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RELATÓRIO DE PROJETO DE PESQUISA - CNPq 
 
 
Processo:          474661/2003-2 
 
Título do Projeto: NECESSIDADE HÍDRICA DE CULTIVOS ORGÂNICOS IRRIGADOS E 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES COBERTURAS VERDES NA 
ERODIBILIDADE DE UM ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 

 
 
Em virtude da amplitude do tema e dos resultados obtidos, este relatório será apresentado em três 
partes: a primeira retratando a obtenção da evapotranspiração de referência, por meio de 
lisímetro de pesagem; a segunda, a necessidade hídrica da cultura do pimentão, manejada 
agroecologicamente em dois sistemas de cultivo; e a terceira, as perdas de solo, água e nutrientes 
medidas em parcelas experimentais de Wischmeier. Cada uma das partes apresentadas foi objeto 
de dissertação de Mestrado, sendo que as duas primeiras foram defendidas no Curso de Pós-
graduação em Fitotecnia/UFRRJ, respectivamente em 25/02/2005 e 21/02/2006, e a terceira será 
concluída em 21/03/2006. Portanto, percebe-se claramente que o recurso aprovado pelo CNPq 
permitiu o desenvolvimento de trabalhos e envolvimento de vários estudantes, conforme 
mencionado no texto. 
 
I – Instalação e calibração de lisímetro de pesagem e determinação da 
evapotranspiração de referência para a região de Seropédica-RJ  
 
 
1.1 Caracterização da área 

 
O presente estudo foi realizado no SIPA – Sistema integrado de produção agroecológica, 

denominado Fazendinha Agro-ecológica, que é uma área experimental da EMBRAPA-
Agrobiologia em parceria com a UFRRJ e PESAGRO, localizada no município de Seropédica-
RJ.  

As coordenadas geográficas do local são 22048’00’’ de latitude Sul  e 43041’00’’ de 
longitude Oeste. Apresenta altitude de aproximadamente 33m e o solo da área classificado como 
Argissolo Vermelho-amarelo. Segundo a classificação de Köppen, o clima é Aw (chuvas 
concentradas no período novembro a março; precipitação média anual de 1.213mm; temperatura 
média anual de 24,5oC).  

A Figura 1 apresenta uma vista da área, com declividade de 0,027m m-1. Nesta área 
recém cultivada foi realizada uma limpeza com roçadeira e, em uma parcela de 15m x 15m, foi 
plantada grama batatais, em março de 2004, para que a evapotranspiração de referência pudesse 
ser medida em um lisímetro de pesagem, instalado no centro da mesma.  

 
 
1.2 Construção do lisímetro 

 
A concepção da estrutura do lisímetro se baseou na Figura 2, ou seja, foi construída uma 

caixa metálica com dimensões 1,0m x 1,0m de base e 0,7m de altura, que seria montada sobre 
barras transversais, a fim de concentrar toda a massa do conjunto sobre uma célula de carga 
localizada no centro do sistema.  
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Figura 1 – Vista da área antes do início do experimento. 

 

 
Figura 2 - Corte transversal do esquema de instalação do lisímetro de pesagem.  
 
 
As Figuras 3a e 3b apresentam outras perspectivas do sistema de apoio da caixa.  

Nos quatro cantos, barras rosqueadas de 0,0254m de diâmetro e 0,25m de comprimento 
foram chumbadas em base de concreto de 0,30m x 0,30m de área para suportar a estrutura de 
apoio da caixa. O mesmo procedimento foi adotado no centro, a fim de servir de suporte ao 
parafuso de fixação da célula de carga.  

A Figura 4 apresenta a estrutura de sustentação do lisímetro, que foi construída com perfil 
I com dimensões de 0,0762m, na parte externa, e com perfil U (0,003m) formando dois braços 
em diagonal, fixados no quadro externo sob forma de dobradiça. Assim, toda a massa da caixa 
era transmitido para o centro da estrutura, onde se localizava o sensor ou célula de carga. Essa 
etapa de construção foi realizada na Oficina da Central de Apoio do Instituto de Tecnologia da 
UFRRJ, no período de março a agosto de 2004. 

Quanto à caixa que iria receber o solo, esta foi construída a partir de uma armação feita 
com cantoneiras 0,022m (7/8”x1/8”) soldadas e reforçadas com barras de 0,0254m (1”) no 
sentido transversal nas quatro faces verticais. Em seguida, chapas no 20 foram arrebitadas na 
armação montando definitivamente a caixa que serviria de lisímetro (Figura 5). 
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a b 

 
Figura 3 - Base de fixação do lisímetro, com a célula de carga no centro da estrutura: (a) vista 

superior e (b) vista tridimensional. 
 

 

 
 
Figura 4 – Vista da montagem do quadro de apoio. 
 

 

a b 
Figura 5 – Armação da caixa lisimétrica (a) e vista parcial da caixa após fixação das chapas (b). 
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Antes de ser levado ao campo, o sistema foi montado na própria oficina para verificar o 
funcionamento e sensibilidade da célula de carga. Foi utilizada a célula da marca ALPHA, 
modelo Z com capacidade de medida de até 2 ton, com sensibilidade de aproximadamente 6.000 
divisões, ou 0,3kg. Segundo o fabricante, a sensibilidade deste produto é de 2 +/- 0,1% mV/V. 

 
 
1.3 Instalação e calibração do lisímetro 

 
Após a construção da estrutura mostrada nas Figuras anteriores, a área foi preparada, 

primeiramente, com a construção de um fosso, com dimensões de 1,20m x 1,20m e 1,0m de 
profundidade (Figura 6a). Durante a escavação, camadas de 0,10m eram separadas a fim de que a 
caixa fosse posteriormente preenchida com o solo, mantendo a mesma sequência do perfil 
original (Figura 6b). Além disso, eram retiradas amostras indeformadas, a cada 0,10m, para a 
estimativa da densidade do solo e confecção da curva de retenção, em cada camada. 
 

a b 
Figura 6 – Escavação do terreno para receber a caixa lisimétrica (a) e separação do solo por 

camadas (b). 
 
Após completada a escavação, paredes de blocos de concreto foram levantadas para que 

fosse evitado qualquer tipo de desmoronamento futuro das paredes do fosso, conforme Figura 7. 
Percebe-se que a parte superior desta parede ficou abaixo da superfície do solo para que a mesma 
não viesse a influenciar na determinação da evapotranspiração.  

 

 
Figura 7 – Caixa de blocos de concreto para receber o lisímetro. 
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A caixa de bloco foi construída deixando uma área livre de 1,01m x 1,01m, permitindo, 
assim, livre movimentação do lisímetro e evitando erros de leitura. Após a construção deste 
revestimento, foi construída no fundo do fosso a estrutura de sustentação. 

 Após a construção da parede de alvenaria, a base de sustentação da estrutura foi colocada 
no fundo do fosso e foi realizada com auxílio de um nível de pedreiro (Figura 8). 

 

a b 
Figura 8 – Estrutura de apoio instalada no fundo do fosso (a), devidamente nivelada (b). 

 
Antes que a caixa fosse colocada no local para preenchimento das camadas de solo, foi 

realizado um teste para verificar a estaqueidade da mesma. Conforme Figura 5b, inicialmente se 
imaginou que apenas uma camada de silicone por sobre os arrebites seria suficiente para impedir 
possíveis vazamentos. No entanto, para total vedação, foi necessária a colocação de uma massa 
de calefação, sendo a mesma aplicada após raspagem da camada de silicone. A Figura 9 
apresenta detalhes da vedação realizada na caixa. 

 

 
Figura 9 – Detalhe da vedação realizada na caixa lisimétrica. 

 
Apesar de verificada a total vedação da caixa, decidiu-se ainda por revestir a mesma com uma 
camada de plástico utilizado para cobertura de casa de vegetação (espessura de 150 µm).  

Antes do preenchimento com o solo, foi instalado um dreno de PVC no fundo da caixa, 
com diâmetro de 40mm, perfurado no trecho horizontal, a fim de permitir a drenagem do excesso 
de água dentro do lisímetro. Esse dreno foi envolvido numa camada de 0,10m de brita (Figura 
10). 
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Figura 10 – Vista do revestimento da caixa e montagem dos drenos. 
 
Na Figura anterior, percebe-se que  na parte externa da caixa de alvenaria foi também instalado 
um dreno com o objetivo de drenar a água que pudesse se acumular no fundo do fosso.  

O preenchimento do solo no lisímetro foi realizado em 6 camadas, as quais foram 
assentadas conforme sua posição original no perfil, totalizando a profundidade da caixa (0,7m). 
Este procedimento foi realizado com base na densidade do solo (Tabela 1) e da umidade atual de 
cada camada a fim de que fosse possível promover a correção da massa do solo. 

  
Tabela 1 – Valores de densidade do solo (kg.dm-1) por camada 

Camada Densidade do solo 
0 – 10cm 1,497 
10 – 20cm 1,580 
20 – 30cm 1,663 
30 – 40cm 1,763 
40 – 50cm 1,693 
50 – 60cm 1,760 
60 – 70cm 1,653 

 
Com auxílio de uma balança, a massa de solo, necessária para o preenchimento de cada 

camada, era determinada (Figura 11a) e, em seguida, uma leve compactação era realizada até que 
toda a massa de solo fosse distribuída na altura de 0,10m pré-definida (Figura 11b). Desta 
maneira, procurou-se preencher a caixa com o mesmo tipo de solo e com as mesmas densidades 
do perfil original.  

 

a b 
Figura 11 – Pesagem do solo (a) e preenchimento do lisímetro (b). 
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A Figura 12a apresenta o lisímetro totalmente preenchido com o solo. É possível verificar 
que sobre a parte superior da parede de bloco de concreto, foram fixadas chapas galvanizadas 
(Figura 12b), para que o solo não caísse pelo espaço entre o lisímetro e caixa de bloco, 
acumulando-se no fosso.  

 

 
a b 

Figura 12 – Vista do lisímetro totalmente preenchido com solo (a) e detalhe das chapas laterais 
utilizadas como acabamento. 

 
A colocação da chapa permitiu o plantio da grama de maneira uniforme, não deixando 

espaços na cultura dentro e fora do lisímetro (Figura 13). Com o objetivo de se manter a grama 
na altura adequada, durante o período de execução das leituras, apenas um corte foi realizado no 
dia 12 de janeiro de 2005. 

 

 
Figura 13 – Lisímetro com plantio de grama. 

 
 
Completada esta fase, foi realizada a calibração do lisímetro, conforme metodologia 

apresentada por CAMPECHE (2002). Em balança eletrônica, foram preparados cinquenta sacos 
plásticos com areia representando as massas-padrão, sendo 5 com 0,1kg, 5 com 0,25kg, 20 com 
0,5kg e 20 com 1,0kg. O teste consistiu em colocar os sacos plásticos sobre o lisímetro, 
começando pelos de menor massa, em intervalos de 2min. A cada saco plástico colocado, era 
registrada no datalogger, em mV, a massa do conjunto, e também anotada em planilha. Após a 
colocação de todos os sacos plásticos, o procedimento inverso foi realizado, ou seja, foi-se 
retirando, no mesmo intervalo de tempo, os sacos começando pelos de 1,0kg.  

Os dados referentes às massas-padrão aplicadas e as respectivas leituras da balança do 
lisímetro foram submetidos à análise estatística de regressão.  
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1.4 Coleta de dados meteorológicos 
 
Conforme apresentado na descrição, o lisímetro com grama foi instalado em uma área de 

aproximadamente de 250m2, que foi devidamente cercada com tela de segurança com 1,80m de 
altura. Em um dos cantos da área, foi instalada uma estação meteorológica, contendo sensores de 
radiação solar incidente, velocidade e direção do vento, e temperatura de bulbo seco e úmido, 
além de um pluviógrafo. 

Dentro de uma caixa construída com chapa de aço galvanizado (Figura 14), foi instalado 
um sistema de armazenamento de dados (datalogger – modelo 23X da Campbell Scientific), que 
era alimentado por uma bateria de 12V e carregada com um painel solar e programado para 
armazenar informações médias dos sensores a cada 30 min. Os dados armazenados eram 
transferidos por meio de um módulo de memória, que permitia a gravação e a manipulação dos 
mesmos em computador.  

 

a b 
Figura 14 – Montagem da caixa central (a) e datalogger (b) para armazenamento de dados 

meteorológicos. 
 

Além dos sensores citados, também foi instalado junto ao lisímetro um tanque Classe A, 
a fim de que leituras de ETo pudessem ser correlacionadas com a evaporação no tanque (Figura 
18). Vale dizer que, a evaporação da água no tanque não foi obtida nos dias em que a 
precipitação superou a evaporação. A adoção deste procedimento foi necessária, pois a leitura do 
tanque ocorria uma vez por dia (às 8:00 h), e com a ocorrência de uma precipitação neste 
intervalo, que ocasionasse uma leitura superior a anterior, a medida de evaporação, não poderia 
ser realizada. Este fato ocorreu em alguns dias durante o período analisado. É importante 
ressaltar que, se o tanque tivesse o registro contínuo, o descarte dos dados teria uma menor 
amplitude.  

O registro de dados teve início no dia 01 de dezembro de 2004, com a execução de alguns 
testes preliminares. No entanto, somente a partir de 24 de dezembro foi realizada a leitura 
completa dos sensores, incluindo o registro da célula de carga e o acompanhamento da 
evaporação no tanque.  
 
1.5 Manejo da área do lisímetro 

 
No intuito de manter o gramado em condições ótimas de umidade, foi instalado um 

sistema de irrigação por aspersão, composto de 4 mini aspersores setoriais da marca 
FABRIMAR, modelo Pingo (bocal 3,2 mm).  

Para se proceder a drenagem do lisímetro, em virtude da ocorrência de precipitação 
elevada, uma bomba de pistão foi instalada sobre uma estrutura de apoio, construída com 
madeira, e acoplada a um tubo flexível de 0,020m de diâmetro (3/4”) (Figura 15). 
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Figura 15 – Bomba de pistão utilizada na drenagem da caixa. 

 
Após plantada a grama batatais, a mesma foi mantida na altura especificada e, para isso, 

era utilizada uma roçadeira a fim de permitir o corte uniforme de todo gramado. 
 
 

1.6 Determinação da ETo 
  
1.6.1 Lisímetro 
 
De acordo com a metodologia apresentada por MEDEIROS et al. (2003), para efeito do 

cálculo da evapotranspiração, os dados do lisímetro devem ser tomados a partir da diferença de 
massa do conjunto solo-caixa no início do dia (0h) e massa obtida no final do dia (24h). No 
entanto, a metodologia utilizada neste trabalho foi a mesma recomendada por SILVA (2003). 
Segundo o autor, todas as leituras do lisímetro devem ser analisadas diariamente para que 
ocorrências de chuva, irrigação ou drenagem da caixa sejam identificadas e desconsideradas do 
cálculo da ETo. Além disso, foi adotado o período de 6:00h a 19:30h como sendo aquele em que 
ocorre a maior percentagem diária de brilho solar e, praticamente, toda a lâmina é 
evapotranspirada no dia.  

Uma vez realizado este procedimento para cada dia, a massa era obtida da transformação 
do sinal elétrico, utilizando a equação de calibração. Finalmente, a lâmina evapotranspirada foi 
obtida dividindo-se a diferença de massa pela área da caixa (1,0m2). 

 
1.6.2 Fórmulas matemáticas 
 
Com o objetivo de se estabelecer correlação das medidas de ETo com estimativas, foram 

adotados os modelos de Hargreaves-Samani e Penman-Monteith, por serem de uso consagrado 
na literatura. Os modelos foram utilizados tanto para os dados diários coletados quanto para 
dados extraídos de uma série histórica da estação Ecologia Agrícola (código INMET: 83741), 
correspondente ao período de 1961 a 1993. 

 
   

1.6.3 Tanque Classe A 
  
 As leituras diárias da evaporação obtidas no tanque Classe A também foram 
correlacionadas com medidas diárias de ETo obtidas no lisímetro e no método de Penman-
Monteith.  
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1.7 Correlação entre os métodos 
 
 Todos os métodos apresentados na determinação e estimativa da ETo foram avaliados 
segundo regressões lineares simples, erro-padrão da estimativa (SEE), índice de concordância (d) 
e índice de desempenho (c), esse último definido pelo produto entre o coeficiente de correlação 
(r) e o índice de concordância. 
 O erro-padrão da estimativa foi calculada segundo equação 1: 
 

 
1n

)ŶY(
SEE

∑ 2−
=                             (1) 

em que: 
 SEE = erro-padrão da estimativa, mmdia-1; 
 Y = ETo medida, mmdia-1; 
 Ŷ = ETo estimada pelo modelo, mmdia-1; 
 n = número de observações. 
 O índice de concordância, proposto por WILLMOTT et al. (1985), é dado pela equação: 
 

∑
∑

+

−
−=

2

2

)'Y'Ŷ(

)YŶ(
1d                                 (2) 

 
em que, YŶ'Ŷ −=    e   YY'Y −=  
sendo: 
 d   = adimensional, variando de 0 a 1; 

Y  = média dos valores observados, mmdia-1.  
  
 O desempenho dos métodos utilizando o índice c foi avaliado conforme a Tabela 2, 
apresentada por CAMARGO & SENTELHAS (1997): 
 
Tabela 2 – Desempenho do método de estimativa da ETo, pelo índice “c” 
 

Desempenho Valor “c” 
Ótimo > 0,85 

Muito bom 0,76 – 0,85 
Bom 0,66 – 0,75 

Mediano 0,61 – 0,65 
Sofrível 0,51 – 0,60 

Mau 0,41 – 0,50 
Péssimo ≤ 0,40 
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1.8 Resultados e discussão 
 

1.8.1 Calibração do lisímetro 
 

Conforme metodologia apresentada, procedeu-se a calibração do lisímetro sendo obtida 
alta correlação entre leituras da célula de carga (mV) e massa do conjunto (kg). Como a área do 
lisímetro é de 1,0m2 e considerando a densidade da água igual a unidade, a variação da massa do 
conjunto representa a própria evapotranspiração de referência, em mm.  

A Figura 16 apresenta o resultado da análise de regressão. A equação apresentada nessa 
Figura foi obtida a partir dos dados de descarregamento, uma vez que a evapotranspiração 
representa uma diminuição da massa do conjunto. Apesar disto, os coeficientes de determinação 
para as duas curvas (carregamento e descarregamento) apresentaram valores semelhantes. O 
erro-padrão de estimativa da regressão linear foi de 0,278kg ou 0,278mm.  
 

y = 1794,6x - 1325,1
R2 = 0,9991
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Figura 16 – Gráfico de ajuste dos dados a partir das leituras da célula de carga e massas do 
conjunto. 

 
Pode-se verificar também que a utilização dos sacos plásticos com massa de 0,1kg e 0,25kg no 
processo de calibração não comprometeu a tendência linear do ajuste tanto no carregamento 
quanto para o descarregamento. 
 
 

1.8.2 ETo obtida pelo lisímetro 
 
 Para o cálculo da ETo as leituras provenientes da célula de carga foram transformadas em 
massa e analisadas no período de 6:00 às 19:30h. As Figuras 17 e 18 apresentam duas situações 
distintas: a primeira representando um determinado dia sem ocorrência de chuva, irrigação ou 
drenagem do lisímetro; e a segunda, representando uma descontinuidade das leituras da célula 
entre 8:30 e 9:30h, aproximadamente, devido à drenagem do equipamento.  
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Figura 17 – Variação da massa do conjunto no período de análise, em um dia sem drenagem da 

caixa. 
 

 
No primeiro caso, o cálculo da ETo foi realizado subtraindo diretamente a leitura 

correspondente à 6:00h daquela das 19:30h. No segundo caso, Figura 18, se fosse feita a 
subtração das leituras correspondentes a esses horários, seria computada uma lâmina 
evapotranspirométrica de 14,5 mm. No entanto, a linha mais clara representa a variação das 
leituras da célula, descontando a drenagem realizada, obtendo-se assim um valor de 
evapotranspiração bem inferior ao citado anteriormente (aproximadamente 3,5 mm).  
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Figura 18 – Variação da massa do conjunto no período de análise, em um dia com drenagem da 

caixa. 
 
