = 0,2746*Өa
0,3314; R2 =0,99), no entanto, o fabricante disponibiliza apenas uma única 

curva média combinando diferentes texturas de solo, que pode ser aplicada de modo geral ao 

manejo da irrigação. 

 

Tabela 9. Equações de calibração da sonda Diviner 2000® para cada camada e erro padrão da 

estimativa (EPE) em relação a equação do fabricante. Piracicaba-SP, 2016.  

Camadas (cm) Eq. de calibração R² EPE* N** Umidade*** (cm³ cm-3) 
Mínima Máxima 

0 - 10 EF = 0,2723*Өa
0,3324 0,96 0,24 20 11,26 37,67 

10 - 20 EF = 0,15*Өa
0,4992 0,90 0,43 20 15,30 38,75 

20 - 30 EF = 0,2657*Өa
0,345 0,99 0,18 20 10,09 39,05 

30 - 40 EF = 0,1045*Өa
0,5995  0,89 0,51 20 17,84 39,33 

40 - 50 EF = 0,3835*Өa
0,225 0,81 0,55 20 30,17 46,43 

50 - 60 EF = 0,2044*Өa
0,4095 0,84 0,37 20 29,41 45,74 

60 - 70 EF = 0,1746*Өa
0,4486 0,91 0,38 20 32,12 43,77 

*Erro padrão da estimativa (± cm³ cm-3), **Número de dados amostrais, ***Umidade alcançada no campo 

 

A variação do coeficiente de determinação entre as camadas é um algo comum nas 

pesquisas com calibrações de sonda FDR, variando em média de 0,8 a 0,99 (SOUZA et al., 2013; 

RAMOS et al., 2014b; TEDESCHI et al., 2014; HABERLAND et al., 2015; PRIMO et al., 2015). 
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Assim como neste trabalho, Haberland et al. (2015) observaram que o erro padrão se modifica 

conforme a profundidade, sendo no trabalho destes autores o erro aumentou em profundidade, 

influenciando negativamente no R², obtendo-se valor de apenas 0,59 na camada mais profunda de 

60 cm. 

O solo em estudo apresenta alta concentração de argila, que aumenta em profundidade 

chegando a mais de 50% conforme Tabela 8. A argila pode influenciar diretamente a umidade do 

solo. Em trabalho de calibração de sonda FDR conduzidos em solo com altas concentração de 

argila, variando de 54 a 79%, o volume total dos poros foi negativamente correlacionado com o 

teor de umidade do solo (BÖHME; BECKER; DIEKKRÜGER, 2013). Assim, pode-se explicar a 

diminuição dos coeficientes de determinação em profundidade devido ao aumento da 

concentração de argila. 

Para Gava et al., (2016) o sensores de umidade se comportam de maneira diferente 

conforme os tipos de solo, podendo registrar leituras acima ou abaixo das medidas reais. Segundo 

esses autores o fato de o solo usado no citado trabalho ter sido arenoso pode ter contribuído para 

não apresentar problemas de leitura de umidade de solo com o equipamento HidroFarm. Já Primo 

et al. (2015) afirmam que as variações entre as curvas de calibração de seu trabalho com a sonda 

FDR Diviner® se deveu a variabilidade dos valores de densidade aparente do solo. 

A curva média de calibração com os dados das diferentes profundidades apresentou um 

ajuste com alto coeficiente de determinação (Figura 33). Quando comparada a curva apresentada 

pelo fabricante, apresentou um desvio padrão em relação a mesma de 1,79 cm³ cm-3, com uma 

variação de até 3,19 cm³ cm-3. Isto representa um espectro de umidade maior em relação ao 

fabricante, ultrapassando prontamente 40% de umidade acima de 0,9 da escala de frequência.  

 

Figura 33. Curva média de calibração da sonda FDR Diviner 2000®. Piracicaba, 2016. 

 

Quando se utilizou todos os dados de todas as profundidades para obtenção de calibração 

para o perfil de solo, o erro manteve-se baixo com R² = 0,87 (Figura 34). Souza et al. (2013) 
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obtiveram altos coeficientes de determinação médios acima de 0,9 com solos de textura de média 

a argilosa. Já, no trabalho de Silva Junior et al. (2013), que utilizando de um perfil de solo até 1,0 

m, foi obtida uma equação de calibração única com R² = 0,212, apresentando muitas medidas 

dispersas. 

É possível notar que os erros foram maiores em profundidade, assim como foi observado 

em outros trabalhos com FDR, nos quais se observou aumento do erro em profundidade (SILVA 

JUNIOR et al., 2013; HABERLAND et al., 2015), evidenciando tal limitação no uso associada com 

problemas de instalação e defeitos do tubo para com o solo, incluindo a verticalidade (CURTO et 

al., 2016). 

 

6.4. CONCLUSÕES 

A sonda FDR mostrou-se apropriada para a medição do teor de água no solo em 

Nitossolo Vermelho Latossólico Eutroférrico. 

As calibrações apresentaram aumento do erro padrão da estimativa em profundidades 

intermediárias com diminuição do coeficiente de determinação da calibração. 

O desvio padrão apresentado nas calibrações foi pequeno em relação à equação de 

calibração do fabricante, podendo a mesma ser usada para o manejo deste solo. 

Para ajustes mais precisos se faz necessário a calibração local para uso da sonda FDR. 
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7. ESTIMATIVA DE COEFICIENTES DE CULTURA (KC) DE Panicum Maximum cv. 

MOMBAÇA E Cynodon Spp. EM CULTIVO EXCLUSIVO E SOBRESSEMEADOS 

COM AVEIA PRETA E AZEVÉM    

RESUMO 

O coeficiente de cultura (Kc) é a razão entre a evapotranspiração da cultura (ETc) e a 
evapotranspiração de referência (ETo), representando os efeitos do ciclo fenológico sobre o consumo 
de água de uma cultura. O Kc é essencial para estimar ETc através de métodos agrometeorológicos. 
Assim, o objetivo do trabalho foi determinar valores de Kc e ETc para os capins Panicum maximum cv. 
Mombaça e Cynodon spp. em cultivo exclusivo, durante um ano, e consorciado com aveia preta e azevém 
no outono/inverno. O experimento foi desenvolvido utilizando de quatro parcelas experimentais, duas 
parcelas para cada forrageira tropical (cultivo exclusivo e sobressemeado). Ao centro de cada parcela 
havia um lisímetro de pesagem com área superficial de 1,17 m², com um sistema automatizado de coleta 
de dados, sendo estimado durante um ano o consumo diário de água das forrageiras. A ETc foi utilizada 
para estimar os valores de Kc. Os dados meteorológicos utilizados no cálculo da ETo foram obtidos de 
três estações meteorológicas automáticas próximas à área experimental. O Mombaça apresentou os mais 
altos valores de consumo de água, com ETc e Kc médios de 3,99 mm ano-1 e 1,07, respectivamente. O 
Cynodon spp. apresentou valores médios de ETc e Kc de 3,57 mm ano-1 e 0,96, respectivamente. O 
consórcio de Mombaça com aveia preta + azevém não teve alto consumo de água no inverno, 
apresentando Kc menor que o do cultivo exclusivo, com médias de 1,10 e 0,98, respectivamente. 
Diferentemente, o Cynodon spp. com aveia preta + azevém apresentou maior valor médio de Kc que o 
do cultivo exclusivo (Kc = 1,04).            

Palavras-chave: Irrigação por aspersão; Consumo de água; Lisimetria; Forrageiras tropicais; Avena 
strigosa; Lolium multiflorum 

 

Estimation of crop coefficients (kc) of Panicum maximum cv. Mombaça and 
Cynodon spp. in exclusive cultivation and overseeded with black oat and ryegrass 

 

ABSTRACT 

The crop coefficient (Kc) is the ratio between crop evapotranspiration (ETc) and reference 
evapotranspiration (ETo), representing the effects of the phenological cycle on the water consumption 
of a crop. Kc is fundamental to estimate ETc through agrometeorological methods. Therefore, the 
objective of the experiment was to determine values of Kc and ETc for the grass Panicum maximum cv. 
Mombaça and Cynodon spp. in exclusive cultivation, for one year, and intercropped with black oat and 
ryegrass during Fall and Winter. The experiment was conducted using four experimental plots, two plots 
for each tropical forage (exclusive cultivation and overseeded). At the center of each plot was a weighing 
lysimeter with a surface area of 1.17 m², with an automated system for data collection, and the daily 
consumption of forage water was estimated for one year. The ETc was utilized to estimate the Kc values. 
The meteorological data used in the estimation of the ETo was recovered from three automatic 
meteorological stations near the experimental area. The Mombaça showed the highest values of water 
consumption, with average ETc and Kc of 3.99 mm year-1 and 1.07, respectively. The Cynodon spp. 
Presented ETc and Kc values of 3.57 mm year-1 and 0.96, respectively. The intercropped Mombaça with 
black oat and ryegrass did not have high water consumption during winter, presenting lower Kc than 
the exclusive cultivation, with averages of 1.10 and 0.98, respectively. Oppositely, the Cynodon spp. with 
black oat + ryegrass revealed higher average value of Kc than that of exclusive cultivation. 

Keywords: Sprinkling irrigation; Water consumption; Lisimetry; Tropical forages; Avena strigose; 
Lolium multiflorum  
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7.1. INTRODUÇÃO 

A pecuária e a agricultura têm travado uma disputa por áreas no Brasil. Com isso, o 

produtor rural tem as alternativas de fazer a correção da fertilidade do solo e o uso da irrigação de 

pastagens, no intuito de aumentar a taxa de lotação animal (unidades animais por hectare, ou 

UA/ha) e a eficiência da produção pecuária (BARBOSA; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2015). 

A produtividade das pastagens é elevada na épocas das chuvas e baixa na seca ou em 

estiagens prolongadas. Essa redução da produtividade de forragem é definida como estacionalidade 

da produção (ANTONIEL et al., 2016; KOETZ et al., 2017; SANCHES et al., 2017b). Os 

principais fatores que interferem na estacionalidade de produção de pastagens tropicais são: 

deficiência hídrica, radiação solar, fotoperíodo e temperatura (BARBOSA; OLIVEIRA; 

FIGUEIREDO, 2015). Quando os três últimos fatores não forem limitantes, a irrigação de 

pastagens pode suprir o déficit hídrico e maximizar o potencial produtivo das forragens 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Apesar do avanço das tecnologias para o suprimento de água, o manejo da irrigação ainda 

é inadequado na maioria das áreas. A falta de informação básica sobre as necessidades de água das 

culturas é uma das causas para o uso ineficiente da água e o manejo da irrigação (MARIN et al., 

2016). 

O consumo de água de uma cultura depende diretamente da demanda energética 

atmosférica, do conteúdo de água no solo e da resistência da planta à perda de água para a atmosfera 

(OLIVEIRA et al., 2013), conhecida e preconizada pela FAO 56 como evapotranspiração de 

cultura (PEREIRA et al., 2015). Os métodos comumente utilizados nas estimativas da 

evapotranspiração de cultura (ETc) são baseados no balanço hídrico do solo, nas correlações de 

vórtices turbulentos e no método do balanço de energia, tais como a razão de Bowen (SILVA et 

al., 2015). 

Um  dos métodos de balanço hídrico do solo é a lisimetria (ALLEN et al., 2011), 

composto por um tanque onde é possível estimar a variação do conteúdo de água no solo do 

lisímetro, por diferença de entradas e saídas de água (lisímetros de drenagem) ou por variações no 

peso (lisímetros de pesagem) (BILIBIO et al., 2017). Com a ETc e a estimativa da 

evapotranspiração de referência (ETo), descrita no boletim FAO 56 (ALLEN et al., 1998), é 

possível determinar os valores do coeficiente de cultura (Kc) ao longo do ciclo fenológico da 

cultura. De posse dos valores de Kc e de ETo, é possível estimar a ETc com dados meteorológicos 

(ZHENG; LI; GUO, 2012). 

Vários métodos para estimar ETo têm sido desenvolvidos, no entanto, pela sua robustez 

e boa precisão, tem-se adotado como método padrão o de Penman-Monteith (PM-FAO 56) 
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(VALIANTZAS, 2013). Pereira et al. (2014) trabalhando com diferentes métodos de estimativas 

da evapotranspiração potencial de Paspalum notatum Flügge (grama Batatais) em Piracicaba/SP, 

observaram que o método PM-FAO 56 foi o que apresentou o maior valor de coeficiente de 

determinação (0,94) para medidas reais de consumo de água. 

As pesquisas com pastagens têm mostrado que  a evapotranspiração de forrageiras podem 

ser elevadas, com Kc ultrapassando valores de 1,00 (BARBOSA et al., 2015; ANTONIEL et al., 

2016; SANTANA et al., 2016; SANCHES et al., 2017b). Sanches et al. (2017b) trabalharam com 3 

gêneros de capins, Panicum, Brachiaria e Cynodon em período de formação das mesmas, 

observaram uma grande amplitude do Kc, atingindo valor de até 1,7 para o Panicum maximum cv. 

Mombaça. Ainda há poucos trabalhos sobre Kc de forrageiras tropicais, e na literatura consultada 

não foram encontrados trabalhos sobre valores de Kc para cultivo de forrageiras tropicais 

consorciados em sobressemeadura com forrageiras de inverno. 

Portanto, este trabalho teve por objetivo a proposição do coeficiente de cultura (Kc) de 

duas forrageiras tropicais, o capim Mombaça e o Cynodon spp., em cultivo exclusivo durante todo o 

ano e sobressemeados com aveia preta e azevém no período de outono/inverno.  

 

7.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido, em área experimental da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” – ESALQ/USP, sob responsabilidade do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas, em Piracicaba/SP (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul e Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste, com 

altitude de 569 m). O experimento foi gerido entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, com 

coleta de dados pelo período de um ano. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa – Subtropical ou 

tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e concentração das chuvas nos 

meses de verão (PEREIRA et al., 2016). O solo da região é classificado como Nitossolo Vermelho 

Latossólico Eutroférrico (SANTOS et al., 2013), cuja análise textural mostra uma composição de 

48,6% de argila, 32,5% de silte e 18,9% de areia. 

As forrageiras utilizadas no trabalho foram os capins Cynodon spp. e Panicum maximum cv. 

Mombaça, em cultivo exclusivo durante todo o ano e em sobressemeadura no período de 

outono/inverno, com as forrageiras de inverno aveia preta (Avena strigosa) cv. Embrapa 29 (Garoa) 

e azevém (Lolium multiflorum) cv. Fepagro São Gabriel. O experimento foi conduzido com quatro 

parcelas experimentais de 12 x 12 m, com um lisímetro de pesagem ao centro, em um total de 

quatro lisímetros. A parcela 1, com o capim Mombaça de 12/02/16 a 13/02/17, com 12 ciclos de 
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coleta (12 CDC); a parcela 2, com o capim Mombaça + aveia preta + azevém, de 07/05/16 a 

22/09/16 (4 CDC); a parcela 3, com o Cynodon spp., de 19/02/16 a 15/02/17 (14 CDC); e a parcela 

4, com Cynodon + aveia preta + azevém, de 30/04/16 a 14/10/16 (6 CDC), conforme Quadro 2. 

 

CDC 
Parcela 1** Parcela 2*** Parcela 3** Parcela 4*** 

Período (dias do intervalo do ciclo – INÍCIO até FIM) 

1º 12/02 até 11/03/2016 ------ 19/02 até 18/03/2016 ------- 

2º 12/03 até 08/04/2016 ------ 19/03 até 08/04/2016 ------- 

3º 09/04 até 06/05/2016 ------ 09/04 até 29/04/2016 ------- 
   4º * 07/05 até 15/06/2016 07/05 até 15/06/2016 30/04 até 01/06/2016 30/04 até 01/06/2016 

5º 16/06 até 25/07/2016 16/06 até 21/07/2016 02/06 até 01/07/2016 02/06 até 28/06/2016 

6º 26/07 até 03/09/2016 22/07 até 22/08/2016 02/07 até 06/08/2016 29/06 até 22/07/2016 

7º 04/09 até 01/10/2016 23/08 até 23/09/2016 07/08 até 08/09/2016 23/07 até 12/08/2016 
8º 02/10 até 29/10/2016 ------- 09/09 até 11/10/2016 13/08 até 08/09/2016 

9º 30/10 até 25/11/2016 ------- 12/10 até 01/11/2016 09/09 até 14/10/2016 

10º 26/11 até 19/12/2016 ------- 02/11 até 22/11/2016 ------- 

11º 20/12 até 16/01/2017 ------- 23/11 até 13/12/2016 ------- 
12º 17/01 até 13/02/2017 ------- 14/12 até 04/01/2017 ------- 

13º ------- ------- 05/01 até 25/01/2017 ------- 

14º ------- ------- 26/01 até 15/02/2017 ------- 

Quadro 2. Datas e períodos de cortes dos capins exclusivos e sobressemeados realizados durante 
o período experimental. Piracicaba/SP, 2016-2017.   
 * Primeiro corte de inverno: fixo com 40 dias para a Mombaça exclusiva e sobressemeado, e 33 dias para o Cynodon spp 

exclusivo e sobressemeado. ** Cortes do capim exclusivo, *** cortes da sobressemeadura nos capins. 

 
 

A duração dos ciclos de coleta (CDC) foi variável para cada forrageira, e o número total 

de ciclos, dependente do CDC de cada uma delas. Nas forrageiras de inverno o período de 

experimento foi dependente da persistência da aveia preta e do azevém no campo, sendo variável 

em cada um dos consórcios com Mombaça e Cynodon spp. Durante o período experimental a 

temperatura mínima registrada foi de 3,0ºC, conforme se vê na Figura 34. 

