
lNFLutNClA DA tPOCA DE PLANTlO SOBRE 0 REQUERlMENTU 
DE AGUA DO ARROZ lRRlGADO. S. Steinmetz; A.R.L. de 

Aquino & A.B. dos Santos. (EMBRAPA/CNPAF, Caixa Pos 
tal 179, 74000 Goiania, GO). 

Os dados foram coletados durante tres cultivos, sendo dois 
dUrante a esta~ao chuvosa (plantios em novembro/80 e dezembro/ 
81) e um durante a esta~ao seca (agosto/82). 0 experimento foi 
feito na Fazenda Palmi tal (varzea do rio Meia Ponte) no munici 
pio de Goianira (GO). 

Foi utilizado um conjunto de doze tanques (caixas 
de 1000 litros) enterrados no centro de uma area de 60m 
plantada com a cultivar lAC 899 . Foram utilizados quatro 

d'agua 
x 70m 

rep~ 

ti~oes e tres tratamentos, os quais consistiram em: Tl: tanque 

sem fundo com arroz (percola~ao + evapora~ao + transpira~ao) 
T2: tanque com fundo e com arroz (evapora~ao + trans~ira~ao) e 
T3: tanque com fundo e sem arroz (evapora~ao). Pela diferen~a en 
tre os tratamentos determinou-se a participa~ao de cada compone~ 
te no requerimento de agua da cultura. 0 nlvel de agua no interi 
or de cada tanque foi medido, diariamente, atraves de um paranu 

so micrometrico com precisao de 0,02mm. 
Os resultados obtidos mostraram que: 1) 0 requerimento de 

agua durante 0 ciclo do arroz foi de 2820,Omm (26,Omm/dia ou 3,0 
lis/hal na esta~ao seca e de 1439,4mm (14,4mm/dia ou 1,67l/s/ha) 
na esta~ao chuvosa; 2) a participa~ao da percola~ao 00 requerl 
mento total de agua foi de 61% e 78% nas esta~oes chuvosa e seca 
respectivamente. Esses dados sugerem precau~oes quanto ao manejo 

da cultura, principalmente nos plantios da esta~ao seca, pois os 
altos lndices de percola~ao poderao ocasionar excessiva lixi 
via~ao de nitrogenio, potassio e outros nutrientes; 3) a evapo 
transpira~ao media durante 0 ciclo da cultura nao foi afetada p~ 
la epoca de plantio atingindo, nas duas epocas, 0 lndice de 
5,7mm/dia; 4) a rela~ao entre a evapotranspira~ao do arroz e a 
evapora~ao do tanque classe A durante 0 ciclo da cultura foi de 
1,10 e 1,17 nas esta~oes chuvosa e seca, respecitivamente. 
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