 
 A Figura 19 apresenta os valores de evapotranspiração, no período de 24/12/2004 a 
01/02/2005. Analisando esses dados, percebe-se que, no período analisado, ocorreu uma 
expressiva variação da ETo, sendo obtidos valores entre 0,31 e 7,32 mmdia-1. Essa expressiva 
variação pode ser explicada ao se analisar as Figuras 20, 21 e 22, que ilustram a variação da 
radiação solar global, umidade relativa e velocidade do vento no mesmo período. 
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Figura 19 – Evapotranspiração de referência medida no período de 24/12/2004 a 01/02/2005. 
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Figura 20 – Radiação solar global medida no período de 24/12/2004 a 01/02/2005. 
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Figura 21 – Umidade relativa média do ar determinada no período de 24/12/2004 a 01/02/2005. 
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Figura 22 – Velocidade do vento a 2m de altura, medida no período de 24/12/2004 a 01/02/2005. 
 

O maior valor de ETo determinado (7,32 mmdia-1) ocorreu no dia 10 de janeiro e foi bem 
superior aos demais observados. A ocorrência de um valor com essa magnitude pode ser 
analisada juntamente com os elementos meteorológicos envolvidos no processo físico de 
evapotranspiração. Nas Figuras anteriores, é possível observar que neste dia, a umidade relativa 
média estava abaixo de 70% (valor normalmente baixo para o mês de janeiro na região) e a 
velocidade do vento foi a mais alta observada no período (≈ 2,6ms-1). Apesar da radiação 
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incidente ter sido relativamente baixa (Figura 22), a combinação destes elementos favoreceu um 
maior efeito evapotranspirométrico. Além disso, por não ter ocorrido chuva nos dias anteriores, 
nota-se uma ligeira queda de umidade relativa a partir do dia 8 de janeiro (Figura 21), 
favorecendo o aumento do déficit de pressão de vapor e, consequentemente, a ocorrência de uma 
maior taxa evapotranspirométrica.  

Com base nos valores armazenados no datalogger (de 30 em 30min), verificou-se, que 
neste dia 10 de janeiro, a amplitude de variação da velocidade média do vento foi a mais 
acentuada dentre os dias analisados. Considerando o mesmo período utilizado para o cálculo da 
ETo (6:00 às 19:30h), o valor médio da velocidade do vento seria de 3,29ms-1, com um valor 
máximo de 5,13ms-1, ocorrido às 11:00h (horário de verão). Resultado como esse é também 
abordado por PEREIRA et al. (2002). Segundo os autores, problemas operacionais em lisímetro 
de pesagem são comumente observados durante a estação chuvosa e com ocorrência de ventos 
fortes.  

Em contrapartida, o menor valor de ETo foi determinado no dia 12/01 (0,31 mmdia-1), 
quando foi realizado o único corte da grama no período.  Somado a este fato e analisando as 
lâminas precipitadas (Figura 23), observa-se que a maior precipitação ocorreu no dia 11/01 e, a 
partir do pluviograma obtido com os dados registrados no datalogger, pode-se constatar que a 
precipitação de 48mm foi concentrada no período de 16:00 às 18:00 h. Especificamente no dia 
12/01, ocorreu novamente um evento de precipitação, mas com menor intensidade. Neste dia, a 
precipitação foi distribuída no período de 8:00 às 18:00h, dificultando o acesso à área do 
lisímetro para que fosse realizada uma drenagem do mesmo. Associado a isso, nota-se nas 
Figuras 20 a 22 que, em virtude da precipitação ocorrida nos dias 11 e 12/01, a radiação solar 
incidente e a velocidade do vento permaneceram com baixos valores, enquanto que a umidade 
relativa atingiu 91,0%, limitando, desta forma, a taxa evapotranspirométrica.   
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Figura 23 – Lâmina precipitada no período de 24/12/2004 a 01/02/2005.  
 

Não considerando estes valores extremos apresentados na Figura 23, quando da 
ocorrência de precipitação intensa e/ou ventos fortes, pode-se observar que as leituras de 
evapotranspiração obtidas no lisímetro variaram conforme a própria variação dos elementos 
meteorológicos. Assim, analisando o período de 27/12 a 31/12, quando não houve precipitação, 
observa-se um aumento gradativo da ETo, atingindo o valor de 6,40 mmdia-1. Neste mesmo 
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período, observa-se na Figura 20 que a radiação solar global alcançou o maior valor no dia 29 de 
dezembro (25,2 MJm-2dia-1), permanecendo alta nos dois dias consecutivos. Além disso, pode-se 
verificar na Figura 21 que nesses mesmos dias, a umidade relativa permaneceu em torno de 
70,0%, bem abaixo do valor máximo observado no período (96,0%). Quanto à velocidade do 
vento, pode-se notar na Figura 22 que a mesma variou no intervalo de 1,0 a 1,5 ms-1, considerado 
um valor médio no período analisado. Verifica-se, com isso, que os elementos meteorológicos 
radiação e umidade relativa foram determinantes para a ocorrência de lâminas 
evapotranspirométricas elevadas, sendo o efeito da velocidade do vento menos expressivo nestes 
dias. 

Ao contrário do período de 27 a 31/12, uma taxa decrescente de ETo foi observada entre 
os dias 25 e 28/01, quando a lâmina diária de evapotranspiração diminuiu de 5,41 a 0,84 mmdia-

1. Apesar de ter havido precipitação (Figura 23), o lisímetro se comportou satisfatoriamente, 
seguindo a variação esperada de acordo com os elementos meteorológicos. Analisando as 
Figuras 24 a 26, percebe-se que neste período, a radiação solar  diminui, em virtude da 
nebulosidade, a umidade relativa atingiu 96,0% e a velocidade do vento média diária chegou a 
0,27ms-1, a menor magnitude verificada para esse elemento meteorológico no período.   
 Cabe ressaltar que os elementos meteorológicos apresentados foram determinados 
considerando todos os valores armazenados ao longo das 24h, ao contrário da determinação da 
ETo, que foi obtida considerando apenas o período diurno (6:00 às 19:30h).  
 
 
 

1.8.3 ETo obtida pelas fórmulas 
 

Os valores de ETo estimados pelas equações de Penman-Monteith (PM) e Hargreaves-
Samanai (H-S), bem como de temperaturas máxima, mínima e média e da radiação extraterrestre 
são apresentadas na Tabela 3, para o período de 24/12/2004 a 01/02/2005.  

Pode-se observar que a radiação solar que chega no topo da atmosfera (Ra) (Eq. 4) pouco 
influencia nas variações da ETo, principalmente pelo método de Penman-Monteith (P-M). Neste 
método, conforme Eq. 9, é realizado o cálculo do saldo de radiação na superfície, o qual é muito 
influenciado pelas condições atmosféricas locais. Já para o método de Hargreves-Samani, o valor 
de Ra é explícito na fórmula, influenciando mais decisivamente o valor obtido para a ETo.  

Por ser considerado um modelo físico, o método P-M apresenta um comportamento 
semelhante aos valores de ETo medidos pelo lisímetro (Figura 19), sendo influenciado pelos 
mesmos elementos meteorológicos analisados anteriormente.  

Pelo fato do período analisado ter sido curto e todo ele concentrado no verão, quando as 
temperaturas em média permanecem altas, não foram observadas grandes variações nos valores 
da ETo pelo método de Hargreaves-Samani, uma vez que, conforme Tabela 3, a radiação no topo 
da atmosfera pouco variou no período. O maior valor estimado por esse método foi de 8,7 
mmdia-1 no dia 26/12, quando foi observado maior valor de temperatura máxima diária         
(41,3oC), o que contribuiu para uma alta temperatura média. Pode-se verificar que quanto maior 
a amplitude térmica, maior o valor da evapotranspiração. Em contrapartida, nos dias 25, 26 e 
27/01 foi observada a maior queda nos valores estimados de ETo, em virtude, basicamente da 
diminuição brusca da temperatura.  
 

1.8.4 Evaporação obtida no TCA 
 
 Tendo em vista a ocorrência de precipitação em vários dias no período analisado (Figura 
24), foi necessário o descarte de alguns dados de evaporação no tanque. Em virtude disso, não 
foi aplicada a metodologia para a obtenção dos coeficientes do tanque. No entanto, a Figura 24 
apresenta o gráfico de dispersão dos valores de evaporação do tanque classe A com a 
evapotranspiração de referência do lisímetro. Pode-se constatar que a correlação dos dados de 
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evaporação e da ETo foi satisfatória, evidenciando o potencial desta metodologia para manejo de 
água na região.   
 
 
Tabela 3 – Valores de temperatura média diária, Ra e EV, e estimativas de ETo no período de 

24/12/2004 a 01/02/2005 
  

Data Tmax Tmin Tmédia Ra ETo 
P-M 

ETo 
H-S 

EV tanque

24/dez 35,3 20,8 28,0 42,558 2,7 7,0 2,9 
25/dez 32,5 20,7 26,6 42,557 3,6 6,1 4,3 
26/dez 41,3 22,2 31,8 42,555 4,9 8,7 5,2 
27/dez 34,4 23,0 28,7 42,551 4,4 6,3 3,5 
28/dez 33,2 22,4 27,8 42,546 4,0 6,0 4,4 
29/dez 37,0 22,9 30,0 42,539 5,5 7,1 8,7 
30/dez 38,5 23,9 31,2 42,531 4,4 7,5 6,6 
31/dez 37,5 23,1 30,3 42,521 5,1 7,3 7,7 
01/jan 33,5 21,9 27,7 42,510 2,5 6,2 6,1 
02/jan 37,9 21,8 29,8 42,497 2,5 7,6 4,0 
03/jan 37,4 21,1 29,2 42,483 5,3 7,6 9,8 
04/jan 32,7 22,7 27,7 42,467 3,0 5,7 1,8 
05/jan 31,9 22,9 27,4 42,449 2,1 5,4 1,5 
06/jan 33,5 23,1 28,3 42,430 4,1 5,9 4,7 
07/jan 39,9 24,5 32,2 42,409 3,8 7,8 5,7 
08/jan 39,5 24,5 29,2 42,387 5,3 7,2 7,2 
09/jan 38,5 23,2 30,9 42,362 5,1 7,6 5,0 
10/jan 38,6 24,5 31,5 42,337 3,2 7,3 1,4 
11/jan 33,5 22,7 28,1 42,309 3,0 6,0 2,3 
12/jan 27,9 21,4 24,6 42,280 1,9 4,3 2,5 
13/jan 31,7 19,9 25,8 42,249 4,4 5,9 6,6 
14/jan 35,8 20,0 27,9 42,217 3,5 7,2 5,5 
15/jan 40,1 21,0 30,6 42,182 2,4 8,4 4,2 
16/jan 41,1 25,3 33,2 42,146 3,9 8,0 7,8 
17/jan 28,5 23,8 26,2 42,108 1,2 3,8 0,3 
18/jan 32,8 23,6 28,2 42,068 3,4 5,5 2,9 
19/jan 36,0 23,6 29,8 42,026 2,6 6,6 2,4 
20/jan 36,0 23,6 29,8 41,983 1,9 6,6 3,0 
21/jan 33,7 24,4 29,0 41,937 3,0 5,6 3,4 
22/jan 34,9 24,0 29,4 41,890 4,4 6,1 5,3 
23/jan 34,7 24,0 29,4 41,840 3,7 6,1 4,8 
24/jan 38,2 23,7 31,0 41,789 5,2 7,3 6,0 
25/jan 40,5 24,1 32,3 41,736 5,0 7,9 5,9 
26/jan 25,8 19,8 22,8 41,680 3,4 3,9 3,8 
27/jan 22,4 19,0 20,7 41,623 1,5 2,8 3,3 
28/jan 25,5 19,3 22,4 41,563 1,0 3,9 1,6 
29/jan 34,6 20,6 27,6 41,502 1,9 6,6 3,6 
30/jan 36,5 22,3 29,4 41,438 4,3 6,9 4,9 
31/jan 31,5 22,3 26,9 41,372 2,5 5,3 3,0 
01/fev 31,4 22,1 26,7 41,304 4,6 5,3 5,5 
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Figura 24 – Correlação entre o valores da ETo medido pelo lisímetro e os de evaporação no 

tanque classe A, para o período de 28/12/2004 a 01/02/2005. 
 

 
1.8.5 Comparação entre os métodos 

 
A Figura 25 apresenta o comportamento da evapotranspiração de referência obtida pelo 

lisímetro de pesagem, bem como as estimativas segundo os modelos de Penman–Monteith e 
Hargreaves-Samani, considerando leituras diárias obtidas da estação meteorológica instalada 
próxima ao lisímetro, no período de 24 de dezembro de 2004 a 01 de fevereiro de 2005. 
 De um modo geral, nota-se que os períodos nos quais a ETo teve seus valores mais 
elevados bem como os de queda foram, de certa forma, coincidentes. Pode-se verificar que, ao 
longo do período estudado, o método de Penman-Monteith melhor se adequou às medidas 
lisimétricas, ao contrário do método de Hargreaves-Samani que apresentou superestimativa 
praticamente ao longo de todo período, corroborando com OLIVERIA & CARVALHO (1998) e 
MENDONÇA et al. (2003). Na Figura, pode-se verificar ainda os valores extremos citados 
anteriormente, correspondentes aos dias 10/01 (7,32 mmdia-1) e 12/01 (0,31 mmdia-1), que foram 
obtidos pelo lisímetro.  

Os valores de ETo obtidos a partir das medidas lisimétricas tiveram o mesmo 
comportamento daquelas obtidas com o modelo Penman-Monteith, conforme diversos trabalhos 
citados na literatura.  
 As estimativa obtidas a partir das séries históricas apresentaram o mesmo 
comportamento, com o método de Hargreaves-Samani apresentando valores superiores ao 
método de Penman-Monteith. No entanto, os valores se apresentam menos variáveis em virtude 
de terem sido obtidos a partir da média de 18 anos das variáveis climatológicas envolvidas. 
 Na Figura 26 são apresentados os valores de evapotranspiração pelos métodos de 
Penman-Monteith (P-M) e Hargreaves-Samani (H-S), tanto com base nas leituras obtidas na 
estação, quanto para os dados da série histórica, no período de 1961 a 1993.  
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Figura 25 – Evapotranspiração de referência, obtida no lisímetro e pelos método de Penman-

Monteith e Hargreaves-Samani. 
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Figura 26 – Evapotranspiração de referência, obtida por diferentes metodologias, para o período 

de 24/12/2004 a 01/02/2005. 
 
Confirmando a informação apresentada na Figura 26, as estimativas obtidas pelo método de H-S 
superestimaram aquelas obtidas por P-M, tanto para a série histórica quanto para os dados da 
estação. Além disso, em virtude de se considerar valores médios diários dos elementos 
meteorológicos envolvidos, o comportamento das curvas correspondentes às séries se 
apresentam com menores variações no período analisado. 
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 As Figuras 27 e 28 representam os gráficos resultantes da regressão linear considerando 
os métodos utilizados na análise, tendo o método do lisímetro como padrão e considerando todos 
os valores apresentados nas Tabelas 4 e 5.  
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Figura 27 – Correlação entre os valores diários da ETo medidos pelo lisímetro e estimados por 

Penman-Monteith, para o período de 24/12/2004 a 01/02/2005 em Seropédica-RJ. 
 
 Mesmo com os valores extremos observados no lisímetro, constata-se na Figura 30, que a 
correlação obtida com P-M foi adequada quando comparadas com aquelas comumente obtidas 
para períodos diários.  MEDEIROS (2002), trabalhando em Paraipaba-CE, encontrou coeficiente 
de determinação de 0,56 entre os dois métodos e, para o norte Fluminense-RJ, MENDONÇA  et 
al. (2003), encontraram coeficiente de determinação de 0,58. No entanto, trabalhando com 
períodos diários, SILVA et al. (1999), em Piracicaba-SP, encontraram r2 = 0,79. Resultado 
semelhante também foi encontrado por SILVA et al. (2003), em Petrolina-PE, trabalhando com 
um lisímetro de pesagem hidráulica. Deve ser considerado que o período analisado bem como o 
número de observações foram diferentes com relação a este trabalho. SILVA et al. (1999) 
estudou a correlação dos métodos citados no período entre 21 de fevereiro e 1o de abril, quando a 
ocorrência de precipitação é bem menor e, consequentemente, menos problemas operacionais 
estão associados a um desempenho satisfatório do lisímetro (SANTIAGO et al., 2002). Já o 
trabalho realizado em Petrolina-PE, considerou 119 observações, o que favorece a obtenção de 
melhores coeficientes de determinação, em situações de ajustes adequados.  
 Uma análise adicional foi também realizada no intuito de verificar o desempenho da 
correlação entre os dois métodos, a partir da eliminação dos valores de ETo considerados 
anormais. Assim, uma nova correlação foi efetuada sem os dados correspondentes aos dias 
24/12/2004 e 10, 11 e 12/01/2005. Após análise, foi obtido um coeficiente de determinação de 
0,73, valor semelhante ao encontrado por MENDONÇA  et al. (2003) para períodos de 3 dias. 
Assim, pode-se constatar que, apesar dos poucos pares de dados utilizados e a ocorrência de 
chuvas e rajadas de vento no período, o lisímetro apresentou desempenho satisfatório com 
relação ao método considerado padrão pela FAO (ALLEN  et al., 1998). Vale lembrar que as 
análises realizadas com relação aos dois métodos foram significativas ao nível de 1% de 
probabilidade.  
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Figura 28 – Correlação entre os valores diários da ETo medidos pelo lisímetro e estimados por 

Hargreaves-Samani, para o período de 24/12/2004 a 01/02/2005 em Seropédica-RJ. 
 
 Como já observado na Figura 28, a correlação obtida entre os métodos do lisímetro e H-S 
não apresentou resultados satisfatórios, em virtude da grande dispersão dos dados estimados, 
com tendência de superestimativa em relação aos medidos. Mesmo desconsiderando os valores 
correspondentes aos dias em que observações extremas foram detectadas no lisímetro, o 
coeficiente de determinação não foi alterado.  
 A Figura 29 apresenta as diferenças percentuais entre os valores estimados com os 
métodos de P-M e H-S em relação às leituras obtidas com o lisímetro. A descontinuidade nas 
linhas representa a ausência dos valores correspondentes aos dias 10 a 12 de janeiro. Conforme 
discutido, percebe-se claramente uma melhor adequação dos dados estimados com P-M em 
relação aos medidos no lisímetro, quando a curva oscila mais próxima de uma diferença 
percentual nula. Em contrapartida, o método H-S chegou a superestimar a evapotranspiração em 
mais de 350% em relação aos dados do lisímetro. Apesar disso, diversos autores recomendam 
esse método, tendo em vista a sua simplicidade de cálculo e fácil aplicação por necessitar apenas 
de dados de temperatura máxima e mínima. Para a região norte Fluminense, MENDONÇA et al. 
(2003) concluíram que, apesar da correlação dos dados obtidos com esse método em relação aos 
dados lisimétricos não ter sido adequada para período diário, o mesmo pode ser aplicado para 
períodos superiores a 7 e 10 dias. 
 Em complemento à Figura 29, na Tabela 7 encontram-se as lâminas de evapotranspiração 
média e acumulada no período analisado, para as metodologias abordadas no trabalho e as 
diferenças percentuais em relação às medidas obtidas no lisímetro. 
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Figura 29 – Diferenças percentuais entre os valores estimados com os métodos de P-M e H-S em 

relação às leituras obtidas com o lisímetro.  
 
  
 
Tabela 7 – Valores de evapotranspiração de referência (ETo) medidos e estimados no período de 

24/12/2004 a 01/02/2005. 
 