 

Figura 34. Valores de precipitação (mm), umidade relativa (%), temperatura mínima (ºC) e temperatura média (ºC) durante o 
período experimental, de 02/2016 a 02/2017. Piracicaba/SP. Legenda: Pacum = precipitação acumulada no período, Iacum = irrigação 
acumulada no período, Tmín = menor temperatura apresentada no período. 
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Na irrigação do experimento foi utilizado um sistema de aspersão convencional, com 

espaçamento 12 m x 12 m (emissores x linhas), com aspersores de baixa vazão equipados com 

dispositivo setorial, para restringir a irrigação em ângulo de 90º. Os aspersores funcionaram à 

pressão de 250 kPa (25 mca), com vazão de 0,492 m³ h-1 e intensidade de aplicação (Ia) de 12,3 mm 

h-1. O tempo de irrigação foi variável, de acordo com o consumo de água das culturas, medido nos 

lisímetros.  

O intervalo de irrigação previamente estabelecido foi em função de um limite de 70% do 

fator de disponibilidade de água (Ө70 = umidade a 70%), acima do recomendado de 50% para 

manejo de pastagens (DA FONSECA et al., 2007), com intuito de manter a água facilmente 

disponível para as forrageiras. Desta forma, o consumo máximo foi de 25 mm. A lâmina de 

irrigação (LI) a ser aplicada foi determinada pela razão do volume consumido pelo lísimetro (litros) 

e área útil do mesmo (m²), com profundidade efetiva (Z) igual a 600 mm. A umidade volumétrica 

à capacidade de campo (θcc) foi considerada como a umidade correspondente ao valor do potencial 

matricial, sendo Ψm = 6 kPa (0,06 bar ou 0,6 mca) (ANDRADE & STONE, 2011). Os valores de 

umidade atual (ϴa) em função de ma (potencial matricial atual) foram estimados por meio da curva 

de retenção de água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no 

Laboratório de Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP, e ajustada pela equação de van 

Genuchten (1980): 

𝛳𝑎 = 0,268 +  [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01) (1) 

Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψma = potencial matricial atual de água no solo (kPa). 

 
A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada a partir de dados combinados de 3 

estações meteorológicas automáticas: duas no Posto meteorológico da ESALQ/USP (estação da 

própria ESALQ e estação automática do INMET localizados a Latitude 22º 42’ 11.3” Sul e 

Longitude 47º 37’ 24.3” Oeste), e uma estação automática da Fazenda Areão da ESALQ/USP 

(Latitude 22º 42’ 01.1” Sul e Longitude 47º38’ 39.8” Oeste). Os dados meteorológicos observados 

foram submetidos à  análise através do programa Reference Evapotranspiration Calculator (REF-

ET 4.1), utilizando a equação Penman-Monteih pela metodologia proposta da FAO 56  (ALLEN 

et al., 1998): 

𝐸𝑇𝑜 =  
0,408𝑠(𝑆𝑟−𝐺)+ 

𝛾900𝑈2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝑇+273

𝑠+𝛾(1+0,34𝑈2)
                (2) 

Em que: 
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ETo  – evapotranspiração de referência (mm dia-1); 

Sr  – saldo de radiação (MJ m-2 dia-1); 

G  – fluxo de calor para o solo (MJ m-2 dia-1); 

 – constante psicrométrica (0,063 kPa ºC-1); 

U2 – velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); 

es  – pressão de saturação de vapor (kPa); 

ea  – pressão atual de vapor (kPa);  

T  – temperatura média do ar (ºC); 

s  – variação da pressão de vapor em função da temperatura do ar (kPa ºC-1).  

 𝑠 =
4098𝑠

(𝑇+237,3)²
    (3) 

 
Os dados foram utilizados na escala horária, assim, a Equação 2 sofreu alterações nos 

coeficientes do numerador (Cn = 37) e do denominador (Cd = 0,24 para Sr > 0 e 0,96 para  

Sr ≤ 0), conforme Allen et al. (2006), representada na equação 4: 

𝐸𝑇𝑜 =  
0,408 𝑠 (𝑆𝑟−𝐺)+

𝛾 𝐶𝑛 𝑈2 (𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝑇 + 273

𝑠 + 𝛾 (1+ 𝐶𝑑 𝑈2)
  (4) 

Na determinação da evapotranspiração de cultura (ETc) foram utilizados lisímetros de 

pesagem. Cada lisímetro foi composto por uma caixa circular de PVC rígido, com volume de 500 

litros, diâmetro superior de 1,22 m, diâmetro inferior de 1,0 m e altura de 0,58 m. Cada lisímetro 

tem um sistema de pesagem e um sistema de coleta de água e drenagem, ambos com células de 

carga, e uma estrutura de alvenaria para instalação no solo (Figura 35). 

 

 
Figura 35. Corte lateral do lisímetro de pesagem. Piracicaba/SP, 2016/17. 

O sistema de pesagem dos lisímetros era composto por 3 células de carga dispostas em 

uma estrutura metálica em formato de um triângulo equilátero circunscrito a circunferência do 

lisímetro. Enquanto, o sistema de drenagem foi composto por um recipiente e um dispositivo de 
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drenagem com uma célula de carga acionado automaticamente por uma válvula solenoide, maiores 

detalhes são encontrados em Sanches et al. (2017a).  

A estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc) foi feita por meio do balanço das 

entradas e saídas de água, obtidas por diferença de peso do sistema lisimétrico, utilizando da 

seguinte fórmula: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑉𝑎𝑟𝑚 + 𝑃 + 𝐼 − 𝑉𝑑𝑟𝑒                       (5) 

Em que: 

ETc  – evapotranspiração da cultura (mm dia-1); 

Varm  – variação de armazenamento (mm dia-1); 

P  – precipitação (mm dia-1); 

I – irrigação (mm dia-1); 

Vdre – variação de drenagem (mm dia-1); 

 

A partir da obtenção dos valores diários de evapotranspiração da cultura (ETc), da 

evapotranspiração de referencia (ETo), foram estimados os valores de coeficiente de cultura (Kc) 

para as forrageiras ao longo dos ciclos de coleta (rebrota), conforme a equação 6: 

𝐾𝑐 =  
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑜
     (6) 

 Em que: 

 Kc – coeficiente de cultura (adimensional); 

 ETc – Evapotranspiração de cultura (mm dia-1); 

 ETo – Evapotranspiração de referência (mm dia-1) 

 

Os resultados obtidos foram processados através da planilha eletrônica MS Excel®, com 

análise descritiva quantitativa, com dados médios de Kc em escala de 3 dias para o capim Cynodon 

spp. exclusivo e sobressemeado, e em escala de 4 dias para o capim Mombaça exclusivo e 

sobressemeado, devido ao número de dias de ciclo médio de 21 e 28 dias, respectivamente, 

utilizando de números múltiplos dos mesmos. 
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7.3. RESULTADOS  

7.3.1. ETc, ETo e Kc para o capim Mombaça exclusivo 

Durante o período experimental o capim Mombaça apresentou valores médios de Kc = 

1,07 e ETc = 3,99. No período de outono e inverno, os valores médios de Kc foram 1,08 e 1,10, 

respectivamente (Figura 36). No início do ciclo (3 primeiros dias) o Kc apresenta-se com valores 

menores que 1, obtendo média no início dos ciclos de 0,81 e 0,76 no outono e inverno, 

respectivamente. 

A ETo acumulada no outono/inverno foi de aproximadamente de 760 mm com 

precipitação de 356 mm e irrigação de 411,8 mm, totalizando 767,8 mm, sendo 53,6% do total 

proveniente da irrigação. A ETc estimada em todo o período foi de 797,3 mm, correspondentes a 

30 mm superiores a entrada de água no sistema (irrigação + precipitação). 

Nos três ciclos do outono, a ETc acumulada foi de 435,6 mm, e o acúmulo diário de 

forragem foi de 136,9 kg ha-1dia-1 de massa seca, com média de índice de área foliar (IAF) igual a 

5,3 nos finais de ciclo. Já no período de inverno, a ETc acumulada foi de 295,1 mm e o acúmulo 

diário de forragem, de 118,1 kg ha-1dia-1 de massa seca, com IAF médio de 4,8 ao final do ciclo.  

 
Figura 36. Valores de ETc, ETo e Kc para o capim Mombaça no período de Outono/Inverno. Piracicaba/SP, 2016. Legenda: 
EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e 
Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

 

A Figura 37 resume o ocorrido com o capim Mombaça nos períodos de Primavera/Verão. 

Os valores médios diários de ETo e ETc foram 4,21 e 3,77 mm dia-1, na primavera, e 4,05 e 4,40 

mm dia-1 no verão, respectivamente. No verão, o capim Mombaça atingiu os mais altos valores de 

Kc, com média geral de 1,12. Foram produzidos 33,4 Mg ha-1 de MS no período de 

Primavera/Verão, correspondentes a acúmulos médios diários de forragem de 195,6 e 211,4 kg ha-
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1 dia-1 de massa seca, respectivamente. Os valores médios de IAF ao final dos ciclos de primavera 

e verão foram de 6,6 e 6,7, respectivamente.         

 

 

Figura 37. Valores de ETc, ETo e Kc para o capim Mombaça no período de Primavera/Verão. Piracicaba-SP, 2016/17. Legenda: 
EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e 
Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

No período de primavera/verão o acumulado de chuvas foi de 1101,6 mm (Figura 34), 

correspondentes 75,6% do total precipitado no ano, com ETo e ETc acumulada de 677 e 671 mm 

(Figura 37), respectivamente. Apesar da menor evapotranspiração em relação a entrada de água 

(chuvas + irrigação) houve uma irrigação suplementar de 158,9 mm.   

 

7.3.2. ETc, ETo e Kc para o capim Mombaça sobressemeado com aveia preta + 

azevém no período de outono/Inverno. 

Durante o experimento do capim Mombaça consorciado com aveia preta + azevém 

ocorreu uma pane no sistema no lisímetro 2, comprometendo os dados de ETc e Kc do período 

de 15/06/2016 a 20/07/2017. Para todo o período experimental, o IAF médio ao final dos ciclos 

foi de 4,29 e o acúmulo de forragem médio foi de 86,0 kg ha-1 dia-1 de massa seca. Provavelmente 

o consórcio entre as espécies não apresentou sinergismo, ocorrendo algum tipo de competição 

entre as espécies forrageiras, com provável efeito alelopático. 
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Figura 38. Valores de ETc, ETo e Kc para o capim Mombaça sobressemeado com aveia preta + azevém no período de 
Outono/Inverno. Piracicaba-SP, 2016. Legenda: EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = 
Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

 

O cultivo consorciado em sobressemeadura apresentou 3,1 e 3,0 mm d-1 de ETo e Etc, 

respectivamente, com uma duração total do experimento de 140 dias correspondentes à 433,6 mm 

de ETo com 324,6 mm de precipitação pluvial e 284,6 mm de irrigação acumulados (Figuras 34 e 

38). 

 

7.3.3. ETc, ETo e Kc para o Cynodon exclusivo 

Os dados de Kc obtidos nos ciclos de inverno ficaram próximos de 1 (Figura 39), 

enquanto no outono, os valores de ETc registrados foram menores que a ETo, resultando em Kcs 

médios inferiores a 1. A forrageira apresentou acúmulos médios de massa seca de forragem de 73,5 

e 66,5 kg ha-1 dia-1 outono e inverno, respectivamente. O IAF médio ao final do ciclo foi de 2,5, 

valor inferior ao obtido no capim Mombaça em cultivo exclusivo. 

No outono/inverno a precipitação pluvial acumulou um total de 354,2 mm com 377,9 

mm de irrigação, constituindo 732,1 mm (Figura 34). A ETo e ETc no período foram de 623,2 e 

555,8 mm, respectivamente, o excedente de 176,3 mm provenientes das chuvas concentradas no 

final do outono (Figura 34) superaram o consumo de água, o que provavelmente pode ter sido 

drenado pelo solo ou infiltrado. 
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Figura 39. Valores de ETc, ETo e Kc para o Cynodon exclusivo no período de Outono/Inverno. Piracicaba-SP, 2016. Legenda: 
EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e 
Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

 

Os valores médios de ETc na primavera e verão foram de 3,92 e 3,93 mm d-1, 

respectivamente (Figura 40).  Na primavera foi obtido o maior valor de produção durante o ano 

com 113,3 kg ha-1 dia-1 de massa seca de forragem e 2,9 de IAF. 

 

 
Figura 40. Valores de ETc, ETo e Kc para o Cynodon em cultivo exclusivo na primavera/verão, Piracicaba/SP, 2016/17. Legenda: 
EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e 
Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

 

A primavera/verão contribuiu com 1101,6 mm de precipitação pluvial com um 

acumulado irrigado de 192,8 mm, valores bem mais altos que os consumidos por ETo e ETc, de 

780 e 738 mm, respectivamente. 
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7.3.4. ETc, ETo e Kc para o Cynodon sobressemeado com aveia preta + azevém no 

período de outono inverno. 

Assim como ocorrido no consórcio de Mombaça (lisímetro 2), o sistema elétrico do 

lisímetro 4 apresentou problemas provenientes das intempéries climáticas, com ausência de dados 

no período de 29/06/2016 a 20/07/2017, conforme apresentado na Figura 41. 

 

 
Figura 41. Valores de ETc, ETo e Kc para o Cynodon sobressemeado com aveia preta + azevém, Piracicaba/SP, 2016. Legenda: 
EToacum = Evapotranspiração de referência acumulada no ciclo, ETcacum = Evapotranspiração de cultura acumulada no ciclo e 
Kcmédio = Kc médio do ciclo. 

No inverno, as forrageiras apresentaram médias de ETc = 2,83 mm d-1 e Kc = 1,04, sendo 

que a ETo acumulada em todo o período foi de 222,4 mm. Durante os ciclos de inverno houve 

sincronismo entre as gramíneas consorciadas apresentando rendimento de 73,6 kg ha-1dia-1 de 

matéria seca com IAF médio de 2,9 ao final do ciclo. 

 

7.4. DISCUSSÃO 

Durante todo o período experimental a precipitação pluvial ocorrida foi de 1457,6 mm 

com aplicação de 570,7 mm de água através da irrigação (Figura 34). Observou-se um grande 

decréscimo de temperatura no período de outono/inverno, e vários dias com temperaturas 

inferiores a 12ºC sendo apontado de forma geral como limite ao crescimento de gramíneas tropicais 

(ANDRADE et al., 2016), limitando assim o crescimento do Cynodon e do Mombaça. 

A primavera/verão concentrou 75,6% da precipitação pluvial (Figura 34) total ocorrida 

com uma temperatura média de 23,8ºC, aproximadamente 4ºC acima da média outono/inverno 

corroborando o pressuposto de da sazonalidade da produção (ANTONIEL et al., 2016; KOETZ 
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et al., 2017; SANCHES et al., 2017b), que normalmente ocorre no outono/inverno pela falta de 

condições necessárias ao desenvolvimento da planta.  

Nas estações de outono/inverno a evapotranspiração do capim Mombaça excedeu em 30 

mm as entradas de água no sistema, fato que pode ter estreita relação com a umidade do solo na 

entrada do outono e saída do inverno, pois o balanço de água no solo foi cumulativo, podendo ter 

entrado na primavera com déficit hídrico e sido reposto logo em seguida. Ainda, Andrade & Stone 

(2011) afirmam que se deve ter cautela quando se trabalha com umidade do solo para não cometer 

erros. 

Já, na primavera/verão o Mombaça apresentou valores de ETo e ETc bem menores que 

a precipitação pluvial (Tabela 34 e Figura 37), e ainda sim, houve irrigação no período. Atrelado ao 

fato, é que a ocorrência de chuvas não tenha sido totalmente homogênea e regular, propiciando 

drenagem subsuperficial em boa parte da primavera verão. Bilibio et al. (2017) observaram que a 

evapotranspiração de gramíneas perenes foi 70,2% da precipitação anual, sendo o restante drenado 

igual a 271,2 e 192,1 mm, em 2014 e 2015, respectivamente.    

É possível observar, nos ciclos do capim Mombaça, valores de Kc próximos de 1 nos 

primeiros 7 a 10 dias, e valores inferiores a 1 em alguns casos, tal como no 8o e no 9o ciclos, na 

primavera (Figura 37), que tiveram picos entre 14 e 21 dias, em torno de 20% superiores a 1 como 

no outono/inverno (Figura 36), chegando a valores 50% maiores que 1 como no 1º ciclo do verão, 

com Kc = 1,52 (Figura 37).  

O capim Mombaça foi manejado a 30 cm de altura (altura pós-corte, ou resíduo), 

conforme o relato de Simonetti et al. (2016). Nos primeiros dias ficou evidente a exposição do solo 

e da cobertura morta à luz solar, por ser uma gramínea de hábito cespitoso (touceiras), com um 

rápido crescimento e aumento da fotossíntese atingindo um ápice 7 a 10 dias após o corte. 

Barbosa et al. (2015) trabalharam com o Panicum maximum cv. Tanzânia e observaram que 

o Kc da gramínea partiu de 0,64 e chegou a 1,20, do primeiro dia do ciclo e aos 30 dias após o 

corte, respectivamente. Antoniel et al. (2016) determinaram valores de Kc para o capim Mombaça 

com intervalos de corte de 30 a 40 dias, em trabalho conduzido em Cidade Gaúcha-PR, e 

verificaram que o Kc atingiu 1,33 ao final do ciclo. 

