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Os resultados do experimento para determinar a
fun~ao de produ~ao com agua do sorgo para as condi~oes no
Nordeste do Brasil sio descritos. 0 experimento foi desen -
volvido embtocos casualizados, cons,istindo de quatro esta
gios de desenvolvimento da cultura, para deficit de irriga7
~ao e quatro nTveis de aduba~ao nitrogenada. Os tratamentos
dos estagiosde-t!-esenvolvimento da cultura consistiu de: es
tagio vegetativo, estagio de flora~ao, estagio de forma~ao
dos graos e tratamento com nenhum deficit de irriga~ao. Os
nfveis de aduba~ao nitrogenada foram: 0 kg/ha, 45 kg/ha ,
90 kg/ha e 135 kg/ha, para cada tratamento. Foram seis nT-
veis de irriga~ao e a umidade do solo determinada ate a pro
fundidade de 120 em, a partir de, 1,25; 3,75; 6,25; 8,75;
11,25 e 13,75 m dist~nciado perpendicularmente da linha de
aspersores (sprinkler 1ine source), para que se conseguisse
a evapotranspira~ao atual (ETa) exata. 0 experimento con-
sistiu de 2 repeti~;es situadas na dire~ao do vento, perpen
dicular a linha de aspersores (sprinkler Iine source). -
I Foram aplicados, no total, oi-to (8) irriga~oes.
Inicialmente apl icou-se 84,2 mm (tres irriga~oes iniciais),
uniformemente em todos tratamentos, para 0 desenvolvimento
inicial das plantas. Todas as irriga~oes foram planejadas
pelo metodo do tanque de evapora~ao. Os coeficienteS do tan
que de evapora~ao e os coeficientes da cultura foram tenta7
tivamente util izados como 0 'recomendado pela FAO; para cal-
culos do turno de rega e limina de irrlga~ao, para 0 ponto
de max ima ap Iica~ao de, agua. A qU,antf dClde de irr iga~ao ap Ii
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cada as parcelas, roi determinado com recipientes (pluvio-
metros), e a umidade do solo determinada em uma das repeti-
~6es de cada um dos quatro estigios de desenvolvimento, pe-
la sonda de neutrons, nos seis locais. A precipita~ao plu-
viometrica diaria (a qual foi muito pequena, exceto um even
to ocorrido no perfodo de matura~ao dos graos), 0 balan~o
de umidade do solo e a quanti~ade de irriga~6es foram quan-
tificados para dar 0 valor da ETa. Foi tomada amostras 'de
3 x 1 m2, para determina~ao da produtividade des graos e pa
lha. Foram coletados seis amostras destas, em cada tratamen
to.

A natureza da resposta da cultura para a agua ,
foi estabelecida para ser de natureza quadratica. Equa~oes
de regress6es foi desenvolvida para cada nTveis de nitroge-
nio e para cada tratamento dos estagios de desenvolvimento,
entre 0 usod'agua e a produtividade dos graos e palha. a
nitrogenio e estagios de desenvolvimento (em termos de dias
para irriga~ao apos 0 plantio), teve introduzidos uma an~ll
se de regresso multivariavel passe a passo. Estas variaveis
foram introduzidas somente com 10% de nfvel de significan -
cia. a estagio mais critico (em termos denecessidade de
agua) foi 0 estagio de flora~ao, seguido pelo vegetativo e
estigio de formac;ao dos graos. a fator de resposta da cult~
ra, Ky, foi determinado como sendo maior do que: 1,9 para 0
estagio de florac;ao; 1,4 para 0 vegetativo e forma~ao de
graos, e sempre maior do que 1,23 para 0 perfodo total de
desenvolvimento da cultura, quando do nfvel de nitrogenio'
igua 1 a ° kg/ha. a fator Ky para N :: 45 kg/ha sao:> 1,7-3
(florac;ao);; > 1,62 (formac;ao de graos); > 1,4.6 (vegetati-
vo) e > 1,52 para 0 perfodo total de desenvolvimento da
cultura. Esses fatores estao acima da estimativa generaliza'
da pelo FAa. A maior de todas as produt.jvida~es, foi obser":'
vada no estigio sem deficit de igua, sendo de 4,92 ton/ha I

(graos), com 424,6 mm de uso total de agua' e nfvel de ni-
trogenio iguai a 45 kg/ha.

, a coeficiente de cultura (Kc) calculado com 0
metoda do tanque de evapora~ao, sao: 0,40 para 0 perfodo
inicial (0-17 dlas); 0,74 para 0 perfodo de desenvolvimento
da cultura (18-44 dias); 0,81 para esta~ao media ('+5768
dias); 0,75 para a esta~ao tardia (69-85 dias) e 0,5 para 0
perfodo de c.olhe'ita (86-106 dias). a valor de Kc para 0 pe-
riodo total e 0,75. Estes coeffcientes estao geralmente pro
ximos da C'1assiHca~ao ofereci~a pela FAa, exceto na esta":'
c;ao media eKc:: 0,81}, onde 0 valor e menor do que 0 propo~



·to pe J a FAO (Ke = J, as),.
Essas informalioes deseritas, podem ser imedia-

tamente utilizadas para programa~ao de irriga~ao e planeja-
menta de projetos de irriga~ao supJementar no Nordeste do
Brasil.