ETo média ETo acumulada Dispositivo e 
métodos (mmdia-1) (mm) 

Diferenças 
percentuais 

Lisímetro 3,98 159,33 --- 
P-M 3,51 140,27 -13,9 

P-M série 4,59 183,5 12,6 
H-S 6,35 254,2 55,9 

H-S série 5,64 225,7 38,4 
 
 
Apesar do método de Penman-Monteith tender a superestimar as leituras de ETo quando 
comparadas com medidas lisimétricas (SILVA et al.,1999; MENDONÇA et al., 2003; PERES, 
1994), no período analisado neste trabalho, as estimativas obtidas por Penman-Monteith 
subestimaram as medidas lisimétrias em 13,9%. No entanto, analisando os resultados obtidos 
pela série histórica, nota-se uma superestimativa de 12,6%, conforme dados da literatura. 
Analisando a utilização do modelo de H-S tanto para as leituras do período como para a série 
histórica, a diferença percentual se mostrou bastante elevada, conforme observado na Figura 29. 
 A Tabela 8 apresenta os demais parâmetros estatísticos relativos às equações de regressão 
linear simples e o desempenho dos modelos segundo critério apresentado por CAMARGO & 
SENTELHAS (1997). Conforme comentários anteriores, a correlação dos dados de ETo 
determinados pelo lisímetro com o método P-M resultou em um melhor ajuste quando 
comparado com o método H-S. Constata-se também que, ao desconsiderar os valores anormais 
obtidos no lisímetro, devido a ocorrência de chuva ou rajadas de vento, melhores parâmetros 
estatísticos foram obtidos, como um menor erro padrão de estimativa e um melhor desempenho 
do modelo. Para o método H-S, a desconsideração desses valores anormais não causaram 
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variação expressiva nos resultados. Tendo em vista as condições satisfatórias de funcionamento 
do conjunto lisimétrico, espera-se um melhor índice de desempenho com o aumento do número 
de observações diárias.  
 
Tabela 8 – Parâmetros estatísticos calculados para as equações de regressão entre valores de ETo 

medidos pelo lisímetro e estimados pelos métodos. 
 

Método SEE 
mmdia-1 r1 d2 c3 Desempenho 

Penman-Monteith 1,23 0,77 0,78 0,60 Mediano 
Penman-Monteith * 0,97 0,85 0,88 0,75 Bom 
Hargreaves-Samani 2,69 0,68 0,57 0,39 Péssimo 

Hargreaves-Samani * 2,61 0,67 0,58 0,39 Péssimo 
* série de dados não considerando valores anormais 
1 coeficiente de correlação; 2 índice de concordância; 3 índice de desempenho 

 
 
 
 Em virtude de diversos trabalhos evidenciarem melhores correlações  entre medidas de 
ETo estimadas por diferentes métodos com relação às medidas lisimétricas para períodos 
maiores que 1 dia, procedeu-se uma análise totalizando a evapotranspiração medida e estimada a 
cada 3 dias. Os resultados dessa análise de regressão são apresentados na Tabela 9.  
 
Tabela 9 – Parâmetros estatísticos calculados para as equações de regressão entre valores de ETo 

medidos pelo lisímetro e estimados pelos métodos, considerando período de 3 dias. 
 

Y = a + bX 
Método 

a b 

SEE 
Mmdia-1 r d c Desempenho 

Penman-Monteith 0,4586 1,1267 2,49 0,88 0,94 0,82 Muito bom 
Hargreaves-Samani 1,3043 0,5739 7,20 0,79 0,54 0,43 Mau 

 
 
Ao se analisar os dados agrupados em períodos de 3 dias, contata-se uma sensível 

melhora no ajuste tanto para o método de Penman-Monteith quanto para o Hargreaves-Samani. 
Em virtude da disponibilidade de apenas 13 pares de dados, verifica-se um aumento no erro 
padrão da estimativa da regressão em relação à análise diária. Porém, foi obtido um maior 
coeficiente de determinação, influenciando na melhoria do índice de desempenho, para a 
correlação das medidas estimadas por P-M em relação àquelas medidas pelo lisímetro. 
Resultados semelhantes foram obtidos por SILVA et al. (1999), SANTIAGO et al. (2002) e 
MENDONÇA et al. (2003), ao procederem a mesma análise para períodos superiores a um dia. 
 
1.9 Conclusões  
 

 
Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 
 

- o conjunto lisimétrico instalado se mostrou adequado para a estimativa da evapotranspiração de 
referência, exigindo cuidados operacionais simples quanto à sua drenagem e à manutenção da 
grama na altura adequada;  
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- apesar do pequeno período de dados analisado e ainda coincidindo com o período chuvoso, as 
leituras obtidas no lisímetro se mostraram bem correlacionadas com o modelo de Penman-
Monteith, proposto como padrão pela FAO; 
 
- em virtude do aumento das leituras do lisímetro e dos elementos meteorológicos, estimativas 
mais confiáveis poderão ser obtidas, mesmo para períodos diários.  
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II – Avaliação do crescimento, necessidade hídrica e eficiência no uso da água 
pela cultura do pimentão (capsicum annuum. l), nos sistemas de preparo do 
solo convencional e direto, manejados agroecologicamente – Seropédica, RJ  
 
2.1 – Caracterização da área 
 
 

O experimento foi desenvolvido no SIPA (Sistema Integrado de Produção 
Agroecológica), localizado no município de Seropédica-RJ (latitude 22º48’00’’S; longitude 
43º41’00’’W; altitude de 33 metros), possuindo área de 59 ha destinada à experimentação e 
desenvolvimento da agroecologia. Essa área experimental é fruto de uma parceria entre a 
EMBRAPA-Agrobiologia, UFRRJ e PESAGRO-RIO. O solo é classificado como Argissolo 
Vermelho Amarelo. A Tabela 1 apresenta alguns resultados de análises químicas realizadas na 
área antes da implantação da cultura. 

 
Tabela 1 – Analise química do solo 
 

Cmolc.dm-3 Mg.dm-3 
Amostra pH água Al Ca + Mg Ca Mg P K 
PC – 10 6,2 0,0 4,5 3,2 1,3 111 305 
PC – 20 6,4 0,0 4,0 2,6 1,4 60 170 
PD – 10 6,6 0,0 4,8 3,6 1,2 171 325 
PD – 20 6,7 0,0 4,2 2,9 1,3 136 240 
PC – 10  e PC – 20  Plantio convencional a 10  e 20 cm de profundidade. 
PD – 10  e PD – 20  Plantio direto a 10  e 20 cm de profundidade. 
 

 
O experimento foi desenvolvido em quatro parcelas experimentais de 170 m2 de área 

disponível, totalizando 680m2. Inicialmente, a metodologia proposta previa o uso de lisímetros 
de pesagem instalados no centro de cada parcela experimental (Figura 2), para a obtenção da 
evapotranspiração de referência (Parcela 1) e da evapotranspiração da cultura em diferentes 
sistemas de plantio (Parcelas 2, 3 e 4).  
Cada lisímetro possuia uma célula de carga a fim de possibilitar a determinação da massa 
referente ao conjunto solo-água-planta-caixa, o qual foi construído de chapa metálico, com 
volume aproximado de 1,0m3. Detalhes da construção e instalação desses lisímetros  são   
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apresentados   por   Cruz   (2005).   No   entanto,   mediante   problemas observados nas células 
de carga antes do período de plantio do pimentão, as estimativas da ETo e da ETc foram 
realizadas por outros métodos, sendo a primeira estimada pelo método de Penman-Monteith-
FAO56, utilizando os dados climáticos obtidos em uma estação agrometeorológica instalada na 
parcela 1, onde também foi instalado um Tanque Classe A. 

 
 

      Lisímetro de pesagem  
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2 - Croquis das 4 parcelas experimentais com lisímetro de pesagem no centro de cada 

parcela. 
 

 
 
2.2 – Pré-cultivos 
 

 
O plantio dos pré-cultivos foi realizado no dia 02/02/2005, sendo implantado na parcela 

3, o sorgo (Sorghum bicolor) e na parcela 4 o consórcio sorgo (Sorghum bicolor) e crotalária 
(Crotalaria acroleura L.). A parcela 2 foi mantida com vegetação espontânea.   

 O sorgo solteiro (Parcela 3) foi plantado no espaçamento de 0,35m entre linhas 
utilizando aproximadamente 20 sementes.m-1, sendo realizado o desbaste 15 dias após  a 
germinação raleando o estande para 11 plantas m-1 em média. Na parcela 4, o espaçamento 
também foi de 0,35m entre linhas alternadas de sorgo e crotalária, utilizando a mesma densidade 
do plantio do sorgo solteiro, e para a crotalária foram semeadas 50 sementes/m sem realizar o 
desbaste, resultando em média um estande de 36 plantas.m-1. 

Aos 82 dias após o semeio foi realizada a roçada dos pré-cultivos nas parcelas 3 e 4, e da 
vegetação espontânea existente na parcela 2. A massa verde das parcelas 3 e 4 foram mantidas 
como cobertura de solo, e na parcela 2 foi necessário à retirada do material roçado para 
possibilitar o preparo do solo com enxada rotativa do micro-trator (Figura 3), devido ao 
embuchamento do material no eixo do implemento impedir o seu funcionamento. 

 

 
Figura 3 – Preparo do solo na parcela 2 (PC) com micro-trator acoplado com enxada rotativa. 

    

1 

2 3 4
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Foram avaliadas as produções de biomassa pelos pré-cultivos, sorgo solteiro (parcela 3) e 
sorgo em consórcio com a crotalária (parcela 4), além da vegetação espontânea que ocupava a 
parcela 2. As amostragens foram realizadas em 4 pontos distintos dentro das parcelas, 
considerando área útil de 1,96m2 por amostragem.  

Foi avaliada a contribuição em massa seca, das três rebrotas do sorgo, roçado com altura 
máxima de 30cm para não sombrear o pimentão. As produções de massa seca pelos pré-cultivos 
e pela vegetação espontânea existente no local, foram comparadas estatisticamente, com a 
finalidade de verificar a contribuição de biomassa para o solo nos dois sistemas de plantio. 

Em virtude do lisímetro da parcela 3 ter sido o primeiro a apresentar problema com a 
célula de carga, a cultura do pimentão foi implantada apenas nas parcelas 2 e 4, conforme o 
cronograma do Quadro 1. 
 
Quadro 1 - Cronograma de ocupação das parcelas experimentais com as pré-culturas e cultura 

do pimentão 
 

Ocupação nos meses de 2005 Parcelas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio à outubro
1 Grama Grama Grama Grama Grama 
2 Veg. Esp. Veg. Esp. Veg. Esp. Veg. Esp. Pimentão 
3 Veg. Esp Sorgo (S) Sorgo (S) Sorgo (S) Sorgo (S) 
4 Veg. Esp S+Crotalária S + Crotalária S+Crotalaria Pimentão 

 
 
A Figura 4 ilustra, por meio da seqüência de fotos, as fases de implantação e roçada dos 

pré-cultivos e a manutenção da vegetação espontânea na parcela 2, sendo roçada para posterior 
preparo de solo.  

 
 

2.3 – Cultura do pimentão 
 
 

Na realização deste trabalho, optou-se pelo uso da cultivar de pimentão híbrido Magali-R, 
por apresentar excelente uniformidade, alta produtividade e resistência ao vírus do mosaico, 
sendo esta cultivar a mais plantada na região. As mudas foram produzidas sob estufa em 
bandejas de isopor de 128 células utilizando substrato orgânico produzido no SIPA.   

O semeio foi realizado em 28/03/2005 e o transplante para o local definitivo aos 35 dias 
após o semeio (02/05/2005).  Em ambos os tratamentos, o espaçamento adotado foi de 1,0m 
entre linhas de plantio e de 0,50m entre plantas, ocupando área de 144m2 por parcela, totalizando 
325 plantas. 

As covas foram adubadas com 2 litros de esterco de curral curtido, 100g de cinzas e 100g 
de farinha de ossos, sendo esta recomendação baseada na composição média das fontes 
utilizadas, necessidade da cultura e disponibilidade de nutrientes no solo segundo resultado da 
analise de solo (Tabela 1).   
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a b 

c d 
Figura 4 – Implantação dos pré-cultivos nas parcelas 3 (a) e 4 (b) e manutenção da vegetação 

espontânea na parcela 2 (c) e roçada das 3 parcelas (d). 
 
 

Em ambos os tratamentos, a cultura do pimentão foi pulverizada semanalmente com 
calda preparada com óleo de neem a 1,5% e calda sulfocálcica a 1%. Foram realizadas 
adubações em coberturas utilizando 150 gramas de cama de frango aos 31, 64, 92 e 113 dias 
após o transplante (DAT), sendo que aos 64 DAT foi acrescentado 70g de farinha de ossos. Aos 
87 e 122 DAT foi aplicado o biofertilizante AGROBIO na dosagem de 70L.h-1, através da 
irrigação utilizando sistema de injeção implantado junto ao conjunto moto-bomba. 

Foram podados os brotos axilares até a primeira forquilha, sendo eliminadas também os 
botões florais emitidos na primeira forquilha. As plantas foram tutoradas individualmente 
inicialmente e coletivamente com o fitilho plástico, trançado entre elas na linha de plantio. 

Durante todo o ciclo foram realizadas três capinas nos dois sistemas de plantio,   sendo 
que na capina realizada aos 33 DAT, foi avaliada a ocorrência das espécies de vegetação 
espontânea, por meio da contagem do número de indivíduos e massa seca por espécie nas 
parcelas com plantio direto e convencional.  A amostragem foi realizada em quatro repetições ao 
acaso por tratamento, considerando área útil de 0,25 m2 por coleta, nas entre linhas da cultura, 
sendo que nesta ocasião, foi contabilizado o tempo para realização das capinas nos dois 
tratamentos. Os dados obtidos de ocorrência da vegetação espontânea nos plantios direto e 
convencional foram analisados por meio  do programa estatístico Sisvar. 
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2.4 – Sistema de irrigação  
 
No experimento foi utilizado o sistema de irrigação por aspersão, por ser o sistema 

comumente utilizado pelos produtores rurais em função do seu menor custo e possibilidade de 
remanejamento para irrigação de outras lavouras na propriedade. Foram utilizados aspersores 
setoriais (modelo Pingo da FABRIMAR), posicionados nos quatros vértices da parcelas 
distanciados de 12m (Figura 5). Os aspersores foram regulados com ângulo de 90º para 
proporcionar distribuição mais uniforme da água e não interferir nas leituras da estação 
agrometeorológica instalada ao lado das parcelas. 

 

 
Figura 5 – Distribuição do sistema de irrigação nas parcelas. 
 

Foi avaliada a distribuição de precipitação e determinados os coeficientes de 
uniformidade de aplicação de água (CUC), sendo obtidas as precipitações médias de 10,2 e 
9,3mm.h-1 e CUC de 93 e 83% para as parcelas 2 (plantio convencional)  e 4 (plantio direto), 
respectivamente.  

O manejo da irrigação foi realizado através das leituras do TDR, calibrado para a área 
experimental. As leituras da constante dielétrica no perfil do solo foram transformadas em 
umidade gravimétrica pelos modelos gerados na calibração, e em seguida convertidos em 
umidade volumétrica considerando a densidade do solo para as diferentes camadas e parcelas 
ocupadas com os dois sistemas de plantio.  As lâminas foram calculadas em função da 
necessidade de água para recuperar a umidade na capacidade de campo na profundidade efetiva 
do sistema radicular. 

 
 
2.5 – Caracterização dos tratamentos 

 
No experimento foram avaliados o desenvolvimento, a produção, a necessidade hídrica e 

a eficiência no uso da água pela cultura do pimentão em dois sistemas de plantio assim 
caracterizados: 

- plantio convencional: implantação e condução da cultura do pimentão em sistema 
agroecológico, em solo revolvido com enxada rotativa com retirada prévia da vegetação 
espontânea roçada (Figura 6a); 

 
- plantio direto: implantação e condução da cultura do pimentão em manejo 

agroecológico, em área ocupada com o  consórcio sorgo e crotalária antes do transplante do 
pimentão.  Após a roçada os pré-cultivos foram mantidos como cobertura de solo, sendo 
realizada a abertura de covas sem o preparo do solo (Figura 6b).   
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a b 
 
Figura 6 – Caracterização do plantio do pimentão nos sistemas convencional (a) e direto (b). 
 
2.6 – Manejo da água com base em dados de solo 
 
 

Em virtude dos problemas verificados com as células de carga, a determinação do 
balanço hídrico no solo que seria realizado utilizando os lisímetros, foi substituído por medições 
de umidade no perfil por meio da TDR, ambos calibrados para as condições de solo das parcelas 
experimentais. Também foi realizado o monitoramento do potencial matricial no solo por meio 
da tensiometria e da  curva característica de retenção, ajustada para as condições de solo das 
parcelas, possibilitando a transformação dos valores de potencial matricial em umidade 
volumétrica. 

Com a finalidade de melhor avaliar as possíveis variações de solo entre as parcelas e 
também dentro delas, foram avaliadas as principais características físico-hídricas, capazes de 
interferir no manejo da água no solo.  

 
 

2.6.1 – Características fisico-hídricas do solo 
 

  
As características físico-hídricas do solo nas parcelas ocupadas com o sistema de plantio 

convencional e direto, foram determinadas por meio da coleta de amostras indeformadas em anel 
de PVC, utilizando o trado de Uhland.  A amostragem foi feita nas profundidades de 0,10, 0,20, 
0,30 e 0,40m, com três repetições por parcela.  O uso das amostras foi otimizado buscando a 
determinação da umidade na capacidade de campo (θcc), umidade saturada (θs), 
macroporosidade, microporosidade, densidade do solo (ds) e granulometria com as mesmas 
amostras, obedecendo a uma seqüência de análise, visando garantir a não deformação das 
mesmas. 

Os valores das propriedades físico-hídricas do solo das parcelas ocupadas com os 
sistemas de plantio direto e convencional, foram comparados através de analise estatística, com a 
finalidade de avaliar a possibilidade de ocorrência de possíveis variações  nas condições de solo,  
que viessem a influenciar os resultados, uma vez que o delineamento foi inteiramente 
casualizado, em virtude da proposta inicial de se utilizar os lisimetros para  realização  do 
balanço hídrico. 
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2.6.2 – Umidade e armazenamento de água 
  

 
A determinação da umidade no solo para a realização do balanço hídrico, do manejo da 

irrigação e para se determinar a evapotranspiração real da cultura, utilizada no cálculo do 
coeficiente de cultivo nos dois sistemas de plantio, foi realizada através das leituras do TDR.  No 
entanto, foram utilizados tensiometros, no monitoramento do potencial matricial da água no solo, 
com a finalidade de avaliar o seu fluxo no perfil, permitindo identificar as ocorrências de 
ascensão capilar e drenagem profunda. 

A determinação da umidade pela metodologia da TDR foi realizada por meio de hastes de 
0,15m de comprimento instaladas nas profundidades de 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50m, inseridas 
horizontalmente no perfil do solo, para cada parcela. 

Antes de sua utilização, o equipamento foi calibrado para as condições de solo, da gleba 
localizada no campo experimental da EMBRAPA - Agrobiologia (Seropédica-RJ), sendo 
adotado o método padrão de estufa como referência (Figura 7). 

Inicialmente, o local de calibração foi saturado sendo realizadas leituras da constante 
dielétrica e coletas diárias de solo destinado à determinação da umidade gravimétrica.  

Apesar da calibração ter sido realizada considerando a umidade com base em massa, para 
realização do manejo de irrigação e balanço hídrico, esses valores foram convertidos em 
umidade volumétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Equipamento TDR constituído pelo osciloscópio (a), bateria de 12 v (b) e leptop (c) 

com programa para emitir os pulsos e fazer leitura da constante dielétrica. 
 
 
Neste trabalho também foram avaliados o modelo proposto por Topp et al. (1980), que 

consiste em um polinômio do terceiro grau recomendado para solos minerais com umidade 
inferior a 0,50 cm3.cm-3, e o modelo proposto por Roth et al. (1990) que leva em consideração a 
porosidade total do solo. Este último apresenta a vantagem em relação ao primeiro, por descrever 
uma faixa maior de umidade, sendo mais recomendado para solos pesados e orgânicos.  

 
 
 
 
 

c

a

b
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2.6.3 – Balanço hídrico  
 
 

Em cada parcela experimental, o balanço hídrico foi realizado tomando como referência a 
equação 3, permitindo, desta forma, a determinação  da evapotranspiração da cultura (ETc) 
efetiva para o pimentão  nos sistemas de plantio convencional e direto. 

 Neste balanço, foi considerada como precipitação efetiva, a lamina armazenada na 
profundidade efetiva do sistema radicular, após a sua ocorrência em função do seu 
desenvolvimento, determinado por amostragem no campo em intervalo de 14 dias a partir do 
transplante.  Os dados de precipitação foram obtidos no pluviógrafo da estação 
agrometeorológica instalada na área experimental. 