Na maioria dos ciclos do Mombaça o Kc ao longo do ano experimental ocorreu um 

crescimento característico de uma função quadrática, que pode ser evidenciado nos ciclos 1, 3, 6, 

9, 10, 11 e 12. Esses resultados corroboram os obtidos por Rodrigues et al. (2011),  que observaram 

o Kc em intervalos de 3 dias, com ciclos de 35 dias de rebrota, relatando rápido crescimento até os 

23 dias do ciclo e declínio a partir daí. Segundo esses autores, os valores iniciais no citado trabalho 

situaram-se entre 0,5 e 0,7, chegando a 1,4. 
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O consórcio em sobressemeadura de capim Mombaça com aveia preta + azevém inicia-

se no final do outono, sendo que no início do inverno houve problemas devido as intempéries 

climáticas que impossibilitou encontrar a ETc correspondente de todo período. No entanto, a ETo 

esteve abaixo do total acumulado de entrada de água (precipitação + irrigação) em 175,6 mm 

(Figura 34) não existindo restrição hídrica no sistema.  

No cultivo consorciado de capim Mombaça com aveia preta + azevém, a altura de resíduo 

(pós-corte) foi reduzida para 15 cm para facilitar a germinação e o desenvolvimento das forrageiras 

de inverno. No entanto, foi observado que houve um prejuízo ao crescimento do capim Mombaça, 

que se refletiu no consumo de água (Figura 38). A ETc acumulada durante o período de inverno 

foi sempre inferior à ETo, diferentemente do ocorrido no capim Mombaça em cultivo exclusivo, 

que mostrou consumos superiores nos ciclos 5 e 6, no inverno. De tal modo, a aveia preta e o 

azevém praticamente não contribuíram para aumentar o consumo de água. Tal fato está associado 

ao menor valor médio de IAF do consórcio em relação ao cultivo exclusivo, assim como à resposta 

da produção de matéria seca dos ciclos. 

A interação entre o capim Mombaça e as forrageiras de inverno não foi sinérgica e 

propiciou resultados negativos, tanto em consumo de água como na produção de forragem. A 

literatura aponta diversos trabalhos com sobressemeadura de forrageiras de inverno em pastagens, 

mas a maioria foi feita com gramíneas do gênero Cynodon (GOMES et al., 2015; SANCHES et 

al., 2015). Nesses trabalhos, os autores observaram significativas diferenças morfogênicas, sendo 

que no trabalho de Sanches et al. (2015) a produção no cultivo sobressemeado foi superior ao 

exclusivo, com acréscimo médio de 540 Kg ciclo-1 de massa seca. 

Nos primeiros três ciclos de cultivo, o Cynodon spp. em cultivo exclusivo apresentou 

valores de consumo de água (ETc) constantemente irregulares e baixos (Figuras 39 e 40). A 

gramínea foi implantada por meio de mudas. Sendo uma cultura recém implantada na área, estava 

em período final de formação e no início das adubações nitrogenadas a cada ciclo. Portanto, 

acredita-se que os resultados obtidos estão relacionados ao ajuste de manejo da cultura. 

A partir do 4o ciclo, a ETc do Cynodon apresentou comportamento similar à ETo. 

Durante todo o ciclo experimental, a gramínea apresentou ETc acumulada de 1293,8 mm, 

enquanto a ETo foi de 1403,2 mm. O Kc médio de todo o período foi igual a 0,96. Já, Santana et 

al., (2016) trabalharam com Cynodon spp. cv. Tifton 85 , em Uberaba-MG, e observaram um Kc 

médio de 1,07, com valores médios de ETc  e ETo de 3,62 e 3,34 mm dia-1, respectivamente. No 

entanto, o Cynodon em relação o Mombaça no trabalho, apresentou uma produtividade do ano 

acumulada baixa (30,2 Mg ha-1ano-1) e inferior ao apresentado pelo capim Mombaça em 59,1 Mg 

ha-1ano-1 de matéria seca, que pode ter conduzido a Kc médio menor que 1. Além do mais, a 
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evapotranspiração tem relação direta ao crescimento, fotossíntese e produtividade das pastagem 

(JORGE; SOUZA, 2016). 

Em trabalho com Cynodon spp. em período de formação, Sanches et al., (2017b) 

obtiveram um Kc médio igual a 0,99, mas que variou ao longo do período inicial de crescimento. 

Os mesmos autores observaram, tanto no Cynodon como no capim Mombaça, que o Kc variou 

ao longo dos ciclos. Portanto, fica evidente a afirmativa de que se deve adotar valores distintos de 

Kc durante a fase de crescimento das gramíneas (SANCHES et al., 2017b). 

Tanto para o capim Mombaça quanto para o Cynodon, não foram observados valores 

distintos de Kc de acordo com as estações do ano. Tanto a ETc como a ETo diminuíram no 

inverno, portanto, como o Kc é uma razão entre ambas, não houve variação significativa dos 

valores obtidos em cada estação. No entanto, o consumo de água diminuiu, pois a ETc diária foi 

reduzida no período de outono/inverno (Figura 36 e 39). Muniz et al. (2014) afirmam que a 

variação sazonal é dependente da radiação solar disponível no período. 

O consórcio de Cynodon em sobressemeadura com aveia preta + azevém apresentou um 

bom sinergismo, o que fez com que os ciclos de inverno fossem encurtados devido ao rápido 

crescimento da aveia preta e azevém. Assim,  houve dois ciclos de corte (coleta) a mais que no 

capim Mombaça consorciado, pois as forrageiras de inverno perduraram na área até a primeira 

semana de outubro. Sanches et al., (2015) também conseguiram produções prolongada de 

forrageiras de inverno em sobressemeadura de aveia preta em Tifton 85, obtendo produções até o 

início de novembro, quando a gramínea principal suprimiu a aveia. 

O Cynodon com sobressemeadura apresentou ETc próxima à ETo e, consequentemente, 

valores de Kc próximos de 1. As características deste consórcio podem ter contribuído para tais 

valores, pois são gramíneas de porte baixo e cobertura total do solo, semelhantes à grama batatais 

(Paspalum notatum), que é a gramínea utilizada na medição ou na simulação da ETo (PEREIRA et 

al., 2014). 

No 5o ciclo do capim Mombaça exclusivo (Figura 36) e no 2o ciclo do Cynodon em cultivo 

com aveia preta + azevém (Figura 41), é nítida a diferença entre ETo e ETc. A primeira aumenta 

bruscamente, e depois cai rapidamente. Marin et al. (2016) observaram fato semelhante em trabalho 

realizado com 3 culturas (citros, café e cana-de-açúcar). Segundo os autores, quando há valores 

altos de ETo, o Kc dessas culturas diminui bruscamente, um fenômeno denominando 

desacoplamento da cultura. Nele, a ETc é inversamente proporcional à ETo, o que restringe a 

perda de água das culturas devido ao aumento das resistências estomática e atmosférica. 

Por fim, o estudo pode apresentar incertezas em alguns dados, principalmente quando se 

trabalha com dados computados em períodos com forte atuação climática (ventos, tempestades, 
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alteração brusca de temperatura). Pois, embora a determinação da evapotranspiração de uma 

cultura possa parecer relativamente simples, ainda há dificuldades relacionadas aos aspectos 

práticos de sua medição e estimativa  e, portanto, hà complexidade em apresentar uma solução que 

seja plenamente satisfatória (CARVALHO et al., 2011). 

 

7.5. CONCLUSÕES 

1. As pastagens cultivadas podem apresentar altos consumos de água ao longo do ciclo 

com valores de Kc superiores a 1. Portanto, não se deve adotar um Kc único para pastagens, pois 

o mesmo tem grande espectro ao longo do ciclo. 

2. O capim Mombaça em cultivo exclusivo apresentou os maiores consumos de água e, 

consequentemente, os maiores valores de Kc, que chegou a atingir 1,51. O consórcio da Mombaça 

com aveia preta + azevém não apresentou altos consumos de água e o Kc médio durante o período 

foi inferior ao do mesmo capim em cultivo exclusivo. 

3. O Cynodon spp. em cultivo exclusivo apresentou médias de Kc próximas a 1 e os maiores 

picos ocorreram no verão, com Kc atingindo 1,32. O consórcio de Cynodon com aveia preta e 

azevém apresentou maiores valores de Kc no inverno do que o exclusivo. 

4. Não houve comportamento distinto dos valores de Kc nas estações de outono/inverno 

e primavera/verão. Entretanto, a ETc foi sempre maior na primavera/verão que no 

outono/inverno. Assim, o consumo de água das forrageiras varia em função do seu 

desenvolvimento, mas também, pode variar em função do clima proveniente de cada época do ano. 
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8. PARÂMETROS PRODUTIVOS E PRODUTIVIDADE DA ÁGUA DE FORRAGEIRAS 

TROPICAIS E SOBRESSEMEADAS COM FORRAGEIRAS DE INVERNO 

RESUMO 

A exploração intensiva de pastagens com forrageiras tropicais irrigadas é uma das formas mais 
eficientes de produção de ruminantes. Entretanto, os resultados dependem do conhecimento sobre 
essas forrageiras e da experiência em seu manejo. Este trabalho teve por objetivo a avaliação da 
produtividade da água (PA) e dos parâmetros produtivos (produtividade total de forragem - PTF, altura 
do dossel forrageiro - ADF e índice de área foliar - IAF) do Panicum maximum cv. Mombaça e Cynodon 
spp., em cultivo exclusivo e em sobressemeadura com aveia + azevém no outono/inverno. O manejo 
da irrigação foi feito considerando um fator de depleção de 0,3 (70% da umidade entre capacidade de 
campo e o ponto de murcha permanente). O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 
4 repetições, sendo as forrageiras os tratamentos com avaliação ao tempo dos ciclos. Para todos os 
parâmetros avaliados, os melhores resultados foram obtidos com o Mombaça em cultivo exclusivo. A 
PTF do Mombaça foi superior à do Cynodon spp. (59,3 e 30,2 Mg ha-1, respectivamente), em concordância 
com seus valores de IAF médio de 4,8 e 2,5, respectivamente. O uso mais eficiente da água ocorreu para 
o Mombaça em cultivo exclusivo (3,3 kg m-3), e os cultivos consorciados não apresentaram acréscimos 
na PA. O Cynodon spp. apresentou maior quantidade de colmos em relação ao Mombaça, com 12,2 e 7,9 
Mg ha-1 de massa seca de colmo (MSC), respectivamente. No período de outono/inverno, a PTF 
acumulada em cultivos exclusivo e sobressemeado foi superior no Mombaça de 12,9 Mg ha-1. Já a MSC 
foi superior para Cynodon spp. em ambos os tipos de cultivo. No inverno, o maior IAF ocorreu no 
Mombaça em cultivo exclusivo, seguido do Mombaça sobressemeado, 4,8 e 4,5, respectivamente. Os 
consórcios não aumentaram a produtividade de forragem durante o inverno. 

Palavras-chave: Irrigação de pastagens; Forrageiras tropicais; Sobressemeadura; Produtividade de 
matéria seca; Eficiência no uso da água 

 

Productive parameters and water yield of tropical forages and overseeded with 
winter forages  

 
 

ABSTRACT 

The exploration of the productive potential of the pasture according to the climate can be the 
key to the ruminant production. However, it depends on the understanding and involvement with the 
use of forage and irrigation to promote increases in production. The research aimed to evaluate forage 
production, botanical composition, canopy height (CH) and leaf area index (LAI) of Panicum maximum 
cv. Mombaça and Cynodon spp. cultivated exclusively and in overseeded consortium with oat + ryegrass 
in the fall/winter period. The management of irrigation by sprinkler was supplementary to meet the 
humidity in the field capacity, always to 0.7 of the water availability factor. The experimental design was 
a randomized block design with 4 replicates. For all evaluated parameters, the Mombaça grass in 
exclusive cultivation was present among the best results. Total forage production (TFP) was higher for 
Mombaça grass compared to Cynodon spp. (59.3 and 30.2 Mg ha-1, respectively); such behavior 
corroborates the mean LAI of 4.8 and 2.5 of Mombaça and Cynodon spp., respectively. Cynodon spp. 
presented higher number of stems than Mombaça with 12.22 and 7.99 Mg ha-1 of dry stem mass (DSM) 
respectively, which explains the low leaf-stem ratio (LSR) of Cynodon spp. Of 1.54. In the fall/winter 
period, the TFP of the exclusive and overseeded grasses, Mombaça was superior to the others with 
accumulate of 25.89 Mg ha-1. The DSM was superior for Cynodon spp. and Cynodon spp. + oats and 
ryegrass in relation to the others. Also in the winter period, the best LAI was Mombaça, followed by 
Mombasa + oats and ryegrass, of 4.8 and 4.5, respectively. 

Keywords: Pastures irrigated; Tropical forages; Overseeded; Dry matter yield; conventional water 
use efficiency 
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8.1. INTRODUÇÃO 

Um grande desafio para a sociedade humana é produzir alimentos suficientes para 

alimentar uma população crescente; sendo que, essa produção é altamente dependente da expansão 

da agricultura irrigada (LIU, 2011). Entretanto, a utilização de práticas inovadoras que aumentem 

a eficiência do uso da água é um desafio constante (LIU, 2011; LEVIDOW et al., 2014). 

As forrageiras são um grande componente dos agroecossistemas no mundo, contribuindo 

significativamente para a produção mundial de alimentos. Ao contrário do que muitos pensam, 

fornecem serviços aos ecossistemas, tais como a prevenção da erosão do solo, purificação do ar e 

da água, atenuação dos impactos de gases de efeito estufa e fornecimento de habitat para a vida 

selvagem (PUTNAM; ORLOFF, 2014). 

Nos últimos anos, o uso crescente de tecnologias tem permitido aumentar a produtividade 

na bovinocultura, dependente de técnicas que melhorem o principal recurso alimentar – as 

pastagens (SOARES et al., 2015). Em clima que favorece o crescimento das mesmas, a chave para 

produção de ruminantes está na dieta proveniente de forrageiras, sob pastejo ou cultivadas para 

armazenamento e uso posterior (MORRIS; KENYON, 2014; CHOBTANG et al., 2017a, 2017b).  

A irrigação de pastagens surge como  técnica promissora nos períodos de estiagem, 

quando as plantas forrageiras apresentam acentuada estacionalidade o que reflete na produção 

pecuária (MOCHEL FILHO et al., 2016). Trabalhos comparando a produtividade de pastagens 

irrigadas e não irrigadas apontam que a irrigação leva a incrementos de acúmulo médio diário de 

forragem entre 25 e 55 kg ha-1dia-1 (GOMES et al., 2015b; SANCHES et al., 2015, 2016, 2017; 

DANTAS et al., 2016). 

De tal modo, o uso da irrigação levou ao desenvolvimento de um novo conceito, a 

produtividade de água (ou eficiência de uso de água), com a qual se busca quantificar o retorno 

unitário de cada unidade de volume de água utilizado na produção de matéria seca (NEAL; 

FULKERSON; HACKER, 2011). DANTAS et al. (2016) compararam a eficiência do uso da água 

em forrageiras tropicais em diferentes estações do ano e observaram que a mesma foi maior no 

outono que no inverno sendo de 8,8 e 6,5 kg ha-1 mm-1, respectivamente. Em estudo com Brachiaria 

decumbens foram obtidos valores de 44,3 e 21,2 kg ha-1mm-1 para lâminas suplementares de irrigação 

de 3,8 e 10,5 mm d-1, respectivamente (LOPES et al., 2014).  

Embora seja um indicador importante, a eficiência de uso da água não deve ser utilizada 

isoladamente, pois pode induzir decisões incorretas, que não geram retorno do investimento. Tal 

como no caso de fertilizantes, os benefícios obtidos com a irrigação seguem a lei dos rendimentos 

decrescentes. De Paula Lana (2009) desenvolveu uma função que permite o cálculo do nível ótimo 

econômico de fertilização, baseado na relação benefício-custo. Tal como os fertilizantes, a água é 
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um recurso escasso e ao aplica-la via irrigação, deve-se buscar o melhor retorno possível. Portanto, 

a melhor solução provável será obtida ao combinar a eficiência de uso da água com a receita líquida 

obtida, buscando o maior retorno econômico possível. 

A produção de forragem ao longo do ano não atende de forma constante as exigências 

dos animais, e apesar de a irrigação atenuar sua estacionalidade, não a elimina (SANCHES et al., 

2015). Assim, o consórcio entre forrageiras de verão e inverno, em sobressemeadura, pode otimizar 

a produção forrageira no período hibernal e prolongar o período anual de utilização da pastagem, 

bem como melhorar sua qualidade (SILVEIRA et al., 2015). 

Em pastagens de Cynodon spp. existe possível sinergismo com forrageiras de inverno em 

sobressemeadura, comprovado pela baixa oscilação das variáveis qualitativas e significativas 

contribuições quantitativas na produção de forragem (CASTAGNARA et al., 2012; DA SILVA et 

al., 2012; NERES et al., 2012; AGUIRRE et al., 2014, 2016; GOMES et al., 2015a; SANCHES et 

al., 2015). Dois trabalhos com capim Coast-cross em Santa Maria/RS, (AGUIRRE et al., 2014, 2016) 

mostraram efeitos positivos da sobressemeadura no inverno, com taxa de acúmulo diário de 

forragem de 44,7 e 37,8 Kg de MS ha-1dia-1, para os cultivos sobressemeado com trevo e exclusivo, 

respectivamente. 

