
EVAPOTRANSPIRA~AO REAL MAxIMA E COEFICIENTES CULTU 
RAIS PARA UMA CULTIVAR DE ARROZ DE SEQUEIRa DE CI 
CLO MEDIa. S. Steinmetz (EMBRAPA/CNPAF, Catxa Pos 
tal 179, 74000 Goiania, GO). 

a experimento foi conduzido no ana agrlcola 1985/86, na F~ 

zenda Capivara, num solo classificado como Latossolo Vermelho
Escuro Distrofico. Utilizou-se a cultivar lAC 47 plantada num es 
pa~amento de 0,50m entre linhas e numa densidade de 60 sementes 
viaveis por metro linear. 

A evapotranspira~ao real maxima (ETm) foi medida, simulta 
neamente, atrav~s de urn evapotranspir5metro de "len~ol freatico 
de nlvel constante" e de urn conjunto de tris lislmetros de dre 
nagem tipo "Thornthwaite", calculando-se a m~dia dos resultados 
obtidos pelos dois m~todos. Controlaram-se 0 nlvel do len~ol fr! 
atico e as irriga~oes para que 0 potencial matricial nos dois 
tensiometros instalados a 10cm de profundidade n~o ultrapassasse 
o nlvel de 0,01 MPa. A area externa (2,5 hal foi mantida em boas 
condi~oes de umidade atrav~s da irriga~ao suplementar. Foi feita 
uma leitura por dia (9:00h) sendo os dados agrupados em perlodos 
de 10 dias e de acordo com os estidios fenologicos da planta. A 
evapotranspira~ao de referincia (ETo) foi obtida atrav~s da eva 
pora~ao corrigida no tanque Classe A. 

as resultados mostraram que: 1) a ETm durante 0 ciclo foi 
de 484,31mm correspondendo a 4,04mm/dia. a lndice mais elevado 
da ETm (4,91mm/dia) ocorreu na fase compreendida entre a difere~ 
cia~ao do primordio floral (DPF) e 0 inlcio da flora~ao (IF); 2) 
o coeficiente de cultura (Kc) medio durante 0 ciclo foi de 0,85 
sendo que 0 lndice mais elevado (1,09) ocorreu, tambem, na fase 
compreendida entre a diferencia~ao do primordio floral e 0 inl 
cio da flora~ao; 3) os dados relativos a rrodutividade (2,5 t/ 
hal, ao ldice de area foliar maximo (2,61) e a eficiincia na uti 
liza~ao d'a9Ua (5,18 Kg/ha de graos por millmetro de agua evap~ 

transpirada) mostram que 0 desenvolvimento da cultura fai aquem 
do seu potencial. 
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