A lâmina aplicada por irrigação, foi determinada em função das leituras obtidas pelo 
TDR, levando em consideração a necessidade hídrica para repor a umidade até a capacidade de 
campo, na camada ocupada efetivamente pelo sistema radicular. Em função de testes 
preliminares, para o cálculo final lâmina foi adotada uma eficiência de aplicação de 80% para o 
sistema de irrigação por aspersão.  

O escorrimento superficial (DS) foi desprezado, pois as parcelas foram locadas em curva 
de nível, sendo que acima e abaixo das mesmas existe uma linha de plantio de acerola formando 
um terraço, impedindo a contribuição de água acima bem como o escorrimento superficial 
abaixo das mesmas.    
 
 
2.7 – Coleta de dados climáticos 

 
Próxima às parcelas experimentais foi instalada uma estação meteorológica automática 

sobre grama batatais (paspalum notatum flugge), com a finalidade de fornecer os dados 
climáticos que permitiram a aplicação do modelo de Penman-Monteith para a obtenção da 
evapotranspiração de referência. Os parâmetros climáticos foram registrados continuamente em 
um sistema Datalogger, que armazenou as informações geradas a cada segundo, com emissão de 
média a cada 30 minutos. A referida estação era composta dos sensores de temperatura de bulbo 
seco e úmido, velocidade dos ventos e radiação global, além de um pluviógrafo. 

 
 

2.7.1 - Evapotranspiração de referência  
 

 
Em virtude de problemas ocorrido nas células de carga no inicio do experimento a 

estimativa da ETo foi realizada pelo método de Penman-Monteith FAO56 (Allen et al., 1998). 
No entanto, conforme análise apresentada por Cruz (2004), os dados de ETo estimados por este 
método se correlacionaram de forma adequada aos dados obtidos pelo lisímetro, na região de 
Seropédica-RJ. 

A estimativa dos valores de ETo estimados diariamente possibilitou a determinação do 
coeficiente de cultivo e a análise do comportamento do mesmo para os diferentes sistemas de 
plantio da cultura do pimentão.  

Além da estimativa pelo modelo citado, a ETo foi também estimada por meio do modelo 
proposto por Hargreaves-Samani para as condições de clima semi-árido (Allen et al, 1998) e pelo 
método do tanque classe “A”,  instalado na área do experimento dentro da estação 
agrometeorológica. O coeficiente do tanque (kp), foi calculado diariamente pela equação 
apresentada por Allen et al. (1998), em função da velocidade do vento, umidade relativa do ar 
alem tamanho e tipo de bordadura circunvizinha ao tanque classe “A” . 
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2.8 - Coeficiente de cultivo e evapotranspiração da cultura 
 
 

O coeficiente de cultivo (Kc), foi determinado para as duas condições de plantio 
(convencional e direto) por meio da razão entre a evapotranspiração efetiva da cultura do 
pimentão (ETc), calculada através do balanço hídrico no solo nos sistemas de plantio e a 
evapotranspiração de referência (ETo). A evapotranspiração de referência foi estimada por meio 
do modelo de Penman-Monteith em função dados climáticos coletados na área experimental. 

A partir dos valores de ETc efetiva para a condição de plantio direto e convencional, 
foram calculados os valores de Kc, utilizando as seguintes metodologias: 

 
- os valores de Kc calculados foram plotados em gráfico e através da curva de Kc foi 

determinado visualmente o valor  inicial, médio e final (ETc gráfico); 
- a segunda metodologia consistiu em se adotar a duração de estádios de 

desenvolvimento proposto pela FAO 24 (Doorenbos & Pruitt, Adaptado de 1977), de 25, 36, 94 
e 26 dias para os primeiro, segundo, terceiro e quarto estádio de desenvolvimento, 
respectivamente (ETc FAO 24); 

- a terceira metodologia (ETc fases) consistiu em dividir o ciclo da cultura em função 
dos estádios fenológicos, conforme utilizado por Tazzo et al. (2004) e Dalmago et al. (2003) para 
a cultura do pimentão. O ciclo da cultura foi dividido em estádio I  correspondente ao período do 
transplante (T) ao inicio da floração (IF), estádio II do inicio da floração ao inicio da colheita 
(IC)  e estádio III do inicio da colheita até o final da colheita, obtendo-se as durações de 30, 30 e 
121 dias para as respectivas fases; 

- a quarta metodologia (ETc IAF) foi definida em função da analise estatística dos valores 
de índice de área foliar obtidos para os dois sistemas de plantio, sendo encontrado 5 estádios de 
desenvolvimento de área foliar diferentes ao longo do ciclo da cultura, em função do numero de 
dias após o transplante (DAT).   Para o plantio convencional o estádio I foi do transplante aos 70 
DAT, o II  de 70-98 DAT, III de 98–112  e 154-168 DAT, IV aos 168-182 e 112-126 DAT e V 
aos  140-154 DAT.  No plantio direto o estádio I foi do transplante aos 42 DAT, o II  de 42-84 
DAT, o III  de 84-112 DAT,  IV dos 112-140 e 154-182 DAT e V dos 140-154 DAT; e 
  - a quinta metodologia  (ETc ciclo), para cálculo do Kc consistiu em dividir os estádios 
em função dos ciclos de produção observados para a cultura do pimentão nos dois sistemas de  
plantio, sendo o estádio I do transplante aos 58 DAT, o II de 59-100 DAT, o III de 101-149 DAT 
e IV 150-181 DAT.    

 
Os valores calculados pelas metodologias acima, foram comparados aos valores 

propostos por Doorenbos & Kassam (1994) (0,4 ; 1,1 e 0,85 para o período logo após o 
transplante; para o período de cobertura plena e colheita, respectivamente). Esta metodologia foi 
denominada de ETc FAO-33. Os métodos propostos foram  comparados com os valores de ETc 
obtidos por meio de dos Kc´s apresentados por Marouelli et al. (1996), para as condições de 
Cerrado (0,55, 0,80, 1,05 e 0,90 para a fase inicial, vegetativa, produção e maturação, 
respectivamente). Este método de determinação da ETc foi denominado por ETc CNPH. 

 
 
 

2.9. Resultados e discussão 
 
 

2.9.1 Necessidade hídrica da cultura 
 
 

2.9.1.1 – Estimativa da ETo 
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A Tabela 2 apresenta os dados climáticos resultantes de médias quinzenais, ocorridas 
durante o ciclo da cultura, na área experimental. Apesar deste experimento ter sido conduzido no 
período de inverno, caracterizado por baixo índice pluviométrico, foi verificada uma ocorrência 
relativamente bem distribuída de chuva no período, com exceção da primeira quinzena dos 
meses de junho e agosto. Os demais parâmetros não apresentaram variações expressivas neste 
mesmo período. 

 
 
Tabela 2 - Dados climáticos medidos durante o experimento 

 

Período T.Max 
ºC 

T.min 
ºC 

UR 
(%) 

U2 
(m.s-1) 

Rs 
(Mj.m2.dia-1) 

Precipitação 
(mm) 

16-30 de Abr 31,34 19,33 80,27 0,89 14,75 52,83 
01-15 de Mai 32,62 17,45 70,61 0,88 17,37 10,92 
16-31 de Mai 31,05 17,56 76,07 0,91 15,17 52,32 
01-15 de Jun 31,58 16,85 71,72 1,09 17,38 0,00 
16-30 de Jun 30,29 15,91 74,23 1,04 15,39 28,96 
01-15 de Jul 28,47 14,55 76,24 0,87 15,50 33,53 
16-31 de Jul 27,81 16,10 78,39 1,15 15,14 21,59 

01-15 de Ago 31,42 14,85 69,43 1,25 16,28 0,76 
16-31 de Ago 32,16 18,60 70,21 1,82 13,65 8,64 
01-15 de Set 28,43 18,53 80,52 1,41 10,84 13,72 
16-30 de Set 27,49 17,13 81,99 1,21 11,21 81,03 
01-15 de Out 33,53 20,00 75,71 1,62 12,35 16,26 
16-31 de Out 33,13 21,15 78,31 1,18 13,31 57,15 
01-15 de Nov 30,29 18,94 82,11 0,85 13,37 75,95 

Tmax – Temperatura máxima, Tmin – Temperatura mínima, UR –Umidade relativa do ar, U2 – Velocidade dos 
ventos e Rs – Radiação solar. 

 
Com os dados climáticos médios diários foi possível a estimativa da evapotranspiração de 

referência utilizando os métodos de Penman-Monteith (PM), Hargreaves-Samani (HS) e Tanque 
Classe A (CA). Na Figura 8, é possível observar que os métodos PM e CA apresentaram 
comportamento semelhante, sendo estimados valores menores pelo CA em relação a PM, em 
virtude da ocorrência de chuvas durante o período, prejudicando as leituras que eram realizadas 
diariamente pela manhã.  
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Figura 8 – Evapotranspiração de referência durante o ciclo da cultura do pimentão estimada 

pelos métodos Penman-Monteith (ETo PM), Hargreaves-Samani (ETo HS) e 
Tanque Classe “A” (ETo A). 
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Os valores acumulados de ETo estimados pelos métodos PM, HS e CA durante o ciclo da 

cultura foram 464,4, 747,0 e 452,4 mm, respectivamente. Verifica-se, portanto, que o método do 
Tanque Classe A se mostrou mais adequado para a estimativa da ETo, quando comparado com 
PM. Porém, para a estimativa dos coeficientes de cultivo (Kc) foi utilizado o método de Penman-
Monteith, recomendado como padrão pela FAO.   

 
 

2.9.1.2  – Manejo da água via solo 
 

Neste trabalho, o método de determinação de umidade com base na Reflectometria no 
Domínio do Tempo (TDR) foi o principal método empregado. Análises de calibração foram 
realizadas entre as leituras obtidas no equipamento e umidade gravimétrica e foi possível 
constatar uma correlação adequada dos dados. Para todas as profundidades estudadas, o modelo 
linear permitiu melhor ajuste entre os dados. Em virtude da semelhança dos dados observados 
para as camadas superficiais do perfil do solo, foi ajustado um único modelo para a camada de 0 
a 0,20m.  

A Figura 9 apresenta o desempenho da calibração da metodologia da TDR, pelas 
metodologias apresentadas, em relação ao método de determinação de umidade gravimétrica 
(padrão), tomando como referência a profundidade 0,10m.  
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Figura 9 - Comparação dos modelos ajustados pela metodologia TDR em relação ao método 

gravimétrico, para a profundidade de 0,10m. 
 
Pode-se perceber que o método calibrado para as condições locais, relacionando umidade 

gravimétrica com constante dielétrica, mais se adequou ao método padrão, quando comparado 
com aqueles propostos por Topp et al. (1980) e por Roth et al. (1990), que apresentaram 
superestimativas de leituras em quase toda a faixa de variação de umidade analisada. 

Com base no modelo calibrado para a profundidade 0-0,20m, foi possível realizar o 
monitoramento da umidade no solo, permitindo a estimativa das lâminas de irrigação. A Figura 
10 apresenta as lâminas de irrigação aplicadas nos sistemas de plantio convencional (PC) e direto 
(PD), além da lâmina pluviométrica ocorrida no período. Os valores de umidade estimados 
durante o ciclo da cultura nos dois sistemas de plantio estão apresentados no Anexo 4. 
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Figura 10 -  Precipitação pluviométrica e lâminas de irrigação aplicadas nas parcelas sob sistema 

de plantio convencional (PC) e direto (PD). 
 
 

2.9.1.3 – Determinação da evapotranspiração efetiva da cultura 
 

 
O monitoramento das variações da umidade e do fluxo da água no solo possibilitou 

conhecer e quantificar os componentes do balanço hídrico diretamente relacionado com as 
características do solo e sistemas de plantio adotados para a cultura do pimentão. A quantificação 
dos componentes do balanço hídrico juntamente com o registro diário das variações climáticas 
possibilitou estimar a evapotranspiração efetiva da cultura e, posteriormente, os coeficientes de 
cultivo. 

As Figuras 11 e 12 apresentam o comportamento da evapotranspiração efetiva da cultura 
do pimentão cultivada nos sistemas de plantio convencional e direto, respectivamente, em 
relação à ETo.  

A lâmina evapotranspirométrica acumulada até os 181 DAT atingiu 367mm, 336mm e 
297mm para a ETo, ETc PC e ETc PD, respectivamente. É possível claramente perceber a menor 
ETc no sistema de plantio direto em virtude da manutenção do mulch sobre a superfície do solo 
durante a fase inicial de desenvolvimento da cultura e após sua decomposição, minimizando a 
evaporação da água no solo. Ao contrário, no sistema de plantio convencional, a ETc acumulada 
se manteve mais próxima da ETo durante praticamente todo o ciclo da cultura.  
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Figura 11 – Valores acumulados de evapotranspiração de referência e evapotranspiração da 

cultura do pimentão, no sistema de plantio convencional, durante a execução do 
experimento. 
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Figura 12 - Valores acumulados de evapotranspiração de referência e evapotranspiração da 

cultura do pimentão, no sistema de plantio direto, durante a execução do 
experimento. 

 
 
 

2.9.2 – Coeficientes de cultivo e evapotranspiração estimada da cultura do pimentão 
 

 
2.9.2.1 – Estimativa de Kc nos sistemas de plantio  

 
 
 As Figuras 13 e 14 apresentam as curvas de coeficiente de cultivo para os sistemas de 
plantio convencional e direto, respectivamente. Conforme descrito no item 3.10, as curvas de Kc, 
determinadas em função dos valores médios para as fases incial, média e final, foram construídas 
e assim foi possível obter os valores médios para cada fase (Tabela 3).   
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Figura 13 – Curva de Kc para a cultura do pimentão, no sistema de plantio convencional. 
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Figura 14 – Curva de Kc para a cultura do pimentão, no sistema de plantio direto. 
 
 
Tabela 3 – Valores de Kc para a cultura do pimentão, obtidos pelo método gráfico para os dois 

sistemas de plantio, e preconizados por Doorenbos & Kassam (1994) 
 

Fases Plantio convencional Plantio direto FAO-33 
Inicial 0,32 0,34 0,4 
Médio 1,18 1,05 0,95 a 1,1 
Final 0,77 0,86 0,80 a 0,90 

 
Pode-se observar que os valores obtidos para os dois sistemas de cultivo são 

relativamente próximos aqueles divulgados pela FAO.  
As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam os demais valores de Kc calculados para a cultura do 

pimentão conforme as quatro outras metodologias apresentadas, em função da duração dos 
estádios de desenvolvimento da cultura. Vale lembrar que além dos valores de Kc apresentados 
foram ainda considerados neste trabalho aqueles apresentados por Marouelli et al. (1996) e 
Doorenbos e Pruitt (1977). 

 
Tabela 4 – Valores de Kc para a cultura do pimentão, obtidos pelos métodos FAO 24, Fases e 

ciclo para o sistema de plantio convencional em função do número  dias após o 
transplante 

 
FAO-24 Fases Ciclo 

DAT Kc DAT Kc DAT Kc 
1  a  25 0,32 1 a 29 0,32 1 a 29 0,32 
26 a 61 0,61 30 a 60 0,57 30 a 58 0,48 
62 a 155 1,04 61 a 182 1,0 59 a 100 0,98 
156 a 181 0,78   101 a 149 1,19 

    150 a 182 0,73 
 
Tabela 5 – Valores de Kc para a cultura do pimentão, obtidos pelos métodos FAO 24, Fases e 

ciclo para o sistema de plantio direto em função do número  dias após o transplante 
 

FAO-24 Fases Ciclo 
DAT Kc DAT Kc DAT Kc 

1  a  34 0,35 1 a 29 0,35 1 a 29 0,35 
35 a 63 0,56 30 a 60 0,59 30 a 58 0,59 
64 a 151 0,87 61 a 182 0,86 59 a 100 0,69 
152 a 182 0,76   101 a 149 1,02 

    150 a 182 0,86 
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Tabela 6 – Valores de Kc para a cultura do pimentão, obtidos pelo método da divisão dos 
estádios em função do IAF, para os dois sistemas de plantio em função do número 
dias após o transplante 

 
Plantio Convencional Plantio Direto 

DAT Kc IAF DAT Kc  IAF 
1 a 70 0,59 1 a 42 0,36 
71 a 98 0,80 43 a 84 0,61 
99 a 112 0,94 85 a 112 0,74 
113 a 126 1,21 113 a 140 0,91 
127 a 154 1,39 141 a 154 1,08 
155 a 168 0,81 155 a 182 0,71 
169 a 182 0,74   

 
 

Uma avaliação mais criteriosa desses valores será melhor discutida a seguir, onde serão 
apresentadas as lâminas evapotranspirométricas estimadas com base nos diferentes coeficientes 
de cultivo. 

 
 

2.9.2.2 – Estimativa de ETc para a cultura do pimentão  
 
 
– Sistema de plantio convencional 
 
 

A Figura 15 apresenta as curvas acumuladas de ETc estimadas com base nos valores de 
Kc calculados pelas diferentes metodologias, para o sistema de plantio convencional. É possível 
perceber que as mesmas tiveram o mesmo comportamento daquela ocorrida durante o ciclo da 
cultura (ETc efetiva). No entanto, nota-se que as curvas correspondentes à ETc estimada a partir 
de valores de Kc calculados graficamente (ETc gráfica) e à ETc estimada em função dos ciclos 
de colheita (ETc ciclo) se mostraram mais adequadas para representar a ETc efetiva (Figuras 15a 
e 15g).  

Em complemento à Figura 15, são apresentadas na Tabela 7 as diferenças percentuais 
acumuladas entre as ETc`s das metodologias empregadas e a ETc efetiva, onde se pode observar 
que a metodologia proposta pelo boletim FAO 24 apresentou resultados mais satisfatórios em 
relação aos demais métodos, ao passo que a determinada pelo IAF (ETc IAF) foi aquela que 
apresentou pior desempenho. Entretanto, em relação aos desvios máximos observados, ou seja, 
quando os métodos superestimaram a necessidade hídrica da cultura, as metodologias que 
apresentaram o melhor e o pior desempenhos foram a   proposta pela FAO-33 e pelo CNPH, 
respectivamente, para as condições de Seropédica-RJ. É preciso, no entanto, ressaltar que estas 
diferenças são pontuais e se referem ao total acumulado ou ocorrido em determinado momento 
ao longo do ciclo da cultura do pimentão no sistema convencional.  Portanto, o conhecimento 
dos desvios acumulados relativos às lâminas totais superestimadas ou subestimados pelos 
métodos possibilitou uma melhor avaliação de seus desempenhos, permitindo selecionar as 
melhores metodologias para determinação do coeficiente de cultivo (Kc) da cultura do pimentão 
nas condições propostas neste trabalho.   

Analisando a Tabela 7, constata-se que o método de cálculo do Kc levando em 
consideração as fases de desenvolvimento (metodologia proposta por Tazzo et al. (2004)) foi a 
que mais superestimou a necessidade hídrica da cultura totalizando 48,57mm em todo o ciclo.  
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Figura 15 - Comparação da ETc efetiva acumulada com as ETc's calculadas e acumuladas pelas 

metodologias do Gráfico (a), FAO 33 (b), FAO 24 (c), CNPH (d), Fases (e), IAF (f) 
e Ciclo (g), no sistema de plantio convencional. 
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Por outro lado, o método que considera os ciclos de produção da cultura foi o que mais se 
aproximou da ETc efetiva superestimando 33,8mm ao longo do ciclo da cultura, representando 
uma economia de 14,77mm em lâmina aplicada. Em relação à subestimativa das necessidades 
hídricas da cultura o método que define os Kc`s  através da curva dos coeficientes de cultivo 
obtidos através do balanço hídrico, se aproximou mais da necessidade hídrica da cultura 
totalizando 32,55mm. Por outro lado, a metodologia que mais subestimou foi aquela baseada no 
IAF (Tabela 11), em um total de 50,75mm. 