Trabalhos realizados com capim Tifton 85 na região noroeste do Paraná (GOMES et al., 

2015a; SANCHES et al., 2015) mostraram que a sobressemeadura de aveia aumentou 

significativamente a relação folha/colmo, em média 50 a 60%. Já em Dois Vizinhos-PR foi 

conduzido um ensaio com Cynodon nlemfuensis cv. Estrela Africana sobressemeado com cornichão 

e azevém (SILVEIRA et al., 2015), e o consórcio não alterou a produção total da forragem. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade de água, a composição botânica 

e os parâmetros produtivos (produção de forragem, altura do dossel forrageiro e índice de área 

foliar) dos capins Mombaça e Cynodon spp. em cultivo exclusivo, durante todo o ano, e cultivo 

sobressemeado com aveia preta + azevém durante o outono/inverno. 

 

8.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, em área 

experimental do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, em Piracicaba-SP (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul e Longitude 47º 

37’ 24.1” Oeste, Altitude de 569 m).  

Segundo a classificação de Köppen, o clima de região é do tipo Cwa – Subtropical ou 

tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e concentração das chuvas nos 
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meses de verão (PEREIRA et al., 2016). Durante o período experimental a precipitação pluvial 

acumulada foi de 1457,6 mm e a suplementação de água por irrigação foi de 570,7 mm. A Figura 

42 mostra a distribuição temporal das chuvas, da irrigação, da umidade relativa média do ar e das 

temperaturas média e mínima. 

 

  
Figura 42. Valores de precipitação (mm), umidade relativa (%), temperatura mínima (ºC) e temperatura média (ºC) durante o 
período experimental, de 02/2016 à 02/2017. Piracicaba/SP. Legenda: Pacum = precipitação acumulada no período, Iacum = irrigação 
acumulada no período, Tmín = menor temperatura apresentada no período. 

 

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico 

Eutroférrico (SANTOS et al., 2013). No ano anterior foram realizados o preparo convencional do 

solo (aração e gradagem), o controle de plantas daninhas, a correção do pH com aplicação de 

calcário dolomítico na dosagem de 4 mil kg ha-1 e adubação de base, segundo critérios estabelecidos 

por Raij et al. (1997) e baseados na análise química e granulométrica (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Análise química e granulométrica do solo da área experimental na camada de 0 – 20 

cm, 20-40 cm. Piracicaba/SP, 2015. 

Camada pH P   K        Ca        Mg   H+Al          Al CTC Areia Silte Argila 

(cm)  CaCl2 mg dm-3    cmolc dm-3 cmolc dm-3 (%) (%) (%) 

0 – 20 5,3 72 0,94  3,9       1,8      3,1    0,2 9,74 35,7 19,2 45,1 

20 – 40 4,9 31 0,44  1,3       1,0      4,2            0,2                    6,94 29,3 18,7 52,0 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável; CTC = 

complexo de troca catiônica.   

Durante o experimento houve adubações nitrogenadas fracionadas com ureia, aplicadas 

após cada ciclo de crescimento/corte, nas doses de 80 e 50 kg ha-1 ciclo-1 de N nos períodos de 

primavera-verão e outono-inverno, respectivamente. Pesquisas recentes em pastagens irrigadas têm 

demonstrado  que a aplicação fracionada de nitrogênio produz bons resultados produtivos, com 
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doses variando entre 40 e 100 kg ha-1 ciclo-1 (MAGALHÃES et al., 2012; GOMES et al., 2015b; 

SANCHES et al., 2017). 

As forrageiras utilizadas foram os capins Cynodon spp. e o Panicum maximum cv. Mombaça, 

em cultivo exclusivo e sobressemeado com as forrageiras de inverno aveia preta (Avena strigosa cv. 

Embrapa 29 - Garoa)  e azevém (Lolium multiflorium cv. Fepagro São Gabriel) no período de 

outono/inverno. O experimento foi conduzido com 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 

parcelas experimentais, tal como segue: tratamento 1, com o Mombaça de 12/02/16 a 13/02/17, 

com 12 ciclos de coleta (12 CDC); tratamento 2, com o Mombaça + aveia preta + azevém, de 

07/05/16 a 22/09/16 (4 CDC); tratamento 3, com o Cynodon spp., de 19/02/16 a 15/02/17 (14 

CDC); e o tratamento 4, com Cynodon + aveia preta + azevém, de 30/04/16 a 14/10/16 (6 CDC), 

conforme Quadro 3. 

 

CDC 
Tratamento 1** Tratamento 2*** Tratamento 3** Tratamento 4*** 

Período (dias do intervalo do ciclo – INÍCIO até FIM) 

1º 12/02 até 11/03/2016 ------ 19/02 até 18/03/2016 ------- 

2º 12/03 até 08/04/2016 ------ 19/03 até 08/04/2016 ------- 

3º 09/04 até 06/05/2016 ------ 09/04 até 29/04/2016 ------- 
   4º * 07/05 até 15/06/2016 07/05 até 15/06/2016 30/04 até 01/06/2016 30/04 até 01/06/2016 

5º 16/06 até 25/07/2016 16/06 até 21/07/2016 02/06 até 01/07/2016 02/06 até 28/06/2016 

6º 26/07 até 03/09/2016 22/07 até 22/08/2016 02/07 até 06/08/2016 29/06 até 22/07/2016 

7º 04/09 até 01/10/2016 23/08 até 23/09/2016 07/08 até 08/09/2016 23/07 até 12/08/2016 
8º 02/10 até 29/10/2016 ------- 09/09 até 11/10/2016 13/08 até 08/09/2016 

9º 30/10 até 25/11/2016 ------- 12/10 até 01/11/2016 09/09 até 14/10/2016 

10º 26/11 até 19/12/2016 ------- 02/11 até 22/11/2016 ------- 

11º 20/12 até 16/01/2017 ------- 23/11 até 13/12/2016 ------- 
12º 17/01 até 13/02/2017 ------- 14/12 até 04/01/2017 ------- 

13º ------- ------- 05/01 até 25/01/2017 ------- 

14º ------- ------- 26/01 até 15/02/2017 ------- 

Quadro 3. Datas e períodos de cortes dos capins exclusivos e sobressemeados realizados durante 
o período experimental. Piracicaba/SP, 2016-2017.   
 * Primeiro corte de inverno: fixo com 40 dias para a Mombaça exclusiva e sobressemeado, e 33 dias para o Cynodon spp 

exclusivo e sobressemeado. ** Cortes do capim exclusivo, *** Cortes da sobressemeadura nos capins. 

Desta forma, o delineamento experimental foi de blocos casualizados com 4 tratamentos 

e 4 repetições, totalizando 16 parcelas experimentais. Os CDC foram variáveis para cada forrageira, 

e o número total destes em cada tratamento foi dependente da duração do CDC de cada uma delas. 

Nas forrageiras de inverno, o período de experimento foi dependente da persistência da aveia e do 

azevém no campo, sendo variável em cada um dos consórcios com o Mombaça e o Cynodon spp. 

A irrigação foi feita com um sistema de aspersão convencional fixo e automatizado, com 

espaçamento 12 x 12 m (emissores x linhas). O tempo de irrigação foi variável, ou seja, lâmina 

variável e turno de rega fixo, de acordo com o consumo de água das culturas, que foi medido em 

lisímetros de pesagem. A intensidade de aplicação dos aspersores (Ia) foi de 12,3 mm h-1 

funcionando à pressão de 25 mca. A irrigação foi composta por aspersores de baixa vazão do tipo 

setorial (para restringir a irrigação em ângulo de 90º), com vazão de 0,492 m³ h-1. 
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A lâmina de irrigação (LI) a ser aplicada foi determinada pela razão do volume consumido 

pelo lísimetro (litros) e área do mesmo (m²), com profundidade efetiva (Z) igual a 600 mm.   O 

intervalo de irrigação previamente estabelecido foi em função de um limite de 70% do fator de 

disponibilidade de água (Ө70 = umidade a 70%).  A umidade à capacidade de campo (θcc) foi 

considerada como a umidade correspondente ao valor do potencial matricial, sendo Ψm = 0,06 bar 

(ANDRADE; STONE, 2011). Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da 

curva de retenção de água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, 

no Laboratório de Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada pela equação de 

Genuchten (VAN GENUCHTEN, 1980): 

 

𝛳𝑎 = 0,2938 +  [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01)  (1) 

Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψma = potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 
Os CDC foram fixos para os cultivos exclusivos de Mombaça e Cynodon de 21 e 28 dias 

após o corte (DAC) na primavera/verão e 33 e 40 DAC no outono/inverno, respectivamente. 

Adotou-se  a altura pós corte (resíduo) segundo literatura de 30 cm para Mombaça (SIMONETTI; 

MARQUES; COSTA, 2016) e 10 cm para o Cynodon (SANCHES et al., 2017). Para as parcelas 

com sobressemeadura, os ciclos de corte foram variáveis em função do crescimento das forrageiras 

de inverno aferidos com o LAI 2000, sendo o primeiro ciclo de 40 DAC e 33 DAC nas 

sobressemeaduras com Mombaça e Cynodon, respectivamente, no intuito de estabelecimento das 

forrageiras de inverno. O Mombaça sobressemeado passou a ter altura pós corte (resíduo) de 15 

cm, no Cyndon manteve-se a mesma altura. O procedimento de corte e coleta se repetiu até a 

extinção da aveia e azevém nas pastagens. 

Em laboratório, nos cultivos exclusivos, as amostras de Mombaça e Cynodon foram 

submetidos a separação botânica (folha, colmo e material morto) em seguida, encaminhados  a 

estufa de circulação de ar forçado (65º por 72 h) e determinou-se a matéria seca das forrageiras: 

PTF (produtividade total de forragem), PF (produção de folhas), PC (produção de colmos), PMM 

(produção de material morto). Nos cultivos sobressemeados, as amostras foram separadas, sendo 

o Mombaça separado da Aveia+Azevém e o Cynodon separado da Aveia+Azevém. Assim, 

seguiram os mesmos procedimentos determinando-se também a PTAA (produtividade total da 

aveia + azevém), PFAA (produção de folhas da aveia + azevém) e a PCAA (Produtividade de 
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colmos da aveia + azevém), o material morto não foi identificado e separado por estar em processo 

de decomposição. 

Ao final do ciclo também foi avaliado o Índice de área foliar (IAF) e altura final do dossel 

forrageiro (H). Para realização da avaliação do IAF foi utilizado o sensor de mesa Licor 3000C 

(planímetro ótico eletrônico desenvolvido em Nebrasca, EUA) procedendo-se com coletas de 10 

perfilhos aleatoriamente conduzidos a leitura em laboratório com o auxílio do sensor Licor 3000C, 

onde foi determinado a área específica (cm² g-1) pela leitura da área (cm²) no sensor dividido pela 

massa seca (g) do perfilho (COSTA et al., 2016). Com a área específica foi determinado o IAF 

segundo a equação: 

 

IAF =  Ae ∗ Prod;      (2) 

Em que; 

IAF = índice de área foliar (adimensional); 

Ae = área específica (cm² g-1); 

Prod = produtividade da forragem (g cm²); 

 

Para estimar o consumo de água e a produtividade da água (PA) das forrageiras, foi 

utilizado do total precipitado e irrigado (Figura 42) durante o período experimental em cada ciclo, 

considerando assim em função do uso eficiente da água. Sendo calculado através da seguinte 

equação: 

PA =  
PTF

10∗(P+I)
       (3) 

Em que; 

PA – Produtividade de água, em Kg m-3; 

PTF – Produtividade Total de Forragem, em Kg ha-1 de matéria seca; 

P+I – Precipitação pluvial e Irrigação, em mm. 

Os dados experimentais foram submetidos a análise de variância (p ≤ 0,05) e quando 

significativas as médias foram comparadas através do Teste Tukey (p ≤ 0,05) com auxílio das 

ferramentas estatísticas SAS para Windows 7 e o assistat 7.7 (FRANCISCO; CARLOS, 2016). 

 

8.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação global entre os 4 tratamentos foi feita por meio do procedimento de 

modelos mistos (ProcMix) do Software SAS, com ajustes de múltiplos fatores e preenchimento de 

falhas (Tukey-Kramer), e apresentou os seguintes resultados: 
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Tabela 11. Dados médios por ciclo de produtividade total de forragem (PTF), produção de folhas 

(PF), produção de colmos (PC), produção de material morto (PMM), altura do dossel (H), índice 

de área foliar (IAF) e produtividade da água (PA). Piracicaba/SP, 2016/17. 

 PTF (kg ha-1) PF (kg ha-1) PC (kg ha-1) PMM (kg ha-1) H (m) IAF PA (kg m-3) 

Mombaça 4941 A 4175 A 666 A 100 A 91,3 A 4,8 A 3,3 A 

Mom + Av + Az 3009 B 2149 B 753 A 107 AB 61,4 B 4,3 B 2,5 B 

Cynodon 2154 C 1151 C 873 A 130 A 27,8 D 2,5 C 1,9 C 

Cyn + Av + Az 1873 C 1108 C 750 A 15 B 44,3 C 2,9 C 1,9 C 
Legenda: Mom + Av + Az = consórcio de Mombaça mais aveia e azevém, Cyn + Av + Az = consórcio de Cynodon mais aveia 

e azevém. 

 

As maiores produções médias de folhas e de forragem do capim Mombaça correspondem 

aos maiores índices de área foliar (IAF). Transformando os valores de PTF em acúmulo diário tem-

se 162,4; 86,0; 82,6 e 66,9 kg ha-1dia-1 de MS para o Mombaça em cultivo exclusivo e 

sobressemeado, Cynodon em cultivo exclusivo e sobressemeado, respectivamente. Em cultivo 

irrigado com adubação nitrogenada entre agosto e dezembro, Mochel Filho et al. (2016) realizaram 

um experimento com capim Mombaça em Parnaíba-PI e obtiveram um acúmulo diário de 

forragem de 141,5 kg ha-1dia-1, valor ligeiramente inferior ao encontrado no trabalho de Silva et al. 

(2009), que trabalharam com o mesmo capim, em Araras-SP, e observaram taxas de acúmulo diário 

de forragem superiores a 200 kg ha-1dia-1 no mês de janeiro. 

Na eficiência no uso da água, o capim Mombaça em cultivo exclusivo apresentou uma 

produtividade da água (PA) média anual superior aos demais, sendo de 3,3 kg m-3 de MS. Em 

condições do Nordeste da Alemanha, um trabalho sobre silagem de pastagem e de milho com 

aporte de água por precipitação pluvial e irrigação apresentou valores de PA de 1,5 e 2,6 kg m-3 de 

MS (KRAUS et al., 2015). Lopes et al. (2014) conduziram um experimento com Brachiaria decumbens 

sob diferentes lâminas de irrigação e encontraram valores de PAs entre 2,2 e 4,4 kg m-3 de biomassa 

de forragem verde. Considerando-se uma média 30% de massa seca (superior ao padrão, de 20%) 

e transformando a PA para massa seca, obteríamos valores aproximados de 0,7 e 1,3 kg m-3, 

respectivamente. Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho, o capim Mombaça em 

cultivo exclusivo e sobressemeado apresentou maior eficiência no uso da água, com valores de PA 

de 3,3 e 2,5 kg m-3, respectivamente. 

Sanches et al. (2016) realizaram experimentos com o Cynodon cv. Tifton 85 sob irrigação 

no noroeste do Paraná e observaram taxas de acumulo diário de forragem de 102,7 kg ha-1dia-1, 

superior aos valores encontrados para o Cynodon utilizado neste experimento. Uma provável 

justificativa para tal diferença é o fato de o capim Cynodon spp. ter sido implantado meses antes do 
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experimento e ser uma provável mistura entre Tifton e grama estrela ou coast-cross (menos 

produtivos que o Tifton 85). 

A altura média  do capim Mombaça em cultivo exclusivo, de 91,3 cm corrobora os dados 

de literatura (SILVA et al., 2009; SIMONETTI; MARQUES; COSTA, 2016).  No entanto, a altura 

do dossel no consórcio em sobressemeadura de aveia com azevém em Mombaça, apresentou valor 

médio intermediário de 61,4 kg ha-1 dia-1 (Tabela 11), que pode ser devido ao manejo de corte mais 

baixo, a 15 cm do solo, na tentativa de garantir o estabelecimento das forrageiras de inverno.  

Os valores produtivos durante as estações do ano para as forrageiras de verão (Mombaça 

e Cynodon) são apresentados na Tabela 12. As maiores PTF apresentadas estiveram presentes no 

período de primavera/verão, tanto para o Cynodon como para o Mombaça, corroborando os 

resultados de Aguirre et al., (2016), que trabalharam com capim Coast-cross e encontraram maiores 

produções de matéria seca no período de primavera/verão, correspondente a 61,5% da produção 

total do ano. Neste experimento, no período de primavera/verão foram obtidos cerca de 60% da 

PTF no Cynodon spp. Sanches et al., (2016) realizaram experimento com um Cynodon em Mariluz-

PR e encontraram 71% da produção de um Cynodon irrigado no mesmo período, confirmando a 

concentração da maior parte da PTF nas estações mais quentes e de maior luminosidade do ano. 

Comparando a produção das forrageiras tropicais nas estações do ano, o Mombaça e o 

Cynodon spp. não apresentaram diferenças significativas de produção de folhas, mas em média o 

Mombaça foi superior. Na produção de colmos, o Cynodon spp. apresentou maiores valores no 

inverno e na primavera, com maior média geral. Tais resultados podem ter relação com suas 

características morfológicas, relacionadas ao hábito de crescimento cespitoso, com lançamento de 

perfilhos com estolões, característica marcante da alta produção de colmo desse gênero (GOMES 

et al., 2015a; AGUIRRE et al., 2016; SANCHES et al., 2016, 2017). 