 
 
Tabela 7 – Diferenças e desvios entre as ETc´s  estimadas pelos diferentes metodologias e a ETc 

efetiva 
  

Max. Desvio + Max. Desvio - 
Metodologias Dif. % Total 

Acum. mm DAT mm DAT 
Desvio 
Acum.+ Desvio Acum.-

ETc gráfico 1,76 5,93 176/181 9,14 48-53 38,48 32,55 
ETc FAO 33 -1,66 4,07 37/42 21,45 126/132 34,74 40,31 
ETc FAO 24 0,28 13,79 96/101 5,45 126/132 43,25 42,31 
ETc CNPH -1,05 22,08 63/71 16,19 126/132 38,95 42,48 
ETc fases 1,25 10,8 63/71 15,93 126/132 48,57 44,38 
ETc IAF -3,15 11,96 37/42 30,71 122/126 40,16 50,75 
ETc ciclo (4) -2,74 7,31 37/42 10,08 168/173 34,22 43,42 
ETc ciclo (3) -1,14 7,31 37/42 7,44 122/126 33.88 39,81 
 
 
 
 
 
– Sistema de plantio direto 

 
 

A Figura 16 apresenta as curvas acumuladas de ETc estimadas com base nos valores de 
Kc calculados pelas diferentes metodologias, para o sistema de plantio direto. Observando a 
Figura, constata-se que as curvas das ETc`s acumuladas, estimadas pelas metodologias para o 
sistema de plantio direto, não apresentaram o mesmo comportamento entre si. Esses resultados 
sugerem que os coeficientes de cultivo disponíveis na literatura para a cultura do pimentão 
conduzida no sistema de plantio convencional não são adequados para as condições de plantio 
direto.  

As ETc`s estimadas através dos métodos FAO 33, CNPH e Fases de desenvolvimento 
tenderam a superestimar as necessidades hídricas da cultura do pimentão. Na Figura 16d 
verifica-se que o desvio ocorrido na estimativa ETc pela FAO 33 iniciou em torno de 90 DAT, 
em virtude do alto valor de Kc neste período (0,95), quando comparado com os valores 
estimados pelas demais. O mesmo ocorre com o método proposto pelo CNPH e Fases, sendo 
que para estes dois as superestimativas ocorrem aos 34 e 58 DAT, respectivamente. Este fato 
sugere que o Kc médio proposto superestima as necessidades hídricas da cultura do pimentão 
no sistema plantio direto.  
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Figura 16 - Comparação da ETc efetiva acumulada com as ETc's calculadas e acumuladas pelas 

metodologias do Gráfico (a), FAO 33 (b), FAO 24 (c), CNPH (d), Fases (e), IAF (f) 
e Ciclo (g), no sistema d .plantio direto. 
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Os valores de Kc calculados considerando somente três fases de desenvolvimento 
(transplante até o início da floração, do início da floração até o início da colheita, do início da 
colheita até o final) também superestimou a ETc por considerar o mesmo Kc do inicio até o 
final da colheita, quando na realidade ocorrem três ciclos de produção ao longo de toda esta 
fase, sugerindo demandas hídricas diferenciadas.    

Após os períodos citados, estes métodos apresentaram comportamento bastante uniforme 
em relação a ETc efetiva, indicando que corrigindo estas falhas os mesmos poderiam ser 
utilizados para a cultura nas condições de plantio direto. 

As ETc`s estimadas pelos métodos FAO 24 e IAF, tenderam a subestimar as 
necessidades hídricas da cultura. No método FAO 24 os desvios ocorreram aos 44, 85 e 122 
DAT, indicando que a divisão das fases de desenvolvimento da cultura (do transplantio até o 
início da floração, do início da floração até o início da colheita e do início da colheita até o 
final) do pimentão proposta pelo método não é adequada. Neste método é utilizado um mesmo 
Kc durante o período que vai dos 61 aos 155 DAT, sendo que durante esta fase, ocorreram três 
picos de produção, sugerindo, assim, estimativas de demandas hídricas diferenciadas. 

No método em que a divisão das fases obedeceu ao IAF, sendo estas definidas pela 
analise estatística, o desvio ocorreu aos 85 DAT, quando a planta iniciou o segundo ciclo de 
produção, exigindo maior demanda hídrica. 

Observando a Figura 16 conclui-se que as metodologias para cálculo do Kc em função 
dos ciclos de produção (Tabela 10) e determinação da curva de coeficiente cultivo a partir da 
determinação dos valores, inicial, médio e final, obtidos visualmente pelo gráfico, foram os que 
proporcionaram melhores ajustes em relação a ETc efetiva.  

Em complemento à Figura 16, são apresentadas na Tabela 8 as diferenças percentuais 
acumuladas entre as ETc`s das metodologias empregadas e a ETc efetiva. As metodologias 
FAO 24 e Ciclo apresentaram as menores diferenças entre as ETc`s acumuladas em relação à 
efetiva, enquanto que as metodologias FAO 33 e CNPH, foram as que apresentaram maiores 
diferenças percentuais. 

 
Tabela 8 – Diferenças acumuladas e desvios observados nas ETc`s estimadas em relação a ETc 

efetiva 
 

Dif  acum. 
% 

Max. Desvio 
+ 

Max. Desvio 
- Metodologias 

 mm DAT mm DAT 
Desvio 
Acum.+ 

Desvio 
Acum.- 

ETc gráfico 9,45 10,9 178/181 -12,10 52/58 39,50 -28,60 
ETc FAO 33 -15,80 28,07 173/178 -7,15 52/58 46,43 -18,37 
ETc FAO 24 0,27 0,28 34/37 -49,16 168/173 12,57 -59,46 
ETc CNPH 12,10 37,60 111/116 - - 52,32 -16,42 
ETc fases 2,51 25,46 96/100 - - 40,18 -32,74 
ETc IAF -9,96 0,40 34/37 -30,41 168/173 17,43 -46,99 
ETc ciclo 0,48 7,73 63/71 -2,90 166/168 31,66 -30,24 

 
 
Durante todo o ciclo da cultura do pimentão no sistema de plantio direto, a metodologia 

que menos superestimou as necessidades hídricas da cultura foi a FAO 24. No entanto, foi a que 
mais subestimou, sendo o método por Ciclo aquele que menos subestimou estas necessidades. O 
método CNPH foi o que mais superestimou, por motivos já comentados anteriormente, enquanto 
que para os métodos do Gráfico e Ciclo, houve uma compensação, possibilitando melhores 
ajustes em relação a ETc efetiva (Figuras 16a e 16g).  

Ressalta-se, porém, que estes valores se referem às diferenças pontuais ocorridas em 
relação ao acumulado ou em determinado período ao longo do ciclo da cultura do pimentão no 
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sistema de plantio direto. Portanto, o conhecimento dos desvios acumulados referentes às 
lâminas totais superestimadas ou subestimadas pelos métodos, possibilita uma melhor avaliação 
de seus desempenhos, permitindo, assim, apontar a(s) metodologia(s) mais adequada(s) para a 
obtenção da curva do coeficiente de cultivo para a cultura do pimentão nas condições propostas. 

 
  
2.10 - Conclusões 
 

Com base nos resultados obtidos e analisados foi possível concluir que: 
 

- os valores de Kc estimados em função dos ciclos de produção (ETc ciclo) e pela curva de 
Kc (ETc gráfico) durante o ciclo da cultura se mostraram mais adequados à estimativa da 
evapotranspiração da cultura nos dois sistemas de plantio; 

- os valores médios do Kc inicial, médio e final, obtidos a partir das metodologias ETc 
ciclo e ETc gráfico, foram respectivamente 0,32; 1,19 e 0,75 para o sistema de plantio 
convencional e 0,34; 1,03 e 0,86 para o plantio direto; 

- a evapotranspiração efetiva acumulada da cultura do pimentão foi de 336 e 297mm, no 
sistema de plantio convencional e direto, respectivamente; e 

- os valores de ETo estimados pelo método do tanque classe “A” apresentou 
comportamento semelhante aos estimados pelo modelo de Penman-Monteith, revelando ser um 
método possível de ser utilizado na estimativa da ETo, quando não houver disponibilidade de 
dados climáticos para o uso do modelo de Penman-Monteith.   
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III – Influência do preparo e cobertura do solo na erosão hídrica de um 
argissolo vermelho-amarelo, determinada em parcelas experimentais de 
Wischmeier 
 
 
3.1 - Localização e Caracterização da Área de Estudo 

 

O presente estudo foi conduzido no campo experimental denominado “Terraço”, 
localizado no Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia (CNPAB), município de 
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, sob coordenadas 22º 46’ de latitude Sul e 43º 41’ de 
longitude Oeste. O solo foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo e as parcelas 
experimentais ocuparam o terço médio de uma encosta que possuía uma declividade média de 
0,09mm-1 (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Vista geral da área experimental.  

 
Na Tabela 1 estão apresentadas algumas características físicas e químicas do solo da área 

de estudo. 
 

3.2 - Descrição das Parcelas 
 
Inicialmente, o trabalho consistiu em recuperar 5 parcelas experimentais com dimensões 

3,5m x 22,0m, que foram construídas no final dos anos 80 com objetivo de quantificar perda de 
solo (Carvalho, 1982; Freitas, 1980). A Figura 2 apresenta a localização das parcelas na área 
experimental. 

 
 

3.3 - Preparo Preliminar do Solo 
 
As parcelas foram delimitadas na parte superior e lateral por chapas galvanizadas de 2m 

por 0,25m, as quais foram cravadas cerca de 0,1m no solo. Pelo fato das parcelas se encontrarem 
em condições inadequadas de funcionamento, tendo em vista o longo período de tempo sem a 
realização de experimentos desta natureza, foi construída em blocos de concreto uma calha 
coletora de enxurradas na parte inferior de cada parcela, cujos detalhes são apresentados na 
Figura 3. 
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Tabela 1 - Algumas características físicas e químicas do Argissolo Vermelho Amarelo em que 
foram implantadas as parcelas de perda de solo, no município Seropédica-RJ. 

 

Horizonte Composição granulométrica TFSA 
(%) 

Símb. Prof. 
cm 

Areia 
2-0,05 

mm 

Silte 
0,05-0,002 

mm 

Argila 
total 
<2µ 

Grau de 
floculação 

(%) 
Silte/Argila

A 0-16 58 15 26 27 0,59 
AB 16-27 50 14 36 19 0,38 
BA 27-46 42 13 44 44 0,30 
Bt1 46-90 46 12 42 77 0,30 
Bt2 90-117 40 15 45 82 0,33 
Bt3 117-155+ 30 12 58 99 0,21 

Al+++ Ca+Mg Ca++ Mg++ P++++ K+ C MO N Simb. pH 
H2O __________ cmolc.dm-3__________ __ mg.dm-3___ _____________%___________

A 4,90 0,20 4,10 2,80 1,30 4,00 47,00 1,04 1,80 0,11 
AB 5,00 0,20 3,70 2,00 1,70 3,00 20,00 0,85 1,46 0,10 
BA 5,10 0,00 3,40 2,30 1,10 1,00 14,00 0,48 0,83 0,06 
Bt1 5,70 0,00 3,00 1,80 1,20 1,00 51,00 0,28 0,48 0,05 
Bt2 5,90 0,00 2,30 1,10 1,20 1,00 6,00 0,24 0,41 0,04 
Bt3 5,80 0,00 3,20 1,70 1,50 2,00 7,00 0,22 0,39 0,05 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Localização das parcelas de perda de solo no município de Seropédica, Estado do Rio 

de Janeiro. 
 

 
 
 

 

 

 



 47

 
a b 

Figura 3 - Detalhes construtivos das calhas coletoras de enxurradas construídas para o estudo de 
perdas de solo e água. 

 
 

3.4 - Preparo Preliminar do Solo 
 
Com o objetivo de conferir um certo grau de homogeneidade às camadas superficiais do 

solo antes da implantação das parcelas, foi realizada uma escarificação mecânica até os 0,4m de 
profundidade, seguida de uma aração e duas gradagens, cerca de duas semanas antes do início do 
experimento. Todas estas operações foram realizadas no sentido transversal ao declive do 
terreno. Para compor os tratamentos empregados foram realizadas outras operações mecânicas 
nas parcelas, conforme descrito no item subseqüente. 

 
3.5 - Tratamentos Empregados 

 
Devido ao fato da área já ter sido utilizada para experimentos de perda de solo foram 

realizadas operações para se obter uma homogeneização do solo, confirme descrito 
anteriormente. Após estas operações foram realizadas as atividades que se seguem, e que 
constituem os tratamentos empregados em cada parcela: 

- (MC) Preparo convencional do solo (uma aração e duas gradagens) em nível e Plantio de 
Mucuna Cinza (Stizolobium niveum), em nível, com 0,5 m entre linhas e 0,2 m entre plantas, em 
sistema de quincôncio; 

- (MN) Preparo convencional do solo (uma aração e duas gradagens) em nível e Milho (Zea 
mays) BRS2110 da linha “compet” Bayer seeds plantado com espaçamento de 1 metro entre 
linhas e 0,3 m entre plantas, mantendo-se duas plantas por cova, com as linhas dispostas em 
nível; 

- (MA) Preparo convencional do solo (uma aração e duas gradagens) em nível e Plantio do 
mesmo híbrido de milho utilizado no tratamento anterior com o mesmo espaçamento, porém 
com as linhas de plantio dispostas de morro abaixo e preparo convencional do solo também no 
sentido do declive; 

- (CR) Preparo convencional do solo em nível e Crotalária (Crotalaria juncea) plantada em 
linhas niveladas, com o espaçamento de 0,5m entre linhas e densidade de 20 plantas por metro 
linear; e  

- (SN) Preparo convencional do solo (uma aração e duas gradagens) no sentido do declive, 
mantendo-se o solo sem cobertura durante a execução do experimento. 
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Os plantios foram realizados no dia 22/12/2004, data em que as coletas de enxurradas 
começaram a ser feitas, porém, no tratamento MC houve a necessidade de replantio, que neste 
caso foi realizado no dia 29/12/2004 pelo fato de ter ocorrido falhas significativas na germinação 
do estande. O mesmo procedimento foi empregado para os tratamentos MN e MA, sendo que 
nestes casos os replantios foram realizados no dia 14/01/2005. 

Para todos os tratamentos, exceto SN, foi realizada uma adubação de plantio no dia 
22/12/2004, tendo sido aplicada uma dosagem de 80 kg.ha-1 de P2O5 e 40 kg.ha-1 de K2O, 
juntamente com FTE na dosagem de 20kg.ha-1 nos sulcos de plantio, após não mais se realizaram 
adubações. Estas recomendações de adubação foram baseadas nos teores de nutrientes revelados 
pela análise química de terra de amostras coletadas até os 0,4 m de profundidade e para a cultura 
do milho, de acordo com o Manual de Adubação para o Estado do Rio de Janeiro.   

 
3.6 - Coleta de Enxurradas 
 

As coletas de enxurradas foram realizadas sempre após cada evento de chuva capaz de 
proporcionar escoamento superficial. Para tanto, toda enxurrada escoada superficialmente era 
conduzida até a calha coletora, localizada na parte mais baixa da parcela, a qual estava conectada 
ao primeiro tanque de armazenamento (Figura 4 - Caixa A) por meio de tubos feitos em PVC 
com 0,15 m de diâmetro e 6m de comprimento. Este tanque tinha capacidade de armazenamento 
de 800 Litros e era dotado de uma calha coletora do tipo GHEIB que permitia que, quando o 
volume de 800 Litros fosse ultrapassado, apenas um onze avos (1/11) do excedente fosse 
recolhido ao segundo tanque de armazenamento (Figura 4 - Caixa B), com capacidade de 
armazenagem de 1000 L. Ambas as caixas eram dotadas de tampas para que a precipitação não 
fosse contabilizada como escoamento superficial. 

 

 
Figura 4 - Esquema do funcionamento do conjunto das estruturas utilizadas nas coletas de 

perdas de solo e água. 
 

Assim, o volume total escoado foi obtido a partir da seguinte equação: 
 

          ( )BAT VOLx11VOLVOL +=    (1)
em que:  

VOLT = Volume total escoado da parcela;  
VOLA = Volume total escoado retido na primeira caixa de armazenamento; e  
VOLB = Volume total escoado retido na segunda caixa de armazenamento. 

Infiltração 

Calha coletora 
de enxurradas 

Superfície do 
solo 

Talude 

Caixa A 

Caixa B 

10/11 

1/11 

Escoamento 
superficial 
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De posse do volume total escoado calculou-se o escoamento superficial, em mm, 
dispondo-se para isto da Equação 2: 

 

            
A

VL esc
esc =  (2)

em que:  
=escL Lâmina escoada (mm);  
=escV Volume total escoado da parcela (L); e  

=A Área da parcela em m2. 
 
Após toda chuva capaz de gerar escoamento superficial, foram realizadas as amostragens 

do sedimento e da suspensão retidos na(s) caixa(s), conforme os procedimentos descritos a 
seguir: 

a) Em se verificando a presença de suspensão na Caixa B, a coleta começava por ali, 
homogeneizando a suspensão e retirando-se 3 (três) alíquotas de 1 Litro cada uma para fins de 
quantificação do peso de sólidos em suspensão e 1 (uma) alíquota de 0,5 L para fins de 
determinação da concentração de Potássio, Cálcio e Magnésio em solução. Após esta coleta, a 
caixa era esvaziada por um orifício localizado no fundo da mesma, limpa e fechada novamente; 

b) Após a realização do procedimento descrito anteriormente (se fosse necessário), fazia-
se a coleta do material retido na Caixa A. Para isto, primeiramente era feita a constatação da 
presença de sedimento no fundo da Caixa, homogeneizando-se logo em seguida o material 
(suspensão e sedimento), procedendo-se então a mesma forma de coleta descrita no item 
anterior, gerando-se inclusive o mesmo número de amostras; 

c) Se por acaso fosse constatada a presença de quantidade significativa no fundo da Caixa 
A após a realização das tarefas descritas anteriormente, ao invés de esta ser esvaziada por 
completo, deixava-se uma lâmina d’água equivalente ao volume de 40 L (quarenta litros) de 
suspensão misturada ao sedimento depositado. Este material era então homogeneizado 
ininterruptamente, até o fim da coleta de 3 (três) amostras com 0,5L cada uma, as quais foram 
utilizadas para a determinação da massa de solo depositada no fundo da Caixa A, bem como para 
a determinação do teor de nutrientes presentes;  

d) Após a realização dos procedimentos descritos nos itens anteriores e após esvaziadas 
as Caixas A e B, estas eram lavadas e tampadas até o próximo evento de chuvas, após o que 
repetia-se todos os procedimentos.  

 
3.7 - Quantificação das Perdas de Solo 
 

Para a determinação da massa de solo erodido, presente na suspensão, as garrafas com 1L 
de amostra (item 3.5 - A e B) foram agitadas e vertidas em provetas, adicionando-se cerca de 10 
mL de uma solução de Sulfato de Alumínio na concentração de 1 N, o que fazia com que em 
pouco tempo toda argila em suspensão viesse ao fundo da proveta. Após a verificação de que 
toda argila presente estivesse precipitada, parte da água era retirada por meio de sifonagem para 
facilitar a secagem das alíquotas em cadinhos em estufa a 105º C durante 24 horas. Após a 
secagem completa era determinada a massa de solo, em gramas, contida em 1 L de suspensão. 
Os valores de perda de solo considerados para os cálculos são médias de três repetições, ou seja, 
as três amostras de suspensão coletadas nas Caixas A e B, se fosse o caso.  

Para a determinação da massa de solo presente nos sedimentos, as amostras foram 
acondicionadas em estufa de circulação forçada a 60ºC, até que se atingisse peso constante, 
conforme metodologia utilizada também por SOUZA (2002) e CARVALHO et al. (2003). 

As perdas totais de solo então por chuva, foi determinado somando-se a massa de solo 
presente na suspensão, extrapolada para o volume total escoado (Equação 1), com a massa de 
solo do sedimento, extrapolada para 40 litros (item 3.5 - C). 
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3.8 - Quantificação das Perdas de Fósforo, Potássio, Cálcio e Magnésio  
 

A quantificação das perdas de nutrientes foi realizada em amostras de suspensão e de 
sedimento. No primeiro caso as determinações foram feitas por meio de digestão sulfúrica das 
amostras em blocos digestores, determinando-se posteriormente os teores totais dos elementos 
Ca, Mg e K nas amostras. 

Já para as amostras de sedimento procedeu-se a análise no material seco na estufa de 
circulação forçada, determinando-se para isto os teores de Ca, Mg, K e P disponíveis para cada 
amostra analisada por meio de análises de rotina. 

 
 
3.9 - Avaliação da Cobertura do Solo 
 

3.9.1 - Taxa de recobrimento do solo 
 
O acompanhamento da evolução da cobertura do solo proporcionada pela parte aérea das 

plantas foi feito por meio de fotografias digitais tomadas sempre a altura de 2,9 metros do solo, 
focando-se uma área útil de 2m2. Para que fossem tomadas fotografias sempre do mesmo local, 
dentro das parcelas, foram definidas áreas de referência no terço superior, médio e inferior de 
cada parcela, sendo tiradas as fotografias sempre do mesmo local durante todo o ciclo da planta, 
ou até o docel atingir 2m de altura, ponto a partir do qual se tornou impossível captar o quadro 
de referência. 

As fotografias foram tiradas até o ponto em que as culturas atingissem 2 metros de altura, 
ou fosse verificada a quase totalidade da cobertura, ou até que se chegasse ao ponto de corte, o 
que ocorresse primeiro. As fotografias foram tomadas sempre entre 7 e 9 horas da manhã para 
reduzir os efeitos negativos do sombreamento por ocasião do processamento das imagens. Na 
Figura 5 estão apresentados exemplos de fotografias utilizadas para a determinação da taxa de 
cobertura do solo. 

Com a finalidade de se determinar a taxa de cobertura do solo proporcionada pelas 
plantas, calculou-se a relação entre os pixels que representavam solo e planta em cada imagem. 
Para isto, foram retiradas 10 observações de pixels de vegetação verde e 10 observações de 
pixels de solo descoberto em cada fotografia de cada cultura por época de amostragem. Cada 
observação foi composta pelos valores numéricos das bandas do vermelho, verde e azul, e foram 
processadas dividindo-se os valores numéricos da banda do verde pelos valores numéricos da 
banda do vermelho, razão essa doravante denominada  índice de cobertura verde (GR). 

Esse procedimento foi adotado devido o solo descoberto ter apresentado baixa 
reflectância na banda do verde e alta reflectância na banda do vermelho. Assim o índice GR 
tende a ser maior do que 1 (um) para planta e menor do que 1 (um) para solo (VARELLA et al., 
2002). A matriz de índices GR utilizada no ajuste da função discriminante linear de Fisher foi o 
seguinte: 
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em que:  
GR = matriz de índices de cobertura verde;  
GRP= vetor de índices de cobertura verde para plantas; e  



 51

GRS=vetor de índices de índices de cobertura verde para solo. 
 
 
 

 
16 DAP 24 DAP 

 
30 DAP 34 DAP 

42 DAP 46 DAP 
Figura 5 - Evolução da cobertura do solo, até os 46 dias após o plantio, proporcionada pelo 

plantio em nível de Crotalária Juncea, com uma densidade de plantio de 400.000 
plantas por hectare. 

 
 
A função discriminante linear de Fisher é uma combinação linear de características 

observadas que apresenta maior poder de discriminação entre duas populações (JOHNSON & 
WICHERN, 1999). Tal função tem a propriedade de minimizar as probabilidades de má 
classificação, quando as populações são normalmente distribuídas. A função discriminante linear 
de FISHER é dada por: 

 
            [ ] XSxxX'â)X(D 1

c
'

21
−−==  (4)

em que:  
D(X) = função descriminante linear de FISHER; 
â = vetor de parâmetros ajustados;  
X= vetor de características das  populações;  

1x  = vetor de média amostral das características da população ;1π   
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2x  = vetor de média amostral das características da população 2π ;  
1

cS−
 = inversa da matriz comum de covariância amostral das populações 1π  e 2π . 

 
Algumas imagens apresentaram problemas de sombreamento, conforme pode ser 

observado na Figura 5 – 24 e 42 DAP, o que representa uma significativa fonte de erros por 
ocasião das análises. Assim sendo, as imagens foram separadas em dois grupos: um com 
presença de sombra e outro sem presença de sombra. Desta forma as análises foram realizadas 
levando-se também em consideração tais características das imagens. 

O algoritmo classificador foi implementado no programa computacional MATLAB 
(MATHWORKS, 2000). A regra de classificação utilizada neste trabalho foi alocar X0 na classe 
planta se m̂)X(D 0 ≥  e  alocar X0 na classe solo se m̂)X(D 0 < , em que: (X0) = valor da função 
descriminante de Fisher para o pixel X0 da imagem RGB; X0 = valor do índice GR para o pixel 
X0 da imagem RGB; m̂  = estimativa do ponto médio entre as classes planta e solo do índice GR. 

Ao final obtiveram-se imagens binárias onde os pixels classificados como plantas 
receberam valor “1” e os classificados como solo receberam valor “0”. A porcentagem de 
cobertura verde foi estimada dividindo-se o número de pixels de valor “1” pelo número total de 
pixels da imagem binarizada. 

 
3.9.2 - Taxa de decomposição da matéria seca 

 
O acompanhamento da taxa de decomposição dos restos vegetais deixados sobre o solo 

por ocasião do corte das culturas foi feito por meio de sacos de polietileno  de 0,4 x 0,3m, com 
malha de 0,005 m, nos quais foi colocado aproximadamente 50 g de restos vegetais, sendo estes 
colocados dentro da área das parcelas. As avaliações consistiram na retirada dos sacos de 
polietileno do campo, dos quais se retirava o material vegetal retido e era levado à estufa de 
circulação forçada à 60oC, até a massa atingir peso constante. As avaliações foram feitas aos 03, 
08, 16, 32, 62 e 92 dias após o corte para os tratamentos MC e CR, e aos 07, 15, 31, 61 e 90 dias 
após o corte para os tratamentos MN e MA. 

 
 
3.10 -  Validação dos Classificadores de Imagens Utilizados 
 

Partindo-se da amostra de validação, os resultados da classificação foram organizados em 
uma matriz quadrada de dimensão igual ao número de classes (planta e solo), denominada matriz 
de erro ou confusão (CONGALTON, 1991). Nesta matriz, os resultados da classificação são 
colocados nas colunas. Na diagonal principal, estão os números de observações que têm 
classificação de acordo com sua referência. No restante da coluna, estão os números de 
observações omitidas e classificadas como outras classes, denominados erro de omissão ou 
exclusão. Ao dividir o número de observações omitidas pelo total de observações daquela classe, 
ou seja, pelo total da coluna, tem-se o erro de omissão por classe. A soma desses erros, em todas 
as colunas, dividido pelo total de amostras é o erro global, ao passo que, na linha, a soma dos 
valores fora da diagonal principal é o erro de comissão ou inclusão naquela classe, que é 
calculado ao ser divido pelo total na linha (Quadro 2). O erro de omissão (EO) está relacionado 
com a 'exatidão do produtor' (1-EO), pois o produtor do classificador tem interesse em conhecer 
como ocorreu o acerto da classificação dos objetos. O erro de comissão (EC) está relacionado 
com a 'exatidão do usuário' (1-EC), pois, é a confiabilidade que o usuário tem quanto aos 
resultados da classificação. 
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 Dados de referência 

Classes A B C D 
Total linha 

⊕ix  
Erro de 

Comissão (%) 

A 65 4 22 24 115 43 

B 6 81 5 8 100 19 

C 0 11 85 19 115 26 

D 4 7 3 90 104 13 

Total coluna ix⊕  75 103 115 141 Total Erro 

Erro de omissão (%) 13 21 26 36 geral 
434 

Global (%) 
26 

 

Tabela 2. Exemplo de uma matriz de erros (CONGALTON, 1991). 
 

Uma maneira simples de avaliar um classificador é por meio do erro global. Entretanto, 
este erro independe dos erros de omissão e comissão, que são importantes na avaliação de um 
classificador. COHEN (1960), citado por ROSENFIELD & FITZPATRICK-LINS (1986), 
desenvolveu um coeficiente de concordância denominado kappa. CONGALTON & MEAD 
(1983) afirmam que esta é uma técnica de análise estatística multivariada discreta, que pode ser 
utilizada, pois, os dados em uma matriz de erros são discretos e multinormal. De acordo com os 
autores, esta estatística é uma medida do acerto real menos o acerto por acaso. De acordo com 
ROSENFIELD & FITZPATRICK-LINS (1986) o coeficiente kappa pode ser definido de acordo 
com a Equação 5. 
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em que:  
K̂ = Estimativa do coeficiente Kappa;  
Po = Proporção de unidades corretamente classificadas; e 
 Pc = Proporção esperada de acerto por acaso. 
 

Conforme HUDSON & RAMM (1987), ao computar os totais marginais na matriz de 
erro, o coeficiente kappa pode ser estimado pela Equação 6. 
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em que: 
iix  = Valor na linha i e coluna i da matriz de erros;  
⊕ix  = Total da linha i;  
ix⊕ = Total da coluna i;  

n = Número total da amostra; e  
c = Número total de classes. 
 
O kappa é igual a zero, quando o acerto obtido pelo classificador é igual ao acerto por 

acaso. Valores positivos de kappa ocorrem, quando o acerto for maior que o acaso, enquanto os 
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negativos ocorrem quando o acerto é pior do que uma classificação por acaso. O maior valor de 
kappa (+1,00) ocorre, quando existe uma classificação perfeita (COHEN, 1960 citado por 
ROSENFIELD & FITZPATRICK-LINS, 1986). Para testar a significância entre dois 
coeficientes kappa independentes, a um determinado nível de significância, CONGALTON & 
MEAD, (1983), sugerem a Equação 7. 
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em que: 
Z = Valor Z calculado;  

1K̂  = Estimativa do coeficiente Kappa do classificador 1;  

2K̂  = Estimativa do coeficiente Kappa do classificador 2;  

1ˆ kσ  = Estimativa da variância do Kappa do classificador 1; e  

2ˆ kσ  = Estimativa da variância do Kappa do classificador 2. 
 
Segundo BISHOP et al. (1975), citados por HUDSON e RAMM (1987) a variância pode 

ser estimada utilizando a Equação 8. 
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Se o valor Z calculado para o teste for maior que o valor Z tabelado, diz-se que o 

resultado foi significativo e rejeita-se a hipótese nula (Ho: 21 KK = ) concluindo-se que os dois 
classificadores são estatisticamente diferentes. Neste trabalho os valores dos coeficientes Kappa 
foram comparados ao nível de 5% de probabilidade (Z tabelado=1,96). 
 
 
3.11 - Estudo das Características das Chuvas 

 
3.11.1 - Registro da precipitação 

 
Para o armazenamento das magnitudes dos eventos de chuva ocorridos durante a 

condução do experimento, foi instalado um pluviógrafo digital do tipo pulso na área do Sistema 
Integrado de Produção Agroecológica (SIPA), o qual estava conectado a um Datalogger, 
previamente programado para armazenar valores de precipitação a cada minuto. 
 

3.11.2. Cálculo da erosividade das chuvas 
 

De posse dos dados pluviográficos procedeu-se então o cálculo dos índices de 
erosividade EI30  e identificaram-se os padrões das chuvas erosivas ocorridas durante a execução 
do experimento utilizando-se o programa “Chuveros”, que foi desenvolvido pelo Prof. Elemar 
Antonio Cassol, do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS. O programa 
“Chuveros” calcula a erosividade das chuvas a partir de um arquivo de dados de extensão 
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“.DAT”, que deve conter as chuvas de um ano no máximo, sendo que devem ser informadas 
apenas aquelas chuvas individuais e erosivas. 

Para montagem do arquivo de dados de chuvas, estas devem ser divididas de acordo com 
os critérios sugeridos por MEHL (2000), os quais definem uma chuva individual como sendo 
aquela separada de outra por um intervalo de no mínimo 6 horas com precipitação inferior a 1 
mm e erosiva como sendo a chuva cuja precipitação total seja superior a 10 mm ou quando a 
precipitação for igual ou superior a 6 mm em 15 minutos de chuva. 

A energia cinética das chuvas (EC) foi calculada a partir da equação básica de energia de 
Wischmeier ( Ilog.0873,0119,0e 10+= ), em 1ha.MJ − . O I30 representa a intensidade máxima da 
chuva determinada com base em um período contínuo de 30 minutos, em 1h.mm −  e o EI30 
representa a erosividade da chuva (produto de EC por I30), em 11 h.ha.mm.MJ −− .  

As chuvas foram, ainda utilizando o mesmo programa, classificadas por padrões de 
acordo com a classificação proposta por HORNER & JENS (1941) e modificações de MEHL et 
al. (2001). O padrão avançado foi atribuído à toda chuva erosiva que apresentou a maior 
intensidade de precipitação no primeiro terço de sua duração, já o padrão intermediário foi 
atribuído às chuvas que apresentaram a maior intensidade no terço médio do tempo de sua 
duração, e finalmente chuva de padrão atrasado foi considerada toda chuva que apresentou a 
maior intensidade no terço final de sua duração. 
 

3.11.3 - Cálculo do coeficiente de escoamento (Cesc) 
 

Após esta classificação, e de posse dos respectivos índices EI30, perdas de água e de solo 
em cada parcela e do total precipitado, foram calculados os seguintes parâmetros: coeficiente de 
escoamento (Cesc) e energia necessária para provocar o escoamento superficial de 1mm de água, 
utilizando-se para tanto as Equações 9 e 10, respectivamente. 

Ppt

esc
esc L

LC =  (9)

em que:  
Cesc = Coeficiente de escoamento médio em cada parcela e grupo de chuvas erosivas de 

mesmo padrão;  
Lesc = Lâmina média escoada de cada parcela e grupo de chuvas erosivas de mesmo 

padrão (mm); e  
LPpt = Lâmina média precipitada em cada  grupo de chuvas erosivas de mesmo padrão. 
 

esc

1
30

L
EI

X=  (10)

em que:  
=X Acúmulo médio de EI30 para causar escoamento superficial de 1mm em cada parcela 

e grupo de chuvas erosivas de mesmo padrão ( 111 mm.h.ha.mm.MJ −−− ); e  
=1

30EI Índice de erosividade EI30 médio de cada grupo de chuvas erosivas de mesmo 
padrão ( 11 h.ha.mm.MJ −− ). 
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3.12 - Resultados e Discussão 
 
 
3.12.1 - Análise da Cobertura do Solo 
 

3.12.1.1 - Análise das imagens digitais 
 

Na tabela 3 estão apresentados os coeficientes vetores de parâmetros(â) ajustados, médias 
de valores de razão entre a banda do verde e do vermelho (G/R), com os respectivos desvios 
(DP), para os atributos solo e planta das imagens agrupadas por tratamento e presença ou 
ausência de sombreamento excessivo. 

 
Tabela 3. Parâmetros avaliados para a classificação das imagens de acordo com VARELLA et 

al. (2002). 
 

Sem Sombreamento 
Planta Solo Trat. â G/R DP G/R DP 

MC 14,2199201860567 1,26 0,22 0,86 0,10 
CR 38,4133353692062 1,21 0,13 0,82 0,05 
MN 44,8190985809451 1,24 0,13 0,83 0,04 
MA 44,2446489805225 1,20 0,12 0,82 0,05 

Com Sombreamento 
Planta Solo Trat. â G/R DP G/R DP 

MC 6,57836577863511 1,38 0,33 0,96 0,14 
CR 5,29367381765585 1,28 0,33 0,91 0,18 
MN 11,9856592372346 1,20 0,20 0,89 0,10 
MA 14,4162062978049 1,16 0,17 0,89 0,10 

 
 
As imagens com excesso de sombreamento apresentaram os menores parâmetros 

ajustados do que as imagens sem excesso de sombra (Tabela 3). Este fato pode ser explicado 
pela falta de contraste proporcionada pelo excesso de iluminação no momento em que as 
imagens foram tomadas, fazendo com que a diferenciação entre a reflectância dos tributos solo e 
planta seja reduzida. Uma evidência do que foi discutido anteriormente é o fato de que os valores 
de G/R dos atributos solo e planta apresentaram DP maiores para as imagens em condição de 
altas luminosidades, indicando que há mais variabilidade dentro do conjunto de amostras. Pode-
se notar ainda na Tabela 3 que as médias das amostras de balanço entre o verde e o vermelho 
para o atributo solo foram menores para todos os tratamentos, o que pode ser explicado pelo fato 
de ser este um atributo que reflete mais o vermelho do o verde (VARELLA et al., 2002) e por 
isso em condição de intensa luminosidade a banda do verde é captada com maior intensidade, 
favorecendo o aumento da razão entre verde e vermelho. Pode-se notar ainda na Tabela 3 que as 
médias dos valores do balanço entre a banda de Verde e de Vermelho foram superiores a 1 para o 
atributo planta e inferiores a 1 para o atributo solo, no entanto, para os tratamentos MC e CR os 
valores foram superiores para as imagens Sem Sombreamento, já para os tratamentos MN e MA, 
os valores foram  superiores para as imagens Sem Sombreamento. Este fato pode ter ocorrido 
pelo fato de as folhas da planta do milho serem mais escuras que as folhas de leguminosas (MC e 
CR) e isto faz com que, em condição de maior luminosidade a emissão de vermelho seja 
aumentada, reduzindo o balanço entre verde e vermelho. Por outro lado, em condição de menor 
luminosidade, as emissões de vermelho sejam reduzidas quando comparadas com as emissões de 
verde, fazendo com que os valores sejam aumentados. O balanço entre o verde e o vermelho para 
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o atributo solo foi maior para a condição de menor luminosidade, para todos os tratamentos. Este 
fato corrobora com a explicação do que ocorreu para as folhas, conforme explicado 
anteriormente, sobretudo pelo fato de o solo emitir mais vermelho do que verde.  

As imagens foram classificadas utilizando a metodologia proposta por VARELLA et al. 
(2002) e o software SIARCS (JORGE & CRESTANA et al., 1998). A correlação entre as 
classificações feitas de acordo com as duas tecnologias pode ser visualizada, através dos 
parâmetros da equação da reta, na Tabela 4.  

 
Tabela 4. Coeficientes da equação da reta ( bx.ay += ) ajustados para os dados de cobertura do 

solo para cada tratamento, e respectivos coeficientes de regressão, obtidos de acordo com 
VARELLA et al. (2002) e utilizando o software SIARCS. 

 
Tratamentos a b R2 

MC 1,0427 -2,8945 0,9498 
MN 1,0343 -2,0007 0,9561 
MA 1,0031 -0,3358 0,9924 
CR 1,0415 -3,9173 0,9882 

 
Pode-se notar que os coeficientes angulares foram positivos e maiores que 1 (um), 

indicando que, em média, as coberturas do solo classificadas de acordo com VARELLA et al. 
(2002) foram superiores às obtidas através do SIARCS. Isto pode ter ocorrido pela possibilidade 
de se ajustar os parâmetros para a classificação distintos, de acordo com o agrupamento das 
imagens, o que minimiza, mas não elimina, os possíveis erros de omissão para o atributo planta, 
que se ocorrerem fazem com que as porcentagens de cobertura sejam maiores do que quando se 
classifica a imagem com erro de omissão para o atributo planta. No entanto, de um modo geral, 
os coeficientes de regressão foram altos (acima de 0,9), indicando que as classificações 
realizadas de acordo com as duas metodologias produzem resultados muito semelhantes. 

A evolução da cobertura do solo proporcionada pelos tratamentos MC, MN, MA e CR 
pode ser visualizada na Figura 6. De acordo com a Figura 4 as coberturas finais proporcionadas 
pelos tratamentos MC e CR foram praticamente o dobro das coberturas finais proporcionadas 
pelos tratamentos MN e MA, e foram obtidas em tempos menores, independente da metodologia 
de análise empregada. Esta superioridade se deveu ao fato de terem sido empregadas nos 
tratamentos MC e CR, duas espécies de leguminosas que possuem a capacidade de estabelecer 
relação de simbiose com bactérias fixadoras de Nitrogênio atmosférico, o que garante a estas 
plantas uma maior oferta de N, e conseqüentemente uma maior velocidade de produção de parte 
aérea. Já para os tratamentos MN e MA, por ter sido empregada uma gramínea, este mecanismo 
não foi tão eficiente, fazendo com que as plantas ficassem mais vulneráveis às condições 
adversas da baixa fertilidade do solo. Os nutrientes adicionados ao solo, via adubação de plantio, 
não foram suficientes para suprir as eventuais necessidades do milho, uma vez que o intenso 
processo erosivo que ocorreu nas parcelas, sobretudo no primeiro mês, fez com que grande parte 
dos nutrientes aplicados fossem perdidos juntamente com a camada superficial do solo e a água.  