A produtividade da água do Mombaça foi maior que a do Cynodon spp. durante todas as 

estações do ano (Tabela 12). Os menores valores de PA ocorreram em períodos quentes e chuvosos 

(verão), em ambas as forrageiras. Observou-se uma grande contribuição de chuvas no verão, 

aproximadamente 47% do total anual, e no inverno houve apenas 68,7 mm (4,7% do total). Isto 

que justifica a maior PA do Mombaça nessa última estação, já que nem toda a chuva é aproveitada 

no verão, tanto pela grande intensidade quanto pelo estado de umidade do solo antes da chuva. É 

provável que as chuvas de inverno tenham maior aproveitamento, devido às menores intensidades 

e à menor frequência, bem como pelo solo estar mais seco nessa estação. A PA sofre grande 

influência da precipitação pluvial ocorrida no período, Dantas et al. (2016), por exemplo, 

observaram maior eficiência no uso da água no outono em relação ao inverno, com acréscimos de 

603 kg ha-1 de MS (0,23 kg m-3) em um ciclo de corte na Brachiaria brizantha.  
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Tabela 12. Dados médios de PTF, PF, PC e IAF acumulados durante o ano entre estações para 

capim Mombaça e Cynodon spp. em cultivo exclusivo. Piracicaba/SP, 2016/17. 

  Outono Inverno Primavera Verão MG CV% 

PTF 

Mombaça 13138,6 aB 12752,9 aB 15645,1 aAB 17756,6 aA 14823,3 a 4,97 

Cynodon 5512,9 bB 6584,3 bB 10876,6 bA 7181,0 bB 7538,7 b 15,44 

MG 9325,8 B 9668,6 B 13260,8 A 12468,8 A 11181,0 --- 

PF 

Mombaça 10862,6 aA 10833,8 aA 14177,5 aA 14228,8 aA 12525,7 a 7,31 

Cynodon 2774,8 aA 3762,9 aA 5656,5 aA 3924,6 aA 4029,7 b 16,24 

MG 6818,7 C 7298,4 BC 9917,0 A 9076,7 AB 8277,7 --- 

PC 

Mombaça 2029,8 aB 1301,5 bB 1362,7 bB 3304,3aA 1999,6 b 11,39 

Cynodon 2297,6 aB 2256,0 aB 4929,7 aA 2732,8 aB 3054,0 a 19,89 

MG 2163,7 B 1778,8 B 3146,2 A 3018,6 A 2526,8 --- 

IAF 

Mombaça 5,29 aAB 4,76 aB 6,59 aA 6,67 aA 5,83 a 6,83 

Cynodon 2,51 bA 2,41 bA 2,89 bA 2,31 bA 2,53 b 15,44 

MG 3,90 AB 3,59 B 4,74 A 4,49 AB 4,18 --- 

PA 

Mombaça 2,62 aB 3,92 aA 3,13 aB 2,53 aB 3,05 a 5,17 

Cynodon 1,90 bA 1,49 bAB 2,18 bA 1,00 bB 1,64 b 14,96 

MG 2,26 ab 2,70 a 2,66 a 1,77 b 2,35 --- 
Legenda: PTF = produtividade total de forragem, PF = produção de folhas, PC = produção de colmos, IAF = índice de área 

foliar, PA = produtividade de água. Obs. Letras maiúsculas para linhas e letras minúsculas para colunas. 

 

Os maiores valores de PTF e PF ocorreram no Mombaça em cultivo exclusivo, podendo 

ser observado que não houve uma interação positiva entre o consórcio sobressemeado de aveia 

com azevém no Mombaça (Tabela 13). Durante o experimento foi observado que pode ter 

ocorrido algum tipo de alelopatia entre essas espécies, e não um sinergismo entre ambas. Cavalli et 

al. (2016) realizaram um experimento com capim Sudão, em São José do Cedro-SC, e observaram 

efeito alelopático da aveia preta e do azevém no crescimento de plantas e raízes. 

 

Tabela 13. Dados produtivos e biométricos no período de inverno para os tratamentos. 

Piracicaba/SP, 2016. 

 PTF (kg ha-1) PF (kg ha-1) PC (kg ha-1) PMM (kg ha-1) H (m) IAF PA (kg m-3) 

Mombaça 12752,9 a 10833,8 a 1301,5 b 617,6 a 82,6 a 4,8 a 3,92 a 

Mom+Av+Az 9612,7 b 6249,0 b 2956,3 a 407,5 ab 62,0 b 4,5 a 3,05 b 

Cynodon 6584,3 c 3762,9 c 2256,0 ab 565,4 a 25,7 d 2,4 b 1,49 c 

Cyn+Av+Az 7283,4 c 4392,4 c 2854,6 a 36,5 b 43,4 c 2,9 b 2,05 c 

CV (%) 10,60 13,00 19,07 48,28 4,09 11,39 11,31 
Legenda: PTF = produtividade total de forragem, PF = produção de folhas, PC = produção de colmos, PMM = produção de 

material morto, H = altura do dossel forrageiro, IAF = índice de área foliar e PA = produtividade da água. 

As parcelas de Cynodon, em cultivo exclusivo e sobressemeado, apresentaram os menores 

valores de PTF e PF, sem diferenças significativas entre si. A sobressemeadura de aveia com 

azevém no Cynodon não apresentou diferença significativa para essas variáveis, corroborando com 

os resultados obtidos por Gomes et al. (2015a), que não encontraram efeitos significativos da 

sobressemeadura de aveia sobre a PTF e a PF de Cynodon spp cv. Tifton 85. Diferentemente, 
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Sanches et al. (2015) obtiveram resultados significativos e positivos com a sobressemeadura de 

aveia em Tifton 85. Tais resultados indicam que há interferência de outros fatores sobre PTF e PF, 

possivelmente não verificados adequadamente nos experimentos citados e também no presente 

trabalho. 

A quantidade de matéria morta foi menor nas parcelas do consórcio sobressemeado de 

aveia com azevém no Cynodon spp., apresentando baixa quantidade de material morto em relação 

aos demais. Isto evidencia o bom sinergismo (diferentemente do que ocorreu no Mombaça) entre 

as três forrageiras, que também produziram uma boa quantidade de PTF e alta produção de colmos, 

sendo compatíveis o consórcio. Neres et al. (2012) falam sobre a importância da compatibilidade 

de forrageiras, sendo no experimento deles obtiveram problemas com relação à altura da cultura 

sobressemeada (feijão guandu) que promoveu sombreamento no Cynodon. 

Nos ciclos de inverno, a maior PA foi obtida no capim Mombaça em cultivo exclusivo, 

seguido pelo Mombaça consorciado com aveia + azevém (Tabela 13). Em trabalhos conduzidos 

com aveia e azevém no outono/inverno foram observadas variações de PA entre 0,95 e 2,5 kg m-

3 (NEAL; FULKERSON; HACKER, 2011), indicando que o consórcio entre Mombaça e aveia + 

azevém pode ter contribuído para o declínio da PA em relação ao cultivo exclusivo. 

Nos diferentes ciclos, o capim Mombaça apresentou alta produção no 6o ciclo (7759,6 kg 

ha-1 corte-1), conforme se vê na Figura 43. No período, a temperatura média foi de 19,4ºC e a 

mínima, de 6,3ºC (Figura 42), o que não justificaria essa alta produção. Entretanto, no ciclo anterior 

ocorreu um erro de manejo na coleta de forragem (corte), como pode ser notado ao observar a 

ausência de produção de colmos no 5o ciclo, gerada pelo erro na altura da planta após o corte 

(resíduo). Assim, boa parte da forragem do 5o corte não foi colhida, permanecendo no campo, e 

pode ter contribuído para a alta produção no ciclo seguinte. Além disso, essa condição favorece o 

desenvolvimento devido à maior área foliar remanescente após corte, que aumenta o acúmulo de 

produtos da fotossíntese. Em estudo de Silva et al. (2009), os autores apresentaram diferenças 

significativas de produção para diferentes alturas de corte, corroborando com o ocorrido neste 

trabalho.  
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Figura 43. Dados médios de produtividade total de forragem (PTF) e produtividade de folhas (PF) e colmos (PC) por ciclo de 
corte, para os capins Mombaça (Figuras 43.a e 43.b) e Cynodon (Figuras 43.c e 43.d). Piracicaba/SP, 2016/17. 

 

Mesmo assim, os valores de PTF e PF para o Mombaça foram menores nos ciclos de 

outono/inverno, principalmente nos ciclos 4, 5 e 7, que apresentaram as menores médias de PTF: 

2813,5; 2219,6 e 2773,7 kg ha-1 ciclo-1, respectivamente, com taxa de acúmulo médio de 72,3 kg ha-

1dia-1. O ciclos ocorridos no período de primavera/verão (1, 8, 9, 10, 11 e 12) apresentaram taxas 

de acúmulo médio de forragem de 203,7 kg ha-1dia-1 (cerca de 35% do potencial), corroborando 

com os resultados obtidos em outros trabalhos de pesquisa, que mostram redução acentuada  nos 

períodos anuais de estacionalidade da produção (CASTAGNARA et al., 2012). 

O Cynodon spp. apresentou grande variabilidade de produção entre os ciclos, sendo que a 

maior PTF ocorreu no 8o ciclo (3515,7 kg ha-1) (início da primavera), com as menores produções 

no 3o, 4o, 5o e 12o ciclos (Figura 43.c). Aguirre et al. (2014) apresentaram resultados para capim coast-

cross, em que a maior massa de forragem foi de 5204 kg de MS ha-1 no 2o ciclo de outono, mas os 

maiores acúmulos ocorreram na primavera/verão, tal como no presente trabalho.    

No 5o ciclo (inverno), o Cynodon spp. apresentou a maior produção de material morto 

(Figura 43.d), com aproximadamente 24% do total produzido e média de 9,3% nos ciclos de 

outono/inverno. Gomes et al. (2015a) trabalharam com o consórcio de aveia e Cynodon spp. cv. 

Tifton 85 e encontraram, em um único ciclo de inverno, material morto compondo 25,7% da 

produção de massa seca e média de 12,2% de material morto nos ciclos hibernais. 

Nos consórcios sobressemeados (Figura 44), o capim Mombaça com aveia + azevém 

apresentou maior produção no 3o ciclo com PTF 4237,2 kg ha-1, elevada taxa de acúmulo de 132,4 

kg ha-1 dia-1 e média durante todo o período de 86 kg ha-1 dia-1. Em alguns cultivos consorciados de 
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gramíneas com forrageira de inverno as taxas de acumulo de forragem tem variado entre 66,5 e 

143,5 kg ha-1dia-1 (DA SILVA et al., 2012; AGUIRRE et al., 2014; GOMES et al., 2015a; 

SANCHES et al., 2015; SILVEIRA et al., 2015).  

 

 

Figura 44. Dados médios por ciclo para os consórcios sobressemeados de Mombaça + aveia preta + azevém (Figura 44.a) e 
Cynodon + aveia preta + azevém (Figura 44.b). Piracicaba/SP, 2016. 

 

O índice de área foliar (IAF) foi diretamente proporcional à  produção total de forragem 

(PTF) para o capim Mombaça sobressemeado (Figura 44.a), tal como observado por Silva et al. 

(2009), que fizeram estudos com o capim Mombaça e relataram uma relação direta entre a produção 

de forragem e o IAF. 

O Cynodon spp. com aveia preta + azevém apresentou a maior PTF no 6o ciclo (início da 

primavera), com produção de 2676 kg ha-1 e taxa de acúmulo de forragem de 74,3 kg ha-1 dia-1, 

corroborando com o trabalho de Sanches et al. (2015), que obtiveram uma taxa de acúmulo de 74,2 

kg ha-1dia-1 para capim Tifton 85 com aveia irrigados. Os ciclos 2 a 5 ocorreram no inverno, com 

PTF acumulada de 7283,4 kg ha-1, valores superiores ao encontrado por Silveira et al. (2015), de 

6676,2 kg ha-1 em 3 ciclos de inverno com grama Estrela Africana + azevém + cornichão, em Dois 

Vizinhos-PR. 

Durante o período experimental das sobressemeaduras, as contribuições percentuais 

médias das forrageiras de inverno (aveia preta + azevém) na produção total foram de 42% e 90%, 

nos cultivos com Mombaça e Cynodon, respectivamente. Durante o inverno, o Cynodon teve baixa 

contribuição para a produção de forragem, que foi predominantemente proveniente da aveia preta 

e do azevém.  Diferentemente, Gomes et al. (2015a) observaram que o Cynodon participou com 

65% da forragem total produzida em cultivo com aveia no período de outono/inverno. 

 

8.4. CONCLUSÕES 

O capim Mombaça apresentou as maiores produções de forragem, com PTF e PF de 59,3 

e 50,1 Mg ha-1 ano-1, e os maiores valores de índice de área foliar, com média de 4,8. O Cynodon spp. 
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apresentou produção total acumulada de 30,2 Mg ha-1ano-1 e IAF médio de 2,5.  

A produtividade da água foi maior para o capim Mombaça em cultivo exclusivo, sendo 

que o consórcio das forrageiras de inverno nas forrageiras tropicais não aumentou a eficiência do 

uso da água no período de outono/inverno.  

Para os capins em cultivo exclusivo, no período de primavera/verão ocorreram as maiores 

PTF em relação ao outono/inverno, com produções médias de 25729,6 kg ha-1 na primavera/verão 

e 18994,4 kg ha-1, respectivamente. As maiores PTF ocorreram no Mombaça na primavera/verão 

com acumulado de 33401,7 kg ha-1 representando 56% da produção total do ano da mesma.   

O Cynodon em cultivo exclusivo apresentou grande acúmulo de colmos, principalmente 

no inverno e na primavera. 

Os consórcios de gramíneas tropicais sobressemeadas com aveia e azevém não surtiram 

efeito significativo sobre a produção de forragem, sendo que no período de inverno, o capim 

Mombaça em cultivo exclusivo apresentou a maior produtividade de forragem entre todas. 
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9. CURVA DE CRESCIMENTO EM FUNÇÃO DO ACÚMULO DE GRAUS-DIAS 

PARA FORRAGEIRAS TROPICAIS E DE INVERNO 

RESUMO 

Uma das limitações na produção de plantas forrageiras irrigadas está na determinação de 
parâmetros biométricos adequados para definir a entrada de animais em pastejo. Os parâmetros 
biométricos de pastagens podem ser medidos ou estimados; a vantagem da estimativa é a rapidez e a 
possibilidade de otimização do planejamento de pastejo. Assim, objetivou-se avaliar as correlações 
existentes entre o acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD), altura do dossel forrageiro (ADF), 
índice de área foliar (IAF) e o número de dias do ciclo para Panicum maximum cv. Mombaça e Cynodon 
spp., em cultivo exclusivo durante um ano e em sobressemeadura com aveia preta e azevém no período 
de outono/inverno. O estudo foi realizado entre fevereiro de 2016 e 2017, com as forrageiras irrigadas 
por aspersão convencional. O IAF e a ADF foram medidos duas vezes por semana, em intervalos de 3 
e 4 dias. Os parâmetros foram correlacionados com o acúmulo de GDD a cada ciclo de corte, e também 
com o número de dias de cada ciclo. Todas as correlações apresentaram altos coeficientes de correlação 
em ajustes lineares. Nos ciclos de primavera/verão, o Mombaça em cultivo exclusivo apresentou as 
maiores médias de ADF e IAF, de 102,3 cm e 5,93, respectivamente. No outono/inverno o cultivo 
sobressemeado com Mombaça apresentou IAF similar ao exclusivo, em torno de 5,6. No 
outono/inverno o Cynodon spp. apresentou menores valores de IAF e ADF em relação ao cultivo 
sobressemeado, em média 16,4 cm menor e IAF em 1 ponto inferior. Na primavera/verão observou-se 
o fechamento do ciclo no Mombaça aos 24 dias, não havendo aumento da produção de folhas. Assim, 
o IAF e a ADF podem ser bons parâmetros de manejo para definir o momento da entrada de animais 
nas pastagens com essas forrageiras.   

Palavras-chave: Forrageiras irrigadas; Lolium multiflorum; Avena strigosa; Temperatura base; Altura 
de dossel forrageiro; Índice de área foliar 

 

Growth curve as a function of degrees-days income for tropical and winter forage 
crops 

 
 

ABSTRACT 

One of the limitations in the production of irrigated forage plants is in the determination of 
biometric parameters suitable for defining the animal entrance in grazing pastures. Thus, this study 
aimed to evaluate the correlation between the accumulation of degrees-days of development (GDD), 
forage canopy height (ADF), leaf area index (LAI) and cycle time (days) for guinea grass Panicum 
maximum cv. Mombasa and bermudagrass Cynodon spp., single cropped  for the whole year and 
overseeded with black oat and ryegrass in the fall/winter season. The study was carried out from 
February 2016 to February 2017, with the forage crops irrigated by a sprinkler system.  LAI and ADF 
were measured twice a week, on intervals of 3 and 4 days. The parameters were correlated to the 
accumulation of GDD at each cutting cycle, and also, to the cycle time (days). All the correlations 
showed high correlation coefficients on linear adjustments. For the spring/summer cycles, the guinea 
grass cv. Mombasa in exclusive cultivation showed the highest averages for ADF and LAI, 102.3 cm 
and 5.93 respectively. In the autumn/winter, the guinea grass Mombasa overseeded showed a LAI value 
similar to the single cropped one, around 5.6. In the fall/winter season, Cynodon spp. presented lower 
values for LAI (one unit lower) and ADF (16.4 cm lower) than the overseed Cynodon spp.,  It was 
observed that the spring/summer cycles of guinea grass Mombasa had duration of 24 days, after which 
there was no increase in the leaf production. Therefore, LAI and ADF may be good management 
parameters for the entry of animals into the pastures. 