As maiores taxas de cobertura do solo foram observadas no tratamento CR, contrastando 
com o tratamento MA, evidenciando os benefícios que a escolha correta de uma espécie para ser 
usada como planta de cobertura pode trazer. O tratamento CR rapidamente proporcionou altas 
taxas de cobertura do solo, e isto fez com que as perdas de água e nutrientes também fossem 
diminuídas, havendo assim uma maior oferta de água para as plantas em dias secos subseqüentes 
aos dias chuvosos e uma menor perda de nutrientes, sendo o contrário válido para o tratamento 
MA. 

O tratamento MC também proporcionou boa cobertura do solo, alcançando a quase 
totalidade de cobertura. Porém, a velocidade de crescimento da cobertura do solo foi maior na 
parte final do ciclo, expondo mais o solo na fase inicial do seu crescimento, contrastando com o 
comportamento observado por PERIM (2001), onde a velocidade de crescimento da Mucuna 



 58

Cinza foi alta, inclusive após os primeiros dias de plantio, tendo ocorrido a cobertura plena do 
solo aproximadamente aos 37 DAP. A diferença nos resultados discutidos anteriormente se deve, 
entre outros fatores, à diferença entre as densidades de plantio empregadas nos dois trabalhos e à 
possibilidade de não ter havido sucesso no processo de inoculação das sementes de Mucuna 
Cinza no presente trabalho, o que prejudicou o desenvolvimento das plantas na fase inicial. 
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Figura 6 - Evolução da cobertura do solo para os tratamentos MC, MN, MA e CR, obtidas de 

acordo com VARELLA et al. (2002) e utilizando o software SIARCS. 
 

Outro fato importante é que o tratamento CR foi o único em que as plantas atingiram a 
altura de 2m. A altura das plantas, para a conservação do solo, também é importante, uma vez 
que plantas altas, mesmo que não recubram o solo totalmente, formam uma barreira para as 
chuvas que incidam obliquamente a superfície solo, sobretudo em condições de declividade, que 
na maioria das vezes contribuem para uma maior taxa de perdas de solo devido a maior 
capacidade de remoção das partículas de solo. 

Os valores de cobertura do solo a serem utilizados para auxiliarem nas discussões a 
cerca de perdas de água, solo e nutrientes serão as obtidas de acordo com VARELLA et al. 
(2002). 
 

3.12.1.2 - Decomposição da matéria seca 
 

Na Tabela 6 estão apresentados os valores de massa seca produzidos por cada cultura 
empregada em cada tratamento, em 1ha.Mg − , por ocasião do corte e que foram deixadas sobre o 
solo e na Figura 7 estão representadas graficamente as reduções da matéria seca em função dos 
dias após o corte das culturas. 
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Pode-se notar na Tabela 6 e Figura 7 que a maior quantidade de massa seca foi produzida 
no tratamento CR, com cerca de 7,37 1ha.Mg − . Porém, 32 dias após seu corte, aproximadamente 
63% desta massa já havia sido totalmente decomposta. Isto ocorreu porque as leguminosas 
possuem uma relação C/N favorável ao ataque de organismos decompositores, fazendo com que 
o efeito deste tipo de material como cobertura morta perdure por pouco tempo.  

 
Tabela 6. Massa seca de parte aérea dos tratamentos Mucuna Cinza plantada em Nível (MC), 

Crotalária plantada em nível (CR), Milho plantado em nível (MN) e Milho plantado de 
morro abaixo (MA), obtida por meio de sacos de polietileno, com o corte realizado dia 
23/03/2005 para MC e CR e dia 01/04/2005 para MN e MA. 

 
MC CR MN MA DAC Mg.ha-1 DAC Mg.ha-1 

00 2,45 7,37 00 3,06 3,12 
03 2,02 6,25 07 2,03 1,94 
08 1,96 6,07 15 2,03 1,79 
16 1,94 6,04 31 1,91 1,74 
32 0,65 2,76 61 1,87 1,63 
62 0,51 1,83 90 1,83 1,42 
92 0,49 1,79 --- --- --- 

 
A mesma situação foi observada para o tratamento MC, onde cerca de 2,45 1ha.Mg −  de 

matéria seca foram deixadas sobre o solo por ocasião do corte e em 32 dias após 74% deste total 
já havia sido decomposto. Já para os tratamentos MN e MA, aos 31 dias  após o corte, haviam 
sido decompostos, respectivamente 38%  e 44% da matéria seca produzida, confirmando então a 
importância de se consorciar espécies leguminosas e gramíneas na produção de plantas para 
utilização como adubação verde e/ou cobertura morta para o solo. 

Pode-se observar, ainda no Tabela 6 e Figura 7, que os plantios de milho apresentaram, 
em ambos os casos, rendimentos de matéria seca superiores a matéria seca produzida no 
tratamento MC, sendo que o tratamento MN resultou na produção de 3,06 1ha.Mg −  de matéria 
seca, enquanto que o tratamento MA apresentou rendimento de 3,12 1ha.Mg − de matéria seca. 
Esta redução de produção de matéria seca nos tratamentos MC, MN e MA, podem ter ocorrido 
pelo fato de que o solo em ambos os tratamentos, no início do estabelecimento das culturas, 
ficou praticamente descoberto (Tabela 6), e isto fez com que, conforme discutido anteriormente, 
houvesse maiores perdas de água e de nutrientes, prejudicando então o desenvolvimento das 
culturas. 

BHATT & KHERA (2005) estudando o efeito do cultivo do solo e da maneira de 
aplicação de palha em cobertura sobre a erosão na área sub-montanhosa do Punjab-Índia, 
observaram que ao acrescentar cerca de 6,0Mg.ha-1 de palha em parcelas de perda de solo, a 
redução no escoamento superficial era cerca de 33%, em relação a não aplicação de palha.  Estes 
resultados demonstram a grande importância que a presença da cobertura do solo representa para 
a sua conservação.  
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Figura 7 - Curva de decomposição da matéria seca da parte aérea, depositada sobre a superfície 
do solo, de Mucuna Cinza plantada em Nível (A), Crotalária plantada em nível (B), 
Milho plantado em nível (C) e Milho plantado de morro abaixo (MA), em função dos 
dias decorridos do corte. 

 
 
3.12.2 -Escoamentos Superficiais 

 
3.12.2.1 - Erosividade das chuvas e totais escoados 

 
 
Na Tabela 7 estão apresentadas as características das chuvas ocorridas durante a 

execução do experimento, com as respectivas lâminas escoadas. Nota-se que de um total de 
500,5mm precipitados durante a condução do experimento, cerca de 213,6mm 
(aproximadamente 43% do total precipitado) escoou superficialmente da parcela que recebeu o 
tratamento MA. Por outro lado, apenas 72,3mm (cerca de 14% do total precipitado) escoaram 
superficialmente da parcela com o tratamento CR. Esta diferença é o reflexo direto das 
diferenças observadas entre as taxas de cobertura do solo observadas nas respectivas parcelas 
(Tabela 7), uma vez que a maior cobertura proporcionada pelo tratamento CR fez com que a 
energia cinética das chuvas fossem dissipadas ao incidir sobre a superfície das folhas de 
Crotalária, reduzindo então a desagregação das partículas do solo pelo impacto das gotas de 
chuva e o selamento superficial, aumentando portanto a capacidade de infiltração da água no 
solo. Já na parcela com o tratamento MA o que ocorreu foi um favorecimento do escoamento 
superficial pela baixa taxa de cobertura do solo proporcionada, que foi insuficiente para reduzir a 
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energia cinética das chuvas, ocasionando maior selamento superficial e redução da infiltração da 
água no solo.  

 
Tabela 7. Lâminas totais precipitadas e escoadas de cada parcela, em mm, Índices de 

erosividade EI30, em 
11 h.ha.mm.MJ −− , e Padrões de precipitação das chuvas ocorridas 

durante a execução do experimento, em Seropédica-RJ. 
 

MC MN MA CR SN Datas Prec. 
(mm) EI30 Padrão Lâmina escoada (mm) 

24/12/04 38,0 26,8 1 36,1 8,7 23,2 4,8 10,4 
25/12/04 20,5 88,2 1 17,2 26,8 16,1 13,8 10,4 
27/12/04 21,0 16,9 2 7,7 9,6 11,8 3,5 10,4 
11/01/05 29,0 232,7 1 2,5 3,1 6,2 1,3 3,2 
12/01/05 29,0 177,1 1 0,5 0,6 30,4 13,2 10,4 
13/01/05 5,0 1,8 1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 
19/01/05 44,0 72,7 1 20,4 19,0 21,8 2,9 0,0 
20/01/05 1,8 0,4 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21/01/05 2,5 1,1 1 0,0 6,8 0,0 3,0 2,1 
23/01/05 48,0 88,7 3 49,0 36,1 50,4 21,8 56,1 
27/01/05 42,0 39,5 1 0,9 1,9 1,6 6,0 1,7 
28/01/05 7,0 2,1 3 1,6 0,7 2,3 0,0 1,6 
05/02/05 19,0 16,5 3 2,9 2,2 6,5 0,2 10,3 
04/03/05 48,0 32,2 1 0,8 0,1 1,4 0,5 4,2 
16/03/05 5,5 0,2 1 0,0 0,0 3,4 0,1 7,0 
19/03/05 23,0 53,1 1 0,6 0,1 5,7 0,1 10,3 
25/03/05 0,0 67,3 2 7,0 16,1 21,8 0,0 16,1 
26/03/05 11,5 5,1 2 0,3 0,2 1,8 0,0 0,8 
29/03/05 10,0 131,5 1 1,0 1,0 1,8 0,1 1,8 
01/04/05 22,0 15,6 1 2,6 0,9 2,7 0,0 5,6 
05/04/05 15,0 32,5 2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 
02/05/05 8,7 2,6 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 
22/05/05 22,0 72,8 2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,8 
25/05/05 28,0 92,5 1 0,8 3,1 3,9 0,6 19,0 

Total 500,5 1.269,9  152,7 137,1 213,6 72,3 182,9 
 

Outro fator determinante para a maior perda de água neste tratamento, foi o fato de terem sido 
construídos sulcos de plantio no sentido do declive do terreno, que serviram como caminhos 
preferenciais para a água de escoamento. A Figura 8 ilustra o processo discutido anteriormente. 

Em geral, para os tratamentos em que o preparo do solo e o plantio foram realizados em 
nível (MC, MN e CR), as perdas totais de água foram menores. Estes resultados corroboram com 
os obtidos por AMORIM (2003), que estudou as perdas de água e solo em Viçosa-MG e também 
constatou fato semelhante. Quando comparadas as lâminas totais escoadas da parcela padrão 
(SN) com as demais (MC, MN, MA e CR), notamos que apenas a lâmina total escoada da 
parcela com tratamento MA foi maior (Tabela 7). Este resultado diverge dos obtidos por 
AMORIM (2003), pois este autor observou que o cultivo do milho morro abaixo foi responsável 
pela redução de cerca 68% da lâmina escoada em relação à parcela padrão. Este fato demonstra a 
complexidade que o estudo do processo erosivo possui, dada a quantidade de fatores que 
influenciam neste fenômeno e ainda reforça a necessidade de serem realizados mais estudos de 
campo sobre este fenômeno com vistas a validação de modelos de predição de perda de solo a 
serem aplicados no País. 
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Figura 8 - Processo de escoamento superficial observado na parcela ocupada com o tratamento 

MA - Vista geral da parcela (a) e escamento pelos sulcos de plantio (b). 
 

Verificamos ainda que a cobertura do solo associada ao preparo em nível foi eficiente na 
redução das perdas de água em relação ao preparo do solo morro abaixo mantido descoberto 
(MC, 16,5%; MN, 25% e CR, 60,5%). Resultados semelhantes foram obtidos também por 
CARVALHO et al. (1990) e COGO et al (2003).  

Nota-se ainda na Tabela 7 que o evento de precipitação que ocasionou os maiores 
escoamentos superficiais ocorreu no dia 23/01/2005. No entanto, o índice de erosividade EI30 
calculado para este evento foi apenas o quinto maior dentre os listados na Tabela 7, porém o 
padrão de precipitação observado foi o atrasado (3), ou seja o pico de maior intensidade de 
precipitação se deu no terço final da chuva erosiva. Isto faz com que a capacidade de infiltração 
da água no solo seja reduzida neste momento crítico da chuva, o que acarretou um aumento no 
volume de escoamento superficial. Por outro lado, a chuva com maior índice de erosividade EI30 
apresentou padrão de precipitação adiantado e ocorreu após um veranico de 14 dias, o que fez 
com que os escoamentos em todas as parcelas não fossem os maiores. Estes fatos ressaltam a 
grande importância que também possuem fatores como umidade antecedente do solo e padrão de 
precipitação na magnitude dos processos erosivos, conforme também observaram LIMA et al 
(2005). As chuvas com padrão de precipitação 1 correspondem a aproximadamente 62,5% das 
chuvas ocorridas, e as chuvas com padrão 2 e 3 corresponderam a 12,5%  e 25% das chuvas 
ocorridas, respectivamente. 

ATREYA et al., (2005) estudando as perdas de solo, na região médio-montanhosa do 
Nepal, observaram no primeiro ano de experimento, em que choveu 1.445mm, perdas de água de 
106mm em parcelas com preparo convencional do solo e plantio de milho e de 121mm em 
parcelas com o mesmo plantio e preparo reduzido do solo. Já para o segundo ano de 
experimento, durante o qual choveu 2.143mm, as perdas de água para os mesmos tratamentos 
descritos anteriormente foram de 152 e 135mm, respectivamente. No entanto, os autores não 
observaram diferenças estatísticas entre as perdas de água para os tratamentos. 

Na Figura 9 estão representadas graficamente as perdas acumuladas de água das parcelas 
em função da lâmina de precipitação acumulada. Pode-se observar que, nos tratamentos em que 
foram empregadas culturas (MC, MN, MA e CR), as curvas seguiram uma tendência polinomial 
de segunda ordem. 

Isto se deve ao fato de que a presença da cobertura vegetal, seja em maior ou menor grau, 
proporcionou uma diminuição no ritmo das perdas de água por erosão devido à capacidade que 
estas coberturas tiveram de reduzir o impacto das gotas de chuva no solo, e conseqüentemente o 
selamento superficial, reduzindo então as lâminas escoadas em função das lâminas precipitadas. 
Já a parcela SN apresentou um crescimento linear de lâmina escoada em função de lâmina 
precipitada, este fato é perfeitamente normal, uma vez que, o solo foi mantido descoberto 
durante todo o experimento, e portanto não houve alteração de sua cobertura. 
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Figura 9 - Correlações entre Lâminas totais escoadas acumuladas (mm) e lâminas totais 
precipitadas acumuladas (mm) para os tratamentos os tratamentos Mucuna Cinza 
plantada em Nível (MC), Crotalária plantada em nível (CR), Milho plantado em 
nível (MN) e Milho plantado de morro abaixo (MA) e Solo exposto (SN). 
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3.12.2.2 - Coeficiente de escoamento (Cesc) e índice EI30 
 

Na Tabela 8 estão apresentados os coeficientes de escoamento observados nas parcelas de 
perda de solo sob os três padrões de chuva observados em Seropédica-RJ. 

 
Tabela 8 - Coeficientes de escoamento médios (Cesc) observados nas cinco parcelas de perda de 

solo, de acordo com os padrões de precipitação ocorridos. 
 

Tratamentos Padrão adiantado Padrão 
intermediário Padrão atrasado 

MC 0,24 0,14 0,72 
MN 0,21 0,14 0,53 
MA 0,34 0,31 0,80 
CR 0,13 0,03 0,30 
SN 0,25 0,25 0,92 

 
 

Podemos notar que os coeficientes de escoamento médios observados variaram de 0,03 a 
0,92, sendo estes observados nos tratamentos CR e SN e padrões de precipitação intermediário e 
atrasado, respectivamente. AMORIM (2003) encontrou, em uma parcela experimental de perda 
de solo com preparo convencional do solo e plantio de milho realizados de morro abaixo, no 
município de Viçosa-MG, o mesmo valor de Cesc mostrado neste trabalho para a parcela 
ocupada com o tratamento CR sob as chuvas de padrão intermediário. O mesmo autor encontrou 
ainda Cesc de 0,11 para parcela em Viçosa que recebeu o mesmo tratamento denominado neste 
trabalho de SN, ou seja, menores que os valores mostrados na Tabela 8, exceto para o tratamento 
CR, nas chuvas de padrão intermediário. Esta diferença nos valores obtidos nos dois trabalhos se 
deve a própria diferença entre os eventos de chuva ocorridos em Viçosa e Seropédica, uma vez 
que os regimes pluviométricos das regiões variam de acordo com a região.  

As chuvas que apresentaram padrões de precipitação atrasados foram também as que 
proporcionaram os maiores valores de Cesc em todos os tratamentos. Quando comparados os 
valores de C máximos e mínimos dentro de cada tratamento, notamos que, para o tratamento 
MC, o máximo Cesc era 5,1 vezes maior, e foi 3,8, 2,6, 10 e 3,7 vezes, respectivamente maiores 
para os tratamentos MN, MA, CR e SN.  

As diferenças nestas proporções ocorreram porque, a redução do escoamento superficial 
proporcionadas por um tipo de cobertura qualquer é maior sob chuvas de baixo e médio poder 
erosivo do que em chuvas de alto poder erosivo, fazendo com os tratamentos mais eficientes 
(menor Cesc) em chuvas com poder erosivo mais baixo, sem contudo deixarem de reduzir o 
escoamento também em chuvas com poder erosivo alto. Analisando os valores de Cesc para as 
chuvas de padrão adiantado, nota-se que o tratamento CR apresentou valor menor 1,8, 1,6, 2,6 e 
1,9 vezes menor que os tratamentos MC, MN, MA e SN, respectivamente. Assim se segui para 
os demais padrões de precipitação, sendo 4,7, 4,7, 10,3 e 8,3 vezes menor, respectivamente para 
os tratamentos MC, MN, MA e SN sob chuvas com padrão de precipitação intermediário e 2,4, 
1,8, 2,7 e 3,1 vezes menor respectivamente para os tratamentos MC, MN, MA e SN sob chuvas 
com padrão de precipitação atrasado.  

Na Tabela 9 estão apresentados valores médios de EI30 a serem acumulados durante 
precipitações de diferentes padrões para causar o escoamento superficial de 1 mm. Pode-se notar 
na Tabela 9 que as maiores demandas de energia da chuva para causar o escoamento superficial 
de 1mm foi observado na parcela que recebeu o tratamento CR. Isto ocorreu porque a cobertura 
vegetal proporcionada pelo plantio de Crotalária, bem como sua matéria seca deixada sobre o 
solo após o corte, serviram de proteção para o solo contra a energia cinética das chuvas, assim, 
para que fosse formado o escoamento de 1mm, era necessário uma maior quantidade de energia 
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da chuva. Por outro lado, o tratamento MA foi o que permitiu que fosse formado escoamento de 
1mm com as menores quantidades de energia cinética acumulada, isto pode ser explicado pelo 
fato de este tratamento proporcionar maiores escoamentos superficiais (Tabela 8), influenciados 
não só pelo selamento superficial ocasionado pelo impacto das gotas de chuva,  mas também 
pela baixa tensão de cisalhamento a superfície do solo possuía, em função do preparo do solo no 
sentido do declive. Pode-se notar ainda na Tabela 8 que, o padrão de chuva em que foi necessária 
a menor demanda de energia por mm escoado, para todos os tratamentos, foi o atrasado. Isto 
pode ser explicado pelo fato de ser característica deste tipo de chuva, a ocorrência do pico de 
maior intensidade de precipitação em um intervalo de 30 minutos (I30) no terço final da chuva 
erosiva, e como o índice EI30 é diretamente proporcional ao I30, no momento em que ocorria tal 
intensidade, o solo já se encontrava saturado e provavelmente o escoamento superficial já havia 
iniciado, fazendo com que as lâminas escoadas fossem maiores e diminuindo então a relação 
entre EI30 e lâmina escoada. Os tratamentos CR e SN apresentaram o maior e o menor valor de 

111 mm.h.ha.mm.MJ −−− , respectivamente, o que evidencia a importância da cobertura do solo na 
dissipação da energia cinética das chuvas.  
 