Keywords: Irrigated forage crops; Lolium multiflorum; Avena strigose; Base temperature; Forage 
canopy height; Leaf area index 
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9.1. INTRODUÇÃO 

No final do século XVIII, a carne bovina e o couro eram importantes produtos brasileiros 

de exportação. Após três séculos o cenário internacional é novamente propício para a pecuária 

brasileira, com a entrada de novos consumidores como a Rússia e a China, assim como de países 

emergentes da África e Ásia (SOUZA, 2008). 

O país tem ampla área para produção bovina, com cerca de 170 milhões de hectares de 

pastagens (MOREIRA et al., 2014), e acredita-se que o potencial produtivo das mesmas pode ser 

expandido, obtendo maiores taxas de lotação animal (medida em UA ha-1), com estimativa de sair 

da atual população de 94 milhões de unidades animais (MUA) para atingir uma população potencial 

de 293  MUA (STRASSBURG et al., 2014). 

O crescimento das pastagens é influenciado por variáveis climáticas, principalmente a 

radiação solar e a temperatura ambiente (VOGELER et al., 2016). Em países de clima tropical, 

como o Brasil, as altas temperaturas favorecem o crescimento de plantas forrageiras, e com manejo 

adequado têm-se observado altas produções (FONSECA et al., 2007; PEZZOPANE et al., 2012; 

GOMES et al., 2015b; ANDRADE et al., 2016; ANTONIEL et al., 2016; MARTUSCELLO et al., 

2016; SANCHES et al., 2016). 

Mesmo quando o clima em algumas regiões do país é causa de sazonalidade da produção 

nas forrageiras tropicais, pode-se aumentar a oferta de forragem com a sobressemeadura de 

forrageiras mais adaptadas ao frio (DUCHINI et al., 2014); e onde há escassez hídrica a irrigação 

de pastagem surge como alternativa para suprir o déficit hídrico e maximizar o potencial produtivo 

(OLIVEIRA et al., 2016). Em alguns casos, a combinação de ambas as técnicas (irrigação e 

sobressemeadura) tem demonstrado ser uma solução prática e econômica (SANCHES et al., 2015). 

Índices climáticos são largamente utilizados em estimativas de desenvolvimento de 

plantas cultivadas, geralmente para estimar ou prever o comprimento de diferentes fases de 

desenvolvimento de uma cultura. Bonhomme (2000) observa que é importante relacionar o 

desenvolvimento das culturas à escala de tempo térmico, utilizando unidades térmicas de 

crescimento e possibilitando uma interpretação mais ampla do ciclo fenológico. Um dos mais 

populares índices climáticos é o acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD), que é a soma 

de calor acima de uma temperatura basal, definida para cada cultura. Temperaturas abaixo desse 

limite fazem com que os processos metabólicos cessem ou ocorram a taxas tão baixas que podem 

ser desconsideradas para o desenvolvimento de plantas.  

Há vários estudos sobre temperatura base para forrageiras tropicais mas, de modo geral,  

utiliza-se como temperatura basal valores próximos a 15ºC (SILVA et al., 2012; MORENO et al., 

2014). Essa temperatura foi estimada para o Panicum maximum cv. Mombaça, em um ensaio feito 
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por Neto et al. (2002), no qual obtiveram o valor de 13,8oC. Entretanto, Mendonça & Rassini 

(2006) estimaram a temperatura basal para seis forrageiras tropicais e encontraram o valor de 15oC 

para o P. maximum cv. Tanzânia. 

As altas temperaturas do ar e outras condições que estimulam o crescimento das plantas 

ao longo do ano (luz e umidade) são algumas características que, além da ampla utilização de 

espécies C4, oferecem um alto potencial produtivo para terras tropicais (MORENO et al., 2014). 

Dentro das características da planta, o índice de área foliar (IAF) é também um importante 

indicador das condições de desenvolvimento da cultura em relação aos fatores ambientais, 

expressando a cobertura de folhas em m² sob a área de solo, também em m². Atualmente, O IAF 

tem sido utilizado com sucesso como parâmetro indicador do momento de entrada e retirada dos 

animais do pasto (SOUZA et al., 2015).  

Em experimento com Panicum maximum cv. Aries, Szymczak et al. (2016) observaram 

crescimento e aumento de IAF até a soma térmica de 696 graus-dias, com senescência foliar 

surgindo a partir de 449 graus-dias. Em um trabalho com capim Papuã (Urochloa plantaginea) em 

pastejo contínuo realizado em Santa Maria-RS, obteve-se a soma térmica de 85,92 graus-dias entre 

uma desfolha e outra , permitindo que o mesmo dossel foliar fosse pastejada 7,36 vezes em média 

antes de entrar em senescência (SALVADOR et al., 2014). 

Desta forma a compreensão da soma térmica juntamente com parâmetros biométricos 

pode ser uma importante ferramenta de auxílio de manejo de pastagens tropicais e subtropicais. 

Assim, o objetivo do trabalho foi correlacionar a soma térmica (graus-dias de desenvolvimento) 

com a altura do dossel e com o índice de área foliar das forrageiras Panicum maximum cv. Mombaça 

e Cynodon spp. em cultivo exclusivo e sobressemeadas com aveia e azevém. 

 

9.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, na Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de 

Piracicaba/SP (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul e Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste, Altitude de 569 m). O 

solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico Eutroférrico 

(SANTOS et al., 2013), com as seguintes características granulométricas: 32,5% de areia, 18,9% de 

silte e 48,6% de argila. 

Foram utilizadas quatro parcelas experimentais medindo 144 m² cada, com 4 subparcelas 

de 36 m², totalizando 576 m² de área experimental. O experimento foi conduzido sob delineamento 

em blocos ao acaso com 4 tratamentos. Os tratamentos foram compostos por duas espécies 
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forrageiras tropicais em cultivo exclusivo e sobressemeados com aveia mais azevém, sendo 2 

cultivos exclusivos e 2 cultivos sobressemeados. As forrageiras tropicais utilizadas foram os capins 

Cynodon spp. e o Panicum maximum cv. Mombaça. A sobressemeadura no período de 

outono/inverno, foram feitas com as forrageiras de inverno aveia preta (Avena strigosa Scherb, cv. 

Embrapa 29 - Garoa) e azevém (Lolium multiflorium cv. Fepagro São Gabriel).  

Assim, os tratamentos foram: T1: capim Mombaça em cultivo exclusivo, de 12/02/16 a 

13/02/17 - 12 ciclos de coleta (12 CDC); T2:  capim Mombaça sobressemeado com aveia preta e 

azevém, de 06/05/16 a 22/09/16 (4 CDC); T3: capim Cynodon spp. em cultivo exclusivo, de 

19/02/16 a 15/02/17 (14 CDC); T4: Cynodon spp. sobressemeado com aveia preta e azevém, de 

30/04/16 a 14/10/16 (6 CDC). 

O experimento foi iniciado em 12 fevereiro de 2016, mas a preparação da área começou 

no ano anterior (2015), quando foi realizado o preparo do solo das parcelas, que incluiu aração, 

gradagem, controle de plantas invasoras, correção do pH e da fertilidade do solo, segundo o 

boletim 100 do IAC (RAIJ et al., 1997). A implantação dos capins tropicais ocorreu entre outubro 

e novembro de 2015, com o plantio de mudas de Cynodon spp. e a semeadura do capim Panicum 

maximum cv. Mombaça. 

Durante o experimento houve adubações nitrogenadas fracionadas com ureia após cada 

ciclo/corte, na dosagem de 80 e 50 kg ha-1 ciclo-1 de N, nos períodos de primavera/verão e 

outono/inverno, respectivamente. Pesquisas recentes têm demonstrado bons resultados 

produtivos em pastagens irrigadas,  com adubações nitrogenadas fracionadas variando entre 40 e 

100 kg ha-1 ciclo-1 (MAGALHÃES et al., 2012; GOMES et al., 2015b; SANCHES et al., 2017). 

A partir do início do experimento (fevereiro de 2016), em cada área foram realizados 

ciclos de corte sucessivos até fevereiro de 2017, com duração aproximada de 1 ano. No período 

em que a temperatura do ar não foi limitante (início de outono, primavera e verão), os CDC’s foram 

realizados, em média, a cada 21 e 28 dias, para o Cynodon spp. e o capim Mombaça, respectivamente. 

No período de outono/inverno, no qual houve a sobressemeadura, os CDC’s foram condicionados 

pelas forrageiras de inverno e o período experimental foi dependente da persistência da aveia preta 

e do azevém no campo, sendo variável nos consórcios com Mombaça (maio a setembro) e 

Cynodon (abril a outubro). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa – subtropical ou 

tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e concentração de chuvas nos 

meses de verão (PEREIRA et al., 2016). Durante o período experimental, as temperaturas mínima 

e máxima foram de 3,0ºC e 38,4ºC, respectivamente. No segundo trimestre experimental foram 

observadas as menores temperaturas, com soma térmica de 1694ºC, conforme Figura 45. 
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Figura 45. Valores de temperatura mínima (Tmin) e temperatura máxima (Tmax) durante o período experimental, de 02/2016 a 
02/2017. Piracicaba/SP. 

 

A irrigação das parcelas foi feita com um sistema de irrigação por aspersão convencional, 

com aspersores de baixa vazão e dispositivo setorial (irrigação em ângulo de 90º, individualizada 

por parcela), com pressão de serviço de 25 mca e vazão de 0,492 m³ h-1, instalados em espaçamento 

de 12 x 12 m (aspersores x linhas), resultando em uma intensidade de aplicação (Ia) de 12,3 mm h-

1. O tempo de irrigação foi variável com turno de rega fixo (3 e 4 dias, para o Cynodon e o 

Mombaça, respectivamente), de acordo com o consumo de água das culturas medido em lisímetros 

de pesagem. 

A lâmina de irrigação (LI) a ser aplicada foi determinada a partir da evapotranspiração da 

cultura, registrada nos lísimetros (ETc, em mm), considerando uma profundidade efetiva de raízes 

(Z) igual a 0,6 m. O intervalo máximo entre irrigações foi previamente estabelecido em função de 

estimativas de ETc, considerando um valor máximo de Kc igual a 1,25, e a capacidade de 

armazenamento de água do solo, de modo que se mantivesse uma umidade critica correspondente 

a 70% da capacidade de água disponível (CAD, umidade entre a capacidade de campo e o ponto 

de murcha permanente) (Ө70 = umidade a 70% CAD).  Desta forma, os valores de umidade à 

capacidade de campo (θcc) e ao ponto de murcha permanente (θpmp) foram considerados como 

correspondentes aos valores de potencial matricial Ψm_cc = 60 kPa (ANDRADE; STONE, 2011) e 

Ψm_pmp = 1500 kPa. Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da curva de retenção 

de água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no Laboratório de 

Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada com a equação de Van Genuchten (1980): 
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𝛳𝑎 = 0,2938 +  [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01)              (1) 

Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψma = potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 

Adotou-se a altura pós-corte (resíduo) segundo a literatura de 0,3 m (30 cm) para o capim 

Mombaça (SIMONETTI; MARQUES; COSTA, 2016) e 0,1 m (10 cm) para o Cynodon 

(SANCHES et al., 2017). Para o consórcio em sobressemeadura, os ciclos de corte foram variáveis 

em função do crescimento das forrageiras de inverno. A duração foi definida a partir da 

percentagem de interceptação luminosa (IL, %), medida com o auxílio de um aparelho LAI 2000 

Plant Canopy Analyzer (LI-COR®), e da altura do dossel forrageiro (ADF). No primeiro ciclo, a 

duração (dias após o corte, ou DAC) foi de 40 DAC e 33 DAC em Mombaça e Cynodon, 

respectivamente, visando ao pleno estabelecimento das forrageiras de inverno. O capim Mombaça 

sobressemeado passou a ter altura pós-corte (resíduo) de 0,15 m (15 cm), e no Cynodon manteve-

se a mesma altura (10 cm). Nas parcelas com sobressemeadura, o procedimento de corte e coleta 

foi repetido até a extinção da aveia preta e do azevém. Nas parcelas de cultivo exclusivo, os cortes 

foram feitos pelo período de um ano. 

Os parâmetros biométricos avaliados foram: índice de área foliar (IAF, adimensional) e 

altura do dossel forrageiro (ADF, em cm). Em todas as parcelas, as medições foram realizadas em 

intervalos de 3 e 4 dias, respectivamente. Além disso, nos mesmos intervalos foram feitas leituras 

de interceptação luminosa (IL) pelos dosséis forrageiros. O IAF e a IL foram medidos utilizando 

o LAI 2000 Plant Canopy Analyzer (LI-COR®), com medições feitas em horários com pouca 

radiação solar (antes do pôr do sol). As medições de altura do dossel forrageiro (ADF) foram feitas 

em seis pontos por parcela, medindo-se a altura a partir do solo até a curvatura da última folha 

recentemente expandida. Para isso foi utilizada uma régua graduada com amplitude de zero a 1500 

mm.  

O cálculo do acúmulo de graus-dias foi feito em períodos variáveis por cada ciclo, de 

acordo com as indicações da interceptação luminosa, estabelecendo-se o limite do GDD com a IL 

= 95% sendo o momento para o corte. Assim, no período de primavera/verão os ciclos foram de 

21 e 28 dias para Cynodon spp. e Mombaça, respectivamente. No período de outono/inverno, foram 

adotados 33 e 40 dias para os ciclos de Cynodon spp. e Mombaça, respectivamente. Nos consórcios 

sobressemeados, os capins perenes Cynodon spp. e o Mombaça foram tomados como padrão de 

referência para o ciclo. Os graus-dias de desenvolvimento (GDD) foram calculados conforme 

proposto por ARNOLD (1959): 
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                             GDD =
(TM + Tm)

2
−  Tb                                                                         (2) 

Em que, 

TM - Temperatura máxima diária, em ºC; 

Tm - Temperatura mínima diária, em ºC; 

 Tb - Temperatura base inferior, em ºC; 

 

De modo geral, a temperatura base inferior (Tb) de gramíneas tropicais de forma geral 

encontra-se entre 12oC e 15ºC (NETO et al., 2002; MENDONÇA e RASSINI, 2006; ANDRADE 

et al., 2016),e para forrageiras de inverno entre 7oC e 9ºC (OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, 

em consórcios não há valores estabelecidos. Assim, para maior precisão nos dados a Tb foi 

determinada através do menor desvio padrão em graus-dia (YANG; LOGAN; COFFEY, 1995): 

                             𝑇𝑏 =  
∑ (𝑇𝑖. 𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1 − 𝑛 ∑ (𝑑𝑖2 − 𝑇𝑖)𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1 )² − 𝑛 ∑ 𝑑𝑖²𝑛

𝑖=1

                                  (3) 

Em que,  

Tb – temperatura base inferior, em ºC; 

Ti – temperatura média de cada época específica; 

  n – número de ciclos de corte; 

di – número de dias requerido para se alcançar um estágio de desenvolvimento em cada 
série de corte ou ciclo. 

 

Desta forma, a temperatura basal inferior para o Mombaça e Cynodon spp. em cultivo 

exclusivo foram de 14,8oC e 14,1ºC, respectivamente. Para os consórcios sobressemeados de 

Mombaça + aveia preta + azevém, e de Cynodon + aveia preta + azevém foram encontrados os 

valores de 10,2oC e 10,1ºC, respectivamente. Os resultados obtidos foram processados com o 

auxílio da planilha eletrônica MS Excel®, com análise descritiva quantitativa e curva de regressão 

dos mesmos. 

 

9.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram agrupados em períodos diferentes conforme a fisiologia de crescimento 

das plantas: 1- outono/inverno (Out/Inv) e 2 - primavera/verão (Pri/Ver).  A soma térmica anual 

(em graus-dias) foi ligeiramente superior para o Cynodon (GDD = 3064oC dia) em relação ao 

Mombaça (GDD = 2935,9 oC dia), por apresentar Tb (temperatura base inferior) menor em 0,7ºC. 
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Os gráficos do Mombaça em cultivo exclusivo (Figura 46) demonstram que, em condições 

climáticas semelhantes às do experimento, pastagens com essa forrageira apresentariam um 

comportamento linear e crescente do IAF e da ADF em função dos graus-dias e da soma térmica. 

Percebe-se uma relação direta entre o crescimento e a soma térmica (GDD). Melo et al.  (2011) 

observaram que as variações da temperatura do ar e da intensidade luminosa promovem alterações 

no tamanho e do número de folhas, na densidade de perfilhos e, consequentemente, na evolução 

do IAF e da ADF. 

 

Figura 46. Capim Mombaça: modelos empíricos para estimativa do índice de área foliar (IAF) e da altura do dossel forrageiro 
(ADF) em função do acúmulo médio de graus-dias de desenvolvimento (GDD) no ciclo para cada período: outono/inverno (a) e 
primavera verão (b) e curvas de crescimento de ADF (c) e do IAF (d) em função do número de dias após o corte (DAC). Piracicaba, 
2016/17.  

 

É possível observar que o IAF final de cada período apresentou resultados de 5,6 e 5,9 

para outono/inverno e primavera/verão, respectivamente. No entanto, no outono/inverno, aos 

28 DAC, os dosséis apresentavam IAF médio de 5,1, ou seja, 0,8 abaixo da média de 

primavera/verão. Assim como no trabalho de Borges et al. (2011), que avaliaram a relação entre o 

fluxo de luz interceptado e o IAF em capim Marandu e outras espécies forrageiras, foram 

encontradas respostas lineares e crescentes, e alteração no IAF conforme as estações do ano. 

Na curva de IAF de primavera/verão (Figura 46.d) observa-se que a partir de 24 DAC, 

ou GDD = 245 graus-dias há uma estabilização, ou seja, apesar de o Mombaça continuar crescendo 

(Figura 46.c), não houve ganho de área foliar. Neste momento, o índice médio de intercepção 

luminosa ultrapassa 95%, sendo apontado como um limite para manejo de entrada de animais, pois 

é quando o aumento do tamanho da folha é restringido pela desfolhação (SILVA; SBRISSIA; 

Outono/Inverno - ciclo de 40 dias a)

ADF (cm) = 0,22*GDD + 35,01;  R² = 0,96

IAF = 0,018*GDD + 0,77;    R² = 0,96

1,5

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4

35

45

55

65

75

85

95

105

0 38 77 119 163 207 246 287

Ín
d

ic
e 

d
e 

ár
ea

 f
o

li
ar

 -
IA

F

A
lt

u
ra

  
M

o
m

b
aç

a 
-

A
D

F
 (

cm
)

Graus dias de desenvolvimento (GDD)

ADF (cm) IAF

Primavera/Verão - ciclo de 28 dias b)

ADF (Out/Inv) = 0,99*DAC + 39,73;    R² = 0,88

ADF (Pri/Ver) = 2,16*DAC + 33,35;    R² = 0,96

35

45

55

65

75

85

95

105

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

A
lt

u
ra

 M
o

m
b

aç
a 

-
A

D
F

 (
cm

)

Dias após o corte (DAC)

Outono/Inverno Primavera/Verão

c)

IAF (out/inv) = 0,1*DAC + 1,68;    R² = 0,91

IAF (Pri/Ver) = 0,18*DAC + 0,77;    R² = 0,96

1,5

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Ín
d

ic
e 

d
e 

ár
ea

 f
o

li
ar

 -
IA

F

Dias após o corte (DAC)

Outono/Inverno Primavera/Verão

d)



141 

 

PEREIRA, 2015). Entre as características do gênero Panicum está o grande porte, podendo atingir 

entre 1,5 e 1,8 m de altura. Entretanto, a partir de certo ponto do ciclo, o crescimento ocorre devido 

ao alongamento de colmos. Neste estudo, tal ponto pode estar ocorrendo a partir dos 24 dias, bem 

como a senescência foliar, tal como apontado em trabalho com capim Aries, que iniciou processo 

de sucumbência das folhas aos 449 graus-dias (SZYMCZAK et al., 2016). 

O Cynodon spp. apresentou um crescimento linear (Figura 47.b) na primavera/verão, e seu 

IAF final de 3,27 foi similar ao IAF de 3,26 de outono/inverno, nos respectivos ciclos médios de 

21 e 33 dias. Os ciclos adotados ajustaram-se bem ao crescimento e ao IAF, sendo o acréscimo de 

12 dias nos ciclos de outono/inverno coerentes quando comparados aos ciclos de 

primavera/verão. Tal fato é justificado pelo acúmulo em graus-dias; mesmo com ciclo médio maior 

no outono/inverno, foi menor em 20 GDD em relação a primavera/verão. 

O Cynodon apresentou menores valores de IAF em relação ao Mombaça, que pode estar 

relacionado ao menor ciclo. Outra justificativa é a alta concentração de colmos presente em 

gramíneas estoloníferas como o Cynodon, atingindo entre 35% e 45% da massa seca total 

(SANCHES et al., 2015, 2016).   

 
Figura 47. Capim Cynodon spp.: modelos empíricos para estimativa do índice de área foliar (IAF) e da altura do dossel forrageiro 
(ADF) em função do acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD) no ciclo para cada período: outono/inverno (a) e primavera 
verão (b), e curvas de crescimento de ADF (c) e do IAF (d) em função do número de dias após o corte (DAC). Piracicaba, 2016/17. 

O consórcio de Mombaça + aveia preta + azevém apresentou, durante o outono/inverno, 

média final de IAF e ADF de 5,56 e 63,1 cm, respectivamente. Pelo fato de as forrageiras de inverno 

terem porte menor, o Mombaça foi manejado a uma altura pós-corte (resíduo) de 15 cm, fazendo 

com que a altura final das forrageiras fosse cerca de 17 cm menor que a do Mombaça em cultivo 

exclusivo durante o período de outono/inverno (Figura 48.a). No entanto, o IAF foi similar em 
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ambos os sistemas de cultivo, devido à presença da aveia preta e do azevém, que podem ter 

contribuído para o aumento de massa de folhas. FERRAZZA et al. (2013) trabalharam com 

diferentes cultivares de aveia e azevém e observaram que estas respondem bem ao fotoperíodo do 

outono/inverno, com boa soma térmica e, consequentemente, maior número de perfilhos. 

Segundo OLIVEIRA et al. (2014), o azevém tem um intervalo médio de 21 dias entre 

cortes, que ocorre aproximadamente em GDD = 216 graus-dias. Por verossimilhança, o ponto de 

corte da aveia deve estar próximo deste intervalo. Assim, é possível observar que há um pico de 

crescimento do dossel forrageiro a partir dos 28 dias, onde possivelmente o Mombaça começou a 

sobressair sobre as forrageiras de inverno, com cerca de 12 cm de acúmulo neste terço final. O IAF 

também aumenta de 4,8 para 5,6, aproximadamente, possivelmente quando ocorre a maior 

contribuição do Mombaça.  

 

 
Figura 48. Mombaça consorciado com aveia e azevém: funções de estimativa de IAF e ADF em função de graus-dias de 
desenvolvimento (GDD) (a), e de estimativa de IAF e ADF em função do número de dias após o corte (DAC) (b). Piracicaba, 
2016/17. 

 

Pode-se observar também que o consórcio de Mombaça, aveia preta e azevém não 

resultou em ganhos foliares e aumento do IAF, o que pode ser atribuído ao manejo da altura pós-

corte (resíduo), resultando em redução do crescimento do Mombaça em função das forrageiras de 

inverno. Há estudos que apontam o sucesso do consórcio de forrageiras de inverno com forrageiras 

de pequeno porte, como as do gênero Cynodon (CASTAGNARA et al., 2012; GOMES et al., 

2015a; SANCHES et al., 2015). No entanto, nas gramíneas do gênero Panicum ainda há poucos 

resultados. 

No período de outono/inverno, o Cynodon em consórcio sobressemeado com aveia 

preta e azevém chegou ao ponto de corte com GDD = 1585,1 graus-dias, com valores médios de 

ADF e IAF de 43,1 cm e 4,29, respectivamente (Figura 49). Tais valores são superiores aos 

encontrados no cultivo exclusivo de Cynodon no outono/inverno. Paralelamente, um estudo de 

Sanches et al. (2015) com o capim Cynodon spp. cv. Tifton 85 comprovou acúmulo 7% superior de 
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massa seca de folhas neste capim sobressemeado com aveia, . Provavelmente o consórcio com 

aveia e azevém contribui para acumular mais folhas, resultando em maior IAF. 

 

 

Figura 49. Estudo do Cynodon consorciado com aveia e azevém em função de graus-dias de desenvolvimento (GDD) para o 
índice de área foliar (IAF) e altura do dossel forrageiro (ADF) (a), e IAF e ADF em função de dias após o corte (DAC) (b). 
Piracicaba, 2016/17. 

 
A partir dos 30 dias, ou GDD = 277 graus-dias, tanto a ADF como o IAF começam a 

dar sinais de estabilização (Figuras 49.b). Diferentemente do capim em cultivo exclusivo, é possível 

que o consórcio tenha chegado ao fim do ciclo de ganho líquido de massa a partir dos 30 dias, 

diante da resposta rápida da aveia e do azevém encurtando o ciclo.    

  

9.4. CONCLUSÕES 

As correlações entre altura do dossel forrageiro (ADF), índice de área foliar (IAF) e 

acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD) resultaram em modelos empíricos com ajustes 

de regressão linear aplicáveis, com altos coeficientes de correlação para todos os tratamentos. 

No capim Mombaça, o fechamento do ciclo de acúmulo líquido de forragem na 

primavera/verão pode estar próximo dos 24 dias, ou GDD = 246 graus-dias, visto que não se 

observam mais contribuições significativas de folhas.  

O IAF e a ADF podem ser bons parâmetros para o manejo de entrada de animais em 

pastagens dos capins Mombaça e Cynodon spp., em cultivo exclusivo ou sobressemeado. 

A soma térmica (GDD) pode ser utilizada como auxiliar na definição do momento de 

entrada de animais em pastagens. 

O Cynodon apresentou grandes diferenças entre os cultivos exclusivo e sobressemeado, 

sendo que a aveia e azevém contribuíram para um maior acúmulo do dossel forrageiro e, 

consequentemente, um maior acúmulo de massa de folhas na forragem. 
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10. CORRELAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA PARA FORRAGEIRAS TROPICAIS E 

DE INVERNO ENTRE SONDA FDR E LISÍMETROS DE PESAGEM 

RESUMO 

A determinação da umidade do solo é preponderante para o bom uso dos recursos hídricos 
disponíveis. Neste aspecto, as sondas de Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR) tem a 
vantagem da mobilidade e praticidade em relação aos lisímetros. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
uso de sonda FDR para estimativa do consumo de água em relação a medidas obtidas através de 
lisímetros de pesagem e da evapotranspiração de referência (ETo) em pastagens de Panicum maximum cv. 
Mombaça e Cynodon spp. em cultivos exclusivos e sobressemeados com aveia e azevém. O trabalho foi 
realizado no período de abril a junho de 2016. O manejo da irrigação foi realizado por aspersão 
convencional com base nas leituras dos lisímetros instalados no centro de cada uma das parcelas que 
representavam as diferentes pastagens. A umidade de solo foi diariamente avaliada pela sonda FDR o 
que permitiu estimar a evapotranspiração de cultura (ETc), a partir do cálculo de balanço hídrico no 
solo, que foi correlacionada com os valores determinados nos lisímetros de pesagem e pela ETo (Peman-
Monteith - FAO 56). A sonda FDR apresentou para todos os tratamentos os maiores consumos em 
relação aos outros dois métodos de evapotranspiração, com acúmulos durante o ciclo de 126,5 mm e 
125,6 mm, no Mombaça exclusivo e sobressemeado, respectivamente. No Cynodon spp., o consumo foi 
de 123,4 mm no cultivo exclusivo e 128,5 mm no sobressemeado. O método de estimativa de 
evapotranspiração pelo Diviner (FDR) apresentou boas correlações com os outros dois métodos (ETo 
e ETc Lisímetro).  

Palavras-chave: Sonda capacitiva; Evapotranspiração; Lolium multiflorum; Avena strigosa; Umidade 
do solo 

 

Water consumption relations for tropical and winter forages between FDR probe 

and weight lysimeters 

 
ABSTRACT 

The determination of soil moisture is preponderant for the good use of available water resources. 
In this regard, Frequency Domain Reflectometry (FDR) probes have the advantage of mobility and 
practicality in relation to lysimeters. The goal of this work was to evaluate the use of FDR probe to 
estimate water consumption in relation to measurements obtained by weighing lysimeters and reference 
evapotranspiration (ETo) in pastures of Panicum maximum cv. Mombasa and Cynodon spp. in exclusive 
crops and overseeded with oats and ryegrass. The work was carried out from Abril to June 2016. 
Irrigation management was carried out by conventional spraying based on the lysimeter readings in the 
center of each plot representing by the different pastures. The soil moisture was evaluated daily by the 
FDR probe, which allowed the estimation of crop evapotranspiration (ETc), based on the calculation 
of soil water balance, wich correlated with values determined in the weighing lysimeters and ETo 
(Peman-Monteith-FAO 56). The FDR probe presented the highest consumptions for all treatments in 
relation to the other two evapotranspiration methods, with accumulations during the cycle of 126.5 mm 
and 125.6 mm, in the exclusive and overseeded Mombasa, respectively. In Cynodon spp., the consumption 
was 123.4 mm in the exclusive crop and 128.5 mm in the overseeded. The method of estimation of 
evapotranspiration by Diviner (FDR) showed good correlations with the other two methods (ETo and 
ETc lysimeter). 

Keywords: Capacitive probe; Evapotranspiration; Lolium multiflorum; Avena strigosa; Soil moisture 
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10.1. INTRODUÇÃO 

A agricultura moderna irrigada visa maximizar a produção mantendo os padrões de 

qualidade com o menor custo possível sem denegrir o meio ambiente. O desenvolvimento de 

melhores procedimentos de irrigação são necessários para superar as restrições hídricas presentes 

e futuras decorrentes do aumento da demanda e dos recursos limitados existentes (MARTÍ; 

GASQUE; GONZÁLEZ-ALTOZANO, 2013). Neste cenário, a umidade do solo tem sido 

reconhecida como um fator importante para entender os processos hidrológicos e meteorológicos, 

podendo separar a evapotranspiração das precipitações, do escoamento e da infiltração (TRAN et 

al., 2015; SANTOS et al., 2016), com necessidade de desenvolver técnicas para medições continuas 

da umidade do solo (KAPILARATNE; LU, 2017). 

Assim, medir ou estimar o consumo de água das plantas é um ponto básico para o 

gerenciamento da irrigação, que pode ser calculados de diversas maneiras nos mais variados 

métodos, sejam eles, diretos ou indiretos (PRIMO et al., 2015). O método gravimétrico é um 

método direto e simples, no entanto, destrutivo e pouco usual. Nos últimos anos tem-se destacado 

pela precisão, o método indireto FDR (Reflectometria no Domínio da Frequência) (PRIMO et al., 

2015; TRAN et al., 2015; SOUZA et al., 2016; KAPILARATNE; LU, 2017). 

A sonda FDR basicamente funciona como um capacitor eletrônico, que quando ativado, 

a matriz solo-água-ar forma um meio dielétrico onde a capacitância aumenta consideravelmente 

com o aumento de número de moléculas de água (SOUZA et al., 2016). O sensor FDR tem opção 

de ser utilizado introduzido em tubos verticalmente instalados no perfil de solo, sem alterações no 

perfil (EVETT et al., 2012). Esse método pode ser alternativa interessante em relação aos lisímetros 

de pesagem, pois, estes apresentam alto custo de implantação e reparos constantes (HOFFMANN 

et al., 2016). 

No entanto, o método da FDR possui algumas características que podem levar a erros de 

estimativas. Entre eles, a variabilidade espacial e vertical da densidade do solo causada pelo 

crescimento da zona radicular, diferenças no perfil de molhamento do solo devido a precipitação 

ou eficiência da irrigação e pisoteio constante ao redor dos tubos de acesso que podem levar a uma 

superestimação do consumo de água (EVETT et al., 2006; ALLEN et al., 2011a). 

Diversos trabalhos tem avaliado o consumo de água por culturas em diferentes solos com 

sensores do tipo FDR (FERREIRA et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015; SOUZA et al., 2015). 

Para um solo de textura argilosa, no nordeste brasileiro, o uso de estimativa com sonda FDR 

demonstrou grande variação na estimativa de água no solo ao longo do tempo em função da 

cobertura vegetal apresentada (SANTOS et al., 2011). Em experimento com melancia em Teresina-
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PI, houve uma subestimativa do consumo de água estimado através de sonda em relação a ETo 

(Penman-Monteith FAO 56) em 30% (FERREIRA et al., 2015). 

 Portanto, conhecer o desempenho da sonda FDR e compará-la com outros métodos de 

balanço hídrico do solo é fundamental para identificar seu potencial de uso para o consumo de 

água pelas plantas. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho da sonda FDR para 

estimativa do consumo de água em relação a lisímetros de pesagem em pastagens de Panicum 

maximum cv. Mombaça e Cynodon spp. em cultivos exclusivos e sobressemeados com aveia e azevém.  

 

10.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado entre abril e junho de 2016, na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba/SP (Latitude 22º 42’ 

14.6” Sul e Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste, Altitude de 569 m). O solo da área experimental é 

classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico Eutroférrico (SANTOS et al., 2013), com as 

seguintes características granulométricas: 32,50% de areia, 18,95% de silte e 48,55% de argila.  

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa – subtropical ou 

tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e concentração de chuvas nos 

meses de verão (PEREIRA et al., 2016). Durante o período experimental, a temperatura mínima 

foi de 3,0 ºC, conforme Figura 50. 

 

 

Figura 50. Valores de Precipitação pluvial, irrigação, temperaturas média (Tmed) e mínima (Tmin) durante o período experimental, 
de 30/04/2016 a 15/06/2016. Piracicaba/SP. 

Foram utilizadas quatro parcelas experimentais medindo 144 m² cada, totalizando 576m² 

de área experimental, com delineamento experimental ao acaso. Os tratamentos foram compostos 

por duas espécies forrageiras tropicais (Panicum maximum cv. Mombaça e Cynodons spp.) em cultivo 
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exclusivo e sobressemeado com aveia mais azevém, totalizando 4 tratamentos (parcelas 

experimentais). As forrageiras de inverno utilizadas foram a aveia preta (Avena strigosa Scherb, cv. 

Embrapa 29 - Garoa) e azevém (Lolium multiflorium cv. Fepagro São Gabriel).  

O preparo da área teve inicio no mês de agosto de 2015, quando foi realizado o preparo 

do solo nas parcelas, que incluiu aração, gradagem, controle de plantas invasoras, correção do pH 

e da fertilidade do solo segundo boletim 100 IAC (RAIJ et al., 1997), e subsequente construção dos 

lisímetros. A implantação dos capins tropicais ocorreu entre outubro e novembro de 2015, com o 

plantio de mudas de Cynodon spp. e a semeadura do capim Panicum maximum cv. Mombaça. Já a 

sobressemeaduras foram realizadas em abril de 2016 no dia anterior ao início de cada experimento 

sobressemeado. 