Tabela 9 - Acúmulo de EI30 médio ( 111 mm.h.ha.mm.MJ −−− ) necessário para causar escoamento 

superficial de 1mm, para os tratamentos MC, MN, MA, CR e SN, sob precipitações 
de diferentes padrões ocorridas em Seropédica-RJ entre os dias 24/12/2004 e 
25/05/2005. 

 

Tratamentos Padrão adiantado Padrão 
intermediário Padrão atrasado 

MC 11,6 12,6 2,0 
MN 13,4 7,6 2,8 
MA 8,1 5,5 1,8 
CR 20,8 50,6 4,9 
SN 11,2 6,9 1,6 

 
 

 3.12.3 - Perdas de Solo 
 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de perda de solo, em kg.ha-1, medidos após as 
chuvas ocorridas entre 24/12/2005 e 25/05/2005, em Seropédica-RJ. 

Pode-se observar que os valores totais de perda de solo variaram de 1.862,2 a 12.942,6 
1ha.kg − , sendo estes correspondentes respectivamente aos tratamentos CR e MA. Tal 

discrepância entre os valores se deu pelos mesmos motivos o corridos com as perdas de água.  
Um outro fator a ser destacado é a maior produção de parte aérea da Crotalária em 

relação às demais culturas, que fez com que houvesse uma maior proteção do solo e 
conseqüentemente uma redução nas pardas de solo. COGO et al (2003) observaram perdas de 
solo cerca de 200% maiores em parcelas com solo de fertilidade natural quando comparada com 
as perdas em parcelas com solo com fertilidade corrigida. O autor comenta que esta diferença se 
deu pela maior produção de fitomassa no segundo tratamento, o que faz com que haja maior 
resistência ao processo erosivo. 

Considerando as chuvas ocorridas no dia 23/01/2005 (EI30 = 88,7 11 h.ha.mm.MJ −− ) e no 
dia 11/01/2005 (EI30 = 232,7 11 h.ha.mm.MJ −− ), (Tabela 8) e as respectivas percentagens 
aproximadas de redução de perda de solo (MC, 98%; MN, 96%; MA, 97%, CR, 89% e SN, 
99,18%), podemos considerar que as perdas de solo nos dois casos foram influenciadas pela 
umidade antecedente do solo, padrão de precipitação da chuva, índice de cobertura do solo e 
índice de erosividade, nesta ordem de importância. Isto se baseia no fato de que o EI30 da chuva 
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que causou menores perdas de solo era cerca de 2,6 vezes maior que o mesmo índice da chuva 
que causou as maiores perdas, porém nos dias que antecederam a este evento de chuva não 
choveu, já nos dias que antecederam a chuva que causou as maiores perdas choveu, ou seja as 
perdas de solo foram maiores nos dias em que o solo já estava úmido. Outra constatação é que, 
neste caso específico, o padrão de precipitação foi mais importante que o índice de erosividade, 
pois as maiores perdas o correram em detrimento da chuva de padrão atrasado. Ainda podemos 
notar que o índice de cobertura determinou uma redução de perda de solo de 89% para CR, 
enquanto para os demais tratamentos a redução girou em torno de 98%. 
 
 
Tabela 10 - Perdas de solo, em kg.ha-1, observadas em 22 chuvas erosivas ocorridas no 

Município de Serpédica-RJ. 
 

Datas MC MN MA CR SN 
24/12/04 283,2 62,6 187,0 27,5 122,6 
25/12/04 744,2 741,0 649,5 435,9 242,3 
27/12/04 241,2 151,4 237,3 64,4 141,5 
11/01/05 113,3 94,3 230,4 89,5 36,8 
12/01/05 655,8 399,2 708,5 397,1 276,0 
13/01/05 0,2 0,0 1,2 0,0 0,2 
19/01/05 89,3 80,7 274,8 7,5 70,4 
23/01/05 5.811,0 2.343,3 7.577,9 802,9 4.499,9 
27/01/05 73,9 75,9 1.582,0 10,8 118,8 
28/01/05 4,1 2,5 30,5 0,0 7,5 
05/02/05 17,3 8,8 366,5 5,3 107,5 
04/03/05 0,5 8,0 22,0 0,2 63,7 
16/03/05 0,0 0,0 164,5 0,4 74,2 
19/03/05 2,6 0,1 361,3 0,3 44,9 
25/03/05 41,6 95,7 279,9 0,0 846,9 
26/03/05 0,5 0,9 4,9 0,0 3,7 
29/03/05 16,3 36,8 199,5 0,0 385,2 
01/04/05 13,1 7,5 47,4 0,0 224,2 
05/04/05 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
02/05/05 1,7 0,0 0,1 0,0 22,2 
22/05/05 1,5 0,1 2,5 3,8 21,3 
25/05/05 2,4 5,7 14,9 16,5 196,7 

Total 8.114,2 4.114,5 12.942,6 1.862,1 7.506,5 
 
As perdas de solo em geral foram menores nos tratamentos CR e MN, o que vai de 

encontro ao postulado por BERTONI e LOMBARDI NETO (1990), que o cultivo em nível pode 
reduzir, em até 50%, as perdas de solo em relação ao cultivo morro abaixo. A exceção neste caso 
foi a parcela com o tratamento MC, que apresentou valores de perda de solo maiores que o 
tratamento SN, sobretudo nos primeiros dias após o plantio, onde a cobertura do solo ainda era 
baixa. 

Na Figura 10 estão apresentadas as perdas acumuladas de solo, em kg.ha-1, em função da 
lâmina de precipitação acumulada, em mm, para o Município de Seropédica-RJ. Reportando-se 
às Tabelas 7 e 9, verificamos que a precipitação ocorrida no dia 23/01/2005, apresentou padrão 
de precipitação atrasado e proporcionou as maiores perdas de solo, quando comparadas com as 
chuvas erosivas ocorridas nos demais dias. Os fatores que corroboraram para que este evento 
tomasse proporções tão grandes foi a umidade antecedente do solo, uma vez que nos dias 
anteriores à data anteriormente citada, estava chovendo. Outro fator é o próprio padrão de 
precipitação, uma vez que, conforme  discutido  no  item  4.2,  as  chuvas com padrão de 
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precipitação atrasado (que ocorreu no dia 23/01/2005) possuem um poder erosivo muito grande. 
Esta discussão fez-se necessária para explicar o fato de que, conforme pode ser visto na Figura 
10, não foi possível o ajuste de nenhuma função para explicar a tendência de crescimento das 
curvas, pois em todos os tratamentos existe um patamar muito grande entre as perdas de solo no 
dia 19/01/2005 e 23/01/2005.  
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Figura 10 - Perdas acumuladas de solo, em kg.ha-1, em função das lâminas precipitadas 

acumuladas, para os tratamentos MC, MN, MA, CR e SN. 
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No entanto nota-se que as perdas acumuladas de solo seguiram as mesmas tendências das perdas 
acumuladas de água, sendo desta forma, válidas as mesmas discussões feitas anteriormente sobre 
a Figura 6. 

ATREYA et al. (2005) estudando as perdas de solo, na região médio-montanhosa do 
Nepal, observaram no primeiro ano de experimento, em que choveu 1.445mm, perdas de solo de 
16,7 Mg.ha-1 em parcelas com preparo convencional do solo e plantio de milho e de 14,5 Mg.ha-1 
em parcelas com o mesmo plantio e preparo reduzido do solo. Já para o segundo ano de 
experimento, durante o qual choveu 2.143mm, as perdas de solo para os mesmos tratamentos 
descritos anteriormente foram de 15 e 7 Mg.ha-1, respectivamente. Isto pode ser explicado pelo 
grande volume de chuvas ocorridas, sobretudo no segundo ano, e principalmente pela 
declividade acentuada (18%).  

 
 3.12.4 – Arraste de Nutrientes 

 
  

As perdas totais de Potássio, em g.ha-1, para cada evento de chuva estão listadas na 
Tabela 10.  

 
Tabela 10. Perdas de Fósforo através dos sedimentos e  de Potássio, Cálcio e Magnésio através 

dos sedimentos e da solução sob diferentes tratamentos, medidos entre 24 de dezembro de 
2004 e 25 de maio de 2005, no Município de Seropédica-RJ. 

 
Fósforo Potássio Cálcio Magnésio Tratamentos g.ha-1 __________________________ kg.ha-1 __________________________ 

MC 12,1 19,4 1,50 0,81 
MN 3,3 15,5 1,16 0,54 
MA 12,5 24,9 1,52 0,89 
CR 0,7 7,5 0,60 0,32 
SN 6,4 17,1 1,65 0,67 

 
 
 

   3.12.4.1 - Perdas de fósforo 
 
As perdas P variaram de 12,5 a 0,7 g.ha-1, respectivamente para os tratamentos MA e CR. 

As altas taxas de cobertura do solo proporcionadas pelo tratamento CR (Figura 4), fizeram com 
que o efeito desagregante do impacto das gotas de chuva sobre o solo fosse diminuído, pois 
grande parte de sua energia cinética era discipada, perdendo parte do seu poder destrutivo. Este 
processo levou a uma redução nas perdas de solo (Tabela 9), e conseqüentemente nas perdas de 
P, dada a própria dinâmica do P no solo. As perdas de P foram bastante influenciadas também 
pelo sentido do preparo do solo, uma vez que o fato de ter sido plantado milho em nível (MN), 
em detrimento ao milho morro abaixo(MA), fez com que a redução nas perdas fossem reduzidas 
em 73,6%. SCHAEFER et al. (2002), ao estudar as perdas de solo e nutrientes em um Argissolo 
Vermelho-Amarelo submetido a chuvas simuladas, observaram perdas de P extraível, em uma 
parcela preparada convencionalmente de morro abaixo, com uma taxa de cobertura do solo de 
40%, de 15,2 g.ha-1. Este resultado corrobora com o obtido em condições parecidas para o 
presente trabalho, uma vez que a perda de P extraível foi de 12,5 g.ha-1 para o tratamento MA, 
que por sinal apresentou taxa de cobertura do solo próxima de 40% (Figura 4).  

As perdas acumuladas de P extraível, provenientes das perdas de solo ocorridas entre os 
dias 24 de dezembro de 2004 e 25 de maio de 2005 para os diferentes tratamentos são 
apresentadas na Figura 11. 
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O tratamento mais eficiente no sentido de redução de perdas de P foi o CR (Figura 11), 
devendo-se tal fato à velocidade com que o solo foi coberto, uma  vez que,  conforme discutido 
anteriormente, isto corroborou para uma redução nas perdas de solo, que influenciou as perdas de 
P. O tratamento MC foi o menos eficiente para reduzir as perdas de P. Isto ocorreu pelo fato de 
ter havido um atraso no estabelecimento da cultura, o que expôs o solo a intensos processos 
erosivos, sobretudo durante as primeiras chuvas. O cultivo de milho em nível foi mais eficiente 
que o cultivo no sentido do declive, uma vez que a curva de perda acumulada de P continuou 
crescendo após os 240mm precipitados para o tratamento MA, enquanto que para o tratamento 
MN após este momento as perdas quase deixaram de existir (Figura 11). 

De um modo geral as perdas de P foram baixas, o que foi observado também por 
NÚÑES et al. (2003), tendo tal fato ocorrido pela predominância das frações areia e silte no 
sedimento, o que fez com que fosse perdido menos argila e consequentemente menos P. 
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Figura 11 - Perdas acumuladas de Fósforo em função chuvas acumuladas ocorridas entre os dias 
24 de dezembro de 2004 e 25 de maio de 2005, no Município de Seropédica-RJ. 

 
 

   3.12.4.2 - Perdas de potássio 
 
De um modo geral as perdas de K foram altas (Tabela 10), independente dos tratamentos 

empregados, concordando com SCHICK et al. (2000) e BERTOL et al. (2003). Isto ocorreu em 
decorrência da própria dinâmica deste elemento no solo, uma vez que o K tem baixa capacidade 
de adsorção à fase sólida do solo, sendo altamente solúvel (LUCHESE et al., 2002; BERTOL et 
al., 2003), fazendo com que a sua remoção esteja intimamente ligada às perdas de água. VOLK 
et al. (2004), em condição de chuva simulada, em um CAMBISSOLO HÚMICO ALUMÍNICO 
LÉPTICO, observaram perdas totais de K variando de 700 a 2.500 g.ha-1. As perdas ocorridas 
durante a execução deste experimento variaram de 0 a 5.073 g.ha-1, oscilando em função das 
características dos eventos de chuva ocorridos e do tratamento empregado. Comparando-se os 
resultados obtidos neste experimento com os obtidos por VOLK et al. (2004), nota-se a grande 
importância que experimentos de perda de solo em condições de chuva natural possuem, uma 
vez que as magnitudes dos eventos de chuva estudados neste trabalho superaram as estimativas 
feitas por VOLK et al. (2004). ATREYA et al. (2005) verificaram que as perdas anuais de K 
trocável ficaram em torno de 3,8 Kg.ha-1 para o preparo convencional do solo e de 2,4 Kg.ha-1 
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para preparo reduzido do solo. Os mesmos autores concluíram ainda que o consórcio de soja 
(Glicyne max) com milho (Zea mays) não foram capazes de reduzir as perdas de solo e 
nutrientes, quando comprado ao plantio de milho solteiro. 

A maior parte das perdas ocorreu até aproximadamente os 300mm de precipitação 
acumulada (Figura 12). Isto ocorreu devido às altas concentrações do elemento nos escoamentos 
superficiais resultantes das primeiras chuvas, tendo sido as perdas favorecidas pela adição de K 
ao solo via adubação de plantio. Um outro fator é a alta solubilidade em água que o K apresenta, 
sendo desta foram facilmente perdido por meio de enxurradas. Comportamento semelhante a este 
foi observado por BERTOL et al. (2003), que estudaram as perdas de nutrientes na água de 
erosão, sob chuva simulada, onde as maiores concentrações de K foram observadas no 
escoamento superficial proveniente das primeiras chuvas simuladas aplicadas. 

 

0

5

10

15

20

25

38,0 130,5 223,0 315,5 408,0 500,5

Lâmina Precipitada (mm)

Pe
rd

as
 d

e 
K

 (k
g/

ha
)

SN MC MN CR MA
 

 
Figura 12 - Perdas acumuladas de Potássio em função chuvas acumuladas ocorridas entre os 

dias 24 de dezembro de 2004 e 25 de maio de 2005, no Município de Seropédica-
RJ. 

 
Uma distinção deve ser feita entre os tratamentos estudados, uma vez que o tratamento 

CR proporcionou perdas totais de K cerca de 3,3 vezes menores do que o tratamento MA, que 
proporcionou as maiores perdas. Além disto, durante quase todo o período de coletas, este 
tratamento apresentou as menores perdas, conforme pode ser observado na Figura 12.  

A Figura anterior demonstra claramente o efeito benéfico das coberturas do solo, uma vez 
que, tomando-se por base o tratamento SN, percebe-se claramente um aumento das perdas de K 
até o fim do experimento, enquanto que em tratamentos como MC e CR, após um certo 
momento, as perdas praticamente cessaram e as curvas ficam paralelas ao eixo das abscissas. A 
diferença, no entanto, consiste no tempo, representado pelo acúmulo de precipitação, que cada 
tratamento leva para mostrar seu efeito, o tratamento CR proporcionou a redução das perdas 
aproximadamente aos 230mm acumulados, enquanto que para o tratamento MC isto ocorreu aos 
300mm, aproximadamente. O tratamento MA apresentou as maiores perdas de K até 
aproximadamente os 300mm, mantendo um aumento nas perdas, ainda que menos pronunciado, 
até o final do experimento. 
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   3.12.4.3 - Perdas de cálcio 
 
   

As perdas totais de Ca variaram de 1,65 a 0,6 kg.ha-1, para os tratamentos SN e CR, 
respectivamente. De posse destas informações chega-se a conclusão de que as perdas de P e K, 
foram influenciadas pela aplicação em cobertura de adubação como fonte destes nutrientes para 
as plantas, por ocasião do plantio, uma vez que as maiores perdas de ambos os nutrientes foram 
observadas no tratamento MA. As perdas de Ca sofreram redução quando se preparou o solo em 
nível. As perdas de Ca praticamente se igualaram para os tratamentos MA e MC, 1,52 e 1,50 
kg.ha-1.  Comparando-se as perdas de Ca totais para os tratamentos, nota-se que a maior perda 
ocorreu no tratamento SN, que foi apenas 1,09 vezes maior que as perdas ocorridas no 
tratamento MA e 1,1 vezes maior que a perda total observada no tratamento MC. O tratamento 
CR, seguido do tratamento MN, foram os que apresentaram menores perdas totais de Ca, sendo 
que a perda total de Ca no tratamento MN foi cerca de 1,9 vezes maior que no tratamento CR.  

As perdas de Ca foram menores para o tratamento CR, em detrimento da alta velocidade 
de cobertura do solo (Figura 10), uma vez que a partir de aproximadamente 300mm, as perdas de 
Ca praticamente cessaram, mantendo-se a curva estável até o final do experimento. O tratamento 
que apresentou o segundo melhor desempenho com relação a conservação do Ca no solo foi o 
MN, apresentando uma curva aproximadamente paralela ao eixo das abscissas a partir dos 
300mm de precipitação acumulados. Os tratamentos MC e MA apresentaram padrões 
semelhantes com relação às perdas de Ca, com um incremento significativo nas perdas até 
aproximadamente aos 300m e posterior estabilização até o fim do experimento. Já o tratamento 
SN apresentou uma tendência de aumento das perdas até o fim do experimento, tendo sido o 
tratamento que proporcionou as maiores perdas de Ca. Isto se deve ao fato de não ter sido 
necessária a prática da calagem para a correção do solo, fazendo com que as concentrações do 
elemento em todas as parcelas fossem praticamente as mesmas, proporcionando uma maior 
possibilidade de perdas na parcela SN. 
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Figura 13 - Perdas acumuladas de Cálcio em função chuvas acumuladas ocorridas entre os dias 
24 de dezembro de 2004 e 25 de maio de 2005, no Município de Seropédica-RJ. 

 
 
   3.12.4.4 - Perdas de magnésio 
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As perdas totais de Mg variaram de 0,81 a 0,32 kg.ha-1 para os tratamentos MC e CR, 
respectivamente. Seguindo a tendência das perdas de P, os valores observados foram baixos. 
Este fato pode ser explicado pela baixa disponibilidade deste nutriente no solo estudado (Tabela 
1) em relação ao nutriente Ca, por exemplo. No entanto, ficou evidente também para as perdas 
de Mg a forte influência do preparo do solo e da cobertura proporcionada pelas culturas, 
MA>MC>SN>MN>CR. Nota-se que na seqüência o tratamento MC está entre os tratamentos 
MA e SN, evidenciando o efeito negativo da baixa cobertura inicial do solo sobre as perdas de 
Mg. Por outro lado o tratamento CR foi o que proporcionou as menores perdas, devido, 
provavelmente, às altas taxas de coberturas proporcionadas por este tratamento, sobretudo nos 
primeiros dias de tratamento. 

Pode-se notar na Figura 14 que a maior eficácia na redução das perdas de Mg foi obtida 
pelo tratamento CR, seguido dos tratamentos MN, SN, MC e MA, respectivamente.  
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Figura 14 - Perdas acumuladas de Magnésio em função de chuvas acumuladas ocorridas entre os 
dias 24 de dezembro de 2004 e 25 de maio de 2005, no Município de Seropédica-RJ. 

 
 
 

3.13 - Conclusões 
 
 

Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que: 
 
- as perdas de solo, água e potássio em parcelas experimentais de perda de solo e água 

sob chuvas naturais foram menores no tratamento CR, quando comparado com MC, MN, MA e 
SN; 

- o preparo do solo e o preparo mais plantio de morro abaixo contribuíram para um 
aumento significativo das perdas de solo, água e potássio sob chuva natural; e 

- a classificação das imagens realizadas de acordo com a metodologia proposta por 
VARELLA et al. (2003) se apresentou viável para os fins propostos, quando comparada com 
metodologia utilizando o software SIARCS; 
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