Assim, os tratamentos foram: T1: capim Mombaça em cultivo exclusivo, T2:  capim 

Mombaça sobressemeado com aveia preta e azevém, T3: capim Cynodon spp. em cultivo exclusivo, 

T4: Cynodon spp. sobressemeado com aveia preta e azevém. Para os tratamentos T1 e T2 os dados 

coletados foram de 07/05/2016 à 15/06/2016, para os tratamentos T3 e T4 iniciou-se em 

30/04/2016 com término em 31/05/2016.  

No início do ciclo houve adubação nitrogenada com ureia, na dosagem de 50 kg ha-1 de 

N. Os períodos de coleta de dados do ciclo foram estabelecidos conforme a forrageira, sendo de 

40 dias de ciclo para o Mombaça exclusivo e o Mombaça sobressemeado em consórcio com a 

Aveia e Azevém e 33 dias para o Cynodon spp. exclusivo e sobressemeado em consórcio com a Aveia 

e Azevém. Antes de iniciar o experimento, adotou-se a altura Adotou-se a altura pós-corte (resíduo) 

de 30 cm para o Mombaça e 10 cm para o Cynodon. 

A irrigação das parcelas foi feita com um sistema de irrigação por aspersão convencional, 

com aspersores de baixa vazão e dispositivo setorial (irrigação em ângulo de 90º, individualizada 

por parcela), com pressão de serviço de 25 mca e vazão de 0,492 m³ h-1, instalados em espaçamento 

de 12 x 12 m (aspersores x linhas), resultando em uma intensidade de aplicação (Ia) de 12,3 mm h-

1. O tempo de irrigação foi variável, de acordo com o consumo de água das culturas aferido através 

de lisímetros de pesagem, sendo um para cada parcela. 

Na determinação da evapotranspiração de cultura (ETc) foram utilizados lisímetros de 

pesagem. Cada lisímetro foi composto por uma caixa circular de PVC rígido, com volume de 500 

litros, diâmetro superior de 1,22 m, diâmetro inferior de 0,95 m e altura de 0,58 m. Cada lisímetro 

possuía um sistema de pesagem e um sistema de coleta de água e drenagem, ambos com células de 

carga, e uma estrutura de alvenaria para instalação no solo, conforme Sanches et al. (2017). 

A lâmina de irrigação (LI) aplicada foi váriavel com turno de rega fixo determinada a partir 

da evapotranspiração da cultura, registrada nos lísimetros (ETc, em mm), considerando uma 
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profundidade efetiva de raízes (Z) igual a 0,6 m. O intervalo máximo entre irrigações foi 

previamente estabelecido em função de estimativas de ETc e a capacidade de armazenamento de 

água do solo, de modo que se mantivesse uma umidade critica correspondente a 70% da capacidade 

de água disponível (CAD - umidade entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente) 

(Ө70 = umidade a 70% CAD), conforme se pode ver na Figura 51.  Desta forma, sendo uma boa 

referência, os valores de umidade à capacidade de campo (θcc) e ao ponto de murcha permanente 

(θpmp) foram considerados os valores de potencial matricial Ψmcc = 6 kPa  e Ψmpmp = 1500 kPa 

(BENEVUTE et al., 2016). Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da curva 

de retenção de água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no 

Laboratório de Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada com a equação de Van 

Genuchten (1980): 

 

𝛳𝑎 = 0,2938 + [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,0 

1)  (1) 

Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 
Ψma = potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 

 

Figura 51. Curva característica de retenção de água do solo da área experimental. Piracicaba/SP, 2016. Legenda: Өcc = Ponto de 

umidade à capacidade de campo, Ө70 = Umidade a 70% do fator de disponibilidade, Өpmp = umidade ao ponto de murcha 
permanente. 

 

As medidas de evapotranspiração da cultura (ETc) obtida com os lisímetros e a medida 

de evapotranspiração de referência (ETo) foram comparadas com as medidas obtidas pela sonda 

FDR com módulo portátil Diviner 2000® (Sentek, Stepney, Australia). Para utilização da mesma, 

foram instalados previamente 3 tubos de acesso em cada parcela, conforme Figura 52. 
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Figura 52. Croqui ilustrativo da área experimental com o posicionamento dos tubos de acesso ao Diviner 2000®. Piracicaba/SP, 
Brasil, 2016. 

 
A sonda capacitiva utilizada possuía uma haste de 1,6 m de comprimento. Os tubos de 

acesso (em PVC), foram instalados com capacidade de leitura de até 0,7 m, com utilização dos 

dados de variação de água no perfil até 0,6 m para o cálculo de consumo, sendo a última camada 

apenas para determinar a drenagem subterrânea. Simulando assim a profundidade efetiva do 

Lisímetro (0,6 m), conforme SANCHES et al. (2017). 

Os dados da sonda FDR foram coletados no perfil do solo em intervalos de 0,1 em 0,1 

m de profundidade. Seu princípio de funcionamento é em frequência relativa (FR) variável 

conforme o conteúdo de água no solo. Assim, os dados de frequência devem ser transformados 

em umidade volumétrica (ϴ). Os dados foram convertidos em ϴ pela equação 1: 

Ө =  10
(𝑙𝑜𝑔

𝐹𝑅
𝐴 )

𝐵     (1) 

 
Em que: 

 Ө – Umidade volumétrica do solo (mm); 

 FR – Frequência relativa; 

 A e B – coeficientes da curva de calibração (A = 0,256 e B = 0,3422); 

As leituras da sonda foram realizadas diariamente (no início da manhã), verificando a 

variação armazenamento de água no solo através da subtração da leitura do dia anterior (inicial) 

pela leitura atual. Com a observação dos resultados, foram adotados as variações da umidade do 

solo em intervalos múltiplos de 3 (Cynodon exclusivo e sobressemeado) e 4 (Mombaça exclusivo 
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Data logger
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e sobressemeado) dias, de acordo com o ciclo das gramíneas. Assim, para cálculo da variação de 

armazenamento de água no perfil do solo foi utilizado a soma da profundidades determinadas (0 – 

0,6 m), conforme a equação 2: 

 

𝛥𝑎𝑟𝑚 =  ∑ (Ө𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − Ө𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑛
𝑖=1 ) ∗ 𝑁𝐼𝐷   (2)   

 

Em que: 

 𝛥arm = variação de armazenamento (mm); 

 Өinicial = leitura anterior da umidade (mm); 

 Өatual = leitura atual da umidade (mm); 

 NID = número de intervalos de dias (3 ou 4 dias); 

 

Para o cálculo da Evapotranspiração da cultura (ETc) obtida pela sonda FDR foi 

desconsiderado o escoamento superficial, devido ao terreno ser plano (suave ondulado – I ≤ 0,06). 

Assim, adotou-se como a drenagem (D) a variação de armazenamento na camada de 0,6 à 0,7m, 

que segundo (EVETT et al., 2012), quando há aumento de água em uma camada sem novas 

entradas (chuva e irrigação), esse fluxo que ocorre em profundidade é considerado drenagem e isso 

tem um valor negativo na equação. Portanto, a ETc foi calculada para 3 ou 4 dias, representada da 

seguinte forma: 

 

𝐸𝑇𝑐 (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑟) =  𝛥𝑎𝑟𝑚 + 𝐼 + 𝑃 − 𝐷   (3) 

 

Em que: 

 ETc (Diviner) – Evapotranspiração de cultura pelo Diviner (mm); 

 𝛥arm – variação de armazenamento (mm); 

 I – irrigação no período (mm); 

 P – precipitação no período (mm); 

 D – Drenagem subterrânea (mm); 

 

Os resultados foram processados utilizando-se a planilha MO Excel®, com análise 

descritiva quantitativa dos dados, utilizando dados médios de consumo de água em escala de 3 dias 

para o Cynodon exclusivo e sobressemeado e 4 dias para o Mombaça exclusivo e sobressemeado. 

Os ciclos utilizados tiveram duração de 33 dias (Cynodon exclusivo e sobressemeado) e 40 dias 

(Mombaça exclusivo e sobressemeado). Foi realizada uma análise de regressão linear entre os dados 
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de estimativa de consumo de água obtidos pela sonda capacitiva e a ETc medida pelos lisímetros, 

assim como a ETo estimada através dos dados da Estação meteorológica da ESALQ pelo modelo 

Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998)  

 

10.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os tratamentos, em seus dados médios, apresentaram regressões lineares com altos 

coeficientes de correlação para evapotranspiração obtida pelo Diviner (ETcDiviner) em relação a 

ETo e a ETcLis (Tabela 14). Os altos índices de coeficientes de correlação obtidos demonstram que 

todos os tratamentos obtiveram um boa tendência linear de aumento de consumo de água 

comparado aos outros dois métodos (ETo e ETcLis), que segundo ALLEN et al. (2011b) as 

abordagens combinadas das observações de água no solo e modelagem de simulação proporcionam 

uma precisão mais adequadas em estimativas de ET (Evapotranspiração). 

 

Tabela 14. Equações de regressão linear e coeficientes de correlação do consumo de água pelo 

Diviner (Sonda FDR) em relação a ETo acumulada e ao consumo obtido pelos lisímetros. 

Piracicaba-SP, 2016. 

Tratamentos (Parcelas) 
ETc(Diviner) & ETo ETc(Diviner) & ETc(Lis) 

Equação R2 Equação R2 

Mombaça exclusivo ETcDiviner = 1,05*ETo - 3,83 0,99 ETcDiviner = 1,01*ETcLis - 1,32 0,98 

Cynodon exclusivo ETcDiviner = 1,06*ETo - 0,35 0,99 ETcDiviner = 1,18*ETcLis + 1,4 0,99 

Mombaça sobressemeado ETcDiviner = 1,04*ETo - 1,91 0,99 ETcDiviner = 1,16*ETcLis - 0,34 0,99 

Cynodon sobressemeado ETcDiviner = 1,16*ETo - 5,99 0,99 ETcDiviner = 1,18*ETcLis - 1,63 0,98 

 

Os acumulados de consumo de água (evapotranspiração) tiveram uma relação direta e 

crescente conforme as regressões lineares, demonstrando que o sensor estimou a ET sem falhas 

nas leituras. Em seus trabalhos, ALLEN et al. (2011a, 2011b), realçam a importância do bom 

funcionamento dos sensores e da calibração correta para que exista uma boa avaliação e integridade 

dos dados medidos. 

A umidade volumétrica média dos perfis (Өmédio) para o capim Mombaça em cultivo 

exclusivo ou sobressemeado apresentaram-se próximos a 70% da capacidade de água disponível 

(Ө70 = umidade a 70% CAD), conforme Figura 51 e Figura 53. O consumo no ciclo através da 

sonda FDR (Diviner) foi maior que os outros dois métodos de evapotranspiração, no entanto, com 

comportamentos distintos: o capim Mombaça em cultivo exclusivo apresentou muito próximo da 

ETcLisímetro por quase todo o período, enquanto o Mombaça em cultivo consorciado 

(sobressemeado) após o 12 dias após o corte sempre foi superior a ETcLis com comportamento 
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ascendente. Os dados obtidos nesse trabalho mostram uma tendência diferente dos obtidos por 

FERREIRA et al. (2015) para a cultura da melancia, que obtiveram uma ETc estimada pela mesma 

sonda DFR menor que a ETo estimada por Penmain-Monteith (71% da ETo no período). 

 

 

Figura 53. Evapotranspiração acumulada para o Mombaça exclusivo (a), Өmédio dos perfis de 0-60 cm em função do Diviner no 

Mombaça exclusivo (b), Evapotranspiração acumulada para o Mombaça sobressemeado (c), Өmédio dos perfis de 0-60 cm em função 
do Diviner no Mombaça sobressemeado (d). Piracicaba-SP, 2016.  

 

Os dois cultivos, sobressemeado e exclusivo, iniciaram e terminaram o ciclo no mesmo 

período (07/05 à 15/06/2016 – 40 dias) onde foi possível observar que o consumo final dos 

mesmos foi similar de 126,5 e 125,6 mm, exclusivo e sobressemeado, respectivamente (Figura 53). 

Comparando o aumento de consumo em função dos dias acumulados no ciclo, a ETcDiviner no 

Mombaça exclusivo e sobressemeado, apresenta equações similares de regressão linear (ETcDiviner 

= 3,28*DAC - 2,84 e ETcDiviner = 3,29*DAC - 4,63; respectivamente) (Tabelas 14). Este 

comportamento pode estar relacionado a alta presença de argila no solo (48,55%) que em solos 

com pastagens são mais estáveis e a variação de umidade tem comportamento linear crescente ou 

decrescente conforme consumo (WANG et al., 2016). 

No Cynodon, em cultivo exclusivo e consorciado (sobressemeado), a ETc através do uso 

da Sonda FDR (Diviner 2000®) também apresentou maior consumo que os outros dois métodos 

(Figura 54). O consumo em relação a ETo foi aproximadamente 5,5% e 10% com o uso da sonda 

FDR no Cynodon exclusivo e consorciado, respectivamente, comparativamente em cultivo de 

Feijão-caupi em Teresina-PI, na fase reprodutiva foi encontrado um consumo de 13% superior a 
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ETo com o uso da sonda Diviner 2000® (OLIVEIRA et al., 2013).  Ainda, na cultura do milho, na 

fase de floração, foi observado um requerimento hídrico de 75,5 mm (22% superior a ETo) com 

o uso da sonda FDR (SOUZA et al., 2015). 

 

 

Figura 54. Evapotranspiração acumulada para o Cynodon exclusivo (a), Өmédio dos perfis de 0-60 cm em função do Diviner no 

Cynodon exclusivo (b), Evapotranspiração acumulada para o Cynodon sobressemeado (c), Өmédio dos perfis de 0-60 cm em função 
do Diviner no Cynodon sobressemeado (d). Piracicaba-SP, 2016. 

 

O comportamento de consumo de água apresentado pela sonda FDR durante o ciclo após 

o nono dia foi sempre superior a ETo em ambos os cultivos do Cynodon (Figura 54). Assim, é 

possível observar que em todos os tratamentos das duas pastagens (Mombaça e Cynodon) no 

momento inicial pós corte a ETo e a ETc dos lisímetros está muito próxima ou superior ao 

consumo apontado pela sonda FDR. Um dos motivos pode ser mesmo o baixo consumo devido 

o início do ciclo logo após o corte, mas também é apontado como a dificuldade de cada sistema, 

obtendo dados ambíguos e difícil comparação quando lidamos com diferentes sistemas de medidas 

de evapotranspiração (ALLEN et al., 2011a, 2011b; EVETT et al., 2012). 

 

10.4. CONCLUSÕES 

A sonda FDR Diviner 2000® apresentou maiores consumos em relação aos métodos de 

evapotranspiração de referência (ETo) e evapotranspiração de cultura pelo lisímetro 
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(ETcLisímetro). Assim, as estimaticas de ETc pelo Diviner podem superestimar o consumo real 

das pastagens de capim Mombaça e Cynodon spp em cultivos exclusivos e sobressemeados.  

O método de estimatica de evapotranspiração pelo Diviner apresentou boas correlações 

entre os outros dois métodos (ETo Penman-Monteith e ETc Lisímetro). A umidade volumétrica 

média no perfil de solo (Өmédio) aferida pelo Diviner esteve dentro do esperado, conforme manejo 

realizado. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O universo das pastagens é mais complexo do que muitos acreditam. A aparente 

simplicidade de as forrageiras tropicais se desenvolverem em ambientes hostis a várias culturas 

agrícolas fez com que predominassem sistemas de uso extensivo e essas plantas foram destinadas 

áreas limítrofes e de baixa fertilidade. Assim, potencializou-se a ideia infundada de que não há 

necessidade de um bom manejo de pastagens. 

Como o mundo está em constante transformação e os recursos naturais devem ser 

utilizados de modo otimizado, o aumento da produtividade é fundamental em todos os setores da 

produção agropecuária, para atender à crescente demanda por alimentos. Assim, é necessário 

entender o que temos à nossa volta para julgar e tomar a melhor decisão. Esta tese contribui para 

mostrar que a importância de se manejar bem as pastagens, pois elas ocupam a maior parte das 

áreas agricultáveis e geralmente apresentam baixa produção por manejo inadequado. No setor 

agropecuário, a bovinocultura de leite e corte tem grande expressão no PIB, sendo as mesmas 

grande usuárias de pastagens, cultivadas ou nativas. 

Ainda há muitas barreiras a serem ultrapassadas e uma longa distância entre as produções 

forrageira e animal atuais e potenciais. É fato que a correção da fertilidade e a adubação mineral e 

orgânica podem promover significativos aumentos de produtividade das pastagens, e há bons 

indicativos de que a união com outras técnicas pode levar a grandes incrementos na produção, tais 

como melhores cultivares, manejo adequado dos animais e a irrigação. Assim, são necessários 

estudos de sistemas intensivos de produção animal baseados em pastagens com forrageiras 

tropicais, assim como a divulgação de resultados e novas tecnologias de uso que possam beneficiar 

os produtores rurais e, indiretamente, a população mundial. 

Necessita-se de estudos mais amplos, que visem identificar e eliminar os gargalos da 

produção pecuária, que indentifiquem as zonas mais críticas e as relacionem ao ambiente climático 

e socioeconômico. Entretanto, estudos específicos como este, que identificam o potencial 

produtivo da pastagem, são os mediadores para a compreensão, identificação e divisão estratificada 

dessas zonas produtivas. Sendo ainda uma área de pesquisa incipiente, merece e deve ser muito 

explorada em pesquisas futuras. 

 


