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RESUMO: A determinaf.;ao dos valores do coeficiente de cultivo (Kc) e fundamental para se obterem
as necessidades hfdricas da cultura ao 10ngo dos estadios de desenvolvimento. 0 presente trabalho
objetivou determinar 0 Kc da Brachiaria ruziziensis em sistema monocultivo e consorciado com 0
milho, hfbrido simples BRS-1030, em seus diferentes estadios de desenvolvimento, visando ao manejo
racional da irrigaf.;ao em cultivo solteiro e a definif.;ao de parametros para 0 zoneamento de risco
climatico do cons6rcio milho-braquiaria. 0 experimento foi conduzido no Campo Experimental da
Embrapa Meio-Norte, no municfpio de Alvorada do Gurgueia, PI. Os dados de evapotranspiraf.;ao da
cultura (ETc) foram determinados pOI'balanf.;o de agua no solo, usando-se uma sonda de capacitancia.
Os dados meteorol6gicos da estaf.;ao automatica foram utilizados para estimar a evapotranspiraf.;ao de
referencia (ETo) pelo metodo Penman - Monteith. Os Kc's da Brachiaria ruziziensis em cons6rcio
com 0 milho foram superiores ao monocultivo. Os Kc's do cons6rcio apresentaram valores maximos
de 1,31, aos 75 dias ap6s a semeadura (DAS) do milho, coincidindo com 0 perfodo de florescimento
do milho. Em cultivo soiteiro, 0 Kc atingiu pico maximo de 1,04, aos 75 DAS da braquiaria, na fase de
maxima area foliar e cobertura total do solo pela braquiaria.

CROP COEFFICENT OF THE BRACHIARIA AND MAIZE IN MONO AND
INTERCROPPING SYSTEM

ABSTRACT: The determination of the crop coefficient (Kc) values is basic in order that the crops
water requirements along of the development stages. The present work had objective determined the
Kc values of the Brachiaria ruziziensis and maize, simples hybrid BRS-1030, in mono and
intercropping system, aiming for the irrigation management in single crop and definition of the
parameters for the climatic risk zoning models to the intercropping system. The experiment was
carried out in the Embrapa Middle North Experimental Field, in Alvorada do Gurgueia, Piaui State,
Brazil. The data of evapotranspiration crop (ETc) were determined through the water balance in the
soil using a capacitance probe. The meteorological data of the automatic weather station were used to
estimate the evapotranspiration reference (ETo) by Penman - Monteith method. The Kc's values of
the Brachiaria ruzizienses intercropping system with maize were highest that the single crops values.
The maximum value of Kc in intercropping system was 1.31 at 75 days after sowing (DAS) of maize,
coinciding with the flowering period. In monocropping, the Kc reached the maximum value of '1.04, at
75 DAS of the Brachiaria, at the stage of full leaf area and total coverage of the soil.
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INTRODU<;AO: A determina9ao dos valores do coeficiente de cultivo (Kc) e fundamental para se
obter as necessidades hfdricas da cultura ao longo dos estadios de desenvolvimento. A demanda
hfdrica das culturas em consorcio e urn dado basico que deve ser conhecido para se planejar urn
manejo adequado de iniga9ao e processar 0 zoneamento de risco climiitico. Urn desses parametros e 0
coeficiente de cultura (Kc), 0 qual e variavel de acordo com a fase de desenvolvimento da cultura, das
condi90es de solo, clima e da irriga9ao. A utiliza9ao de val ores obtidos de outras regioes pode gerar
erros consideraveis na estimativa do consumo hfdrico da cultura (ANDRADE JUNIOR et al., 2005).
Quanto aos estudos das rela90es hfdricas envolvendo 0 consorcio milho - brachiaria as pesquisas
ainda sao incipientes. SILVA et al. (2007) avaliaram 0 consumo de agua e definiram os coeficientes
culturais do milho consorciado com Brachiaria brizantha para as condi90es de solo e clima de
Planaltina, DF. Os autores obtiveram produtividade de 7.754 kg ha-I de graos de milho e 11.000 kg ha-
I de massa de braquiaria. Verificaram que a demanda maxima de agua e 0 valor maximo do Kc do
milho consorciado OCOITemno perfodo de maior fndice de area foliar, a demanda maxima de agua do
milho consorciado chegou a 8 mm/dia e superou em 17 ok a do milho solteiro (6,6 mm/dia) e 0 valor
maxi mo do Kc do milho consorciado foi de 2,3, 29% maior que 0 do milho solteiro (1,63). Nas
condi90es edafoclimaticas de Sete Lagoas, MG, SANS et al. (2007) observaram restri90es ainda
maiores na demanda hfdrica do consorcio milho - Brachiaria, com Kc de 1,40 para 0 milho solteiro e
de 2,12 para 0 consorcio. Entretanto, como ha uma forte dependencia da demanda hfdrica das culturas
com as condi90es de solo e clima, onde as mesmas foram definidas, ha a necessidade de que os
estudos sejam conduzidos em outras regioes do pafs, de modo a permitir a defini9ao mais
regionalizada desse importante parametro. Nesse contexto, 0 presente trabalho objetivou determinar 0

Kc da Brachiaria ntziziensis em sistema monocultivo e consorciado com 0 milho, hfbrido simples
BRS-I030, em seus diferentes estadios de desenvolvimento, visando ao manejo racional da irriga9ao
em cultivo solteiro e a defini9ao de parametros para 0 zoneamento de risco climatico do consorcio
milho-braquiaria.

MATERIAL E METODOS: 0 experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa
Meio-Norte, no Municfpio de Alvorada do Gurgueia (08°25'28"S e 43°46'38"W e 280 m de altitude),
PI, no perfodo de julho a novembro de 2009. A precipita9ao pluvial media anual e definida pelo
regime equatorial continental, com isoietas anuais em torno de 700 a 1.200 mm. 0 perfodo chuvoso
estende-se de novembro - dezembro a abril - maio. Os meses de janeiro, fevereiro e mar90 formam 0

trimestre mais umido (ANDRADE JUNIOR et al., 2004). 0 clima da regiao foi definido como sub-
(imido scco (ANDRADE JUNIOR et al., 2005). Foi utilizado 0 metoda do balan90 de agua no solo
para as medidas da evapotranspira9ao da cultura (ETc), sendo 0 conteudo de agua no perfil do
monitorado pOI'uma sonda de capacitancia (FDR), em camadas de 0, IOm a profundidade de 0,50 m.
Para tanto, foram instalados 36 tubos de acesso de PVC, sendo tres em cada sistema de cultivo
dispostos em linhas paralelas ao sistema de irriga9ao convencional: milho solteiro (entre as fileiras
centrais da parcela), Brachiaria solteira (entre as fileiras centrais da parcela) e no consorcio milho -
Brachiaria (entre as fileiras de milho e Brachiaria). Os dados diarios climaticos foram coletados pol'
uma csta9ao agrometeorologica automatica, com os quais se estimou a ETo diaria pelo metodo
Penman - Monteith. Com as medidas de ETc e ETo processou-se a estimativa decendial dos valores de
cocficiente de cultivo (Kc) das culturas solteiras e do consorcio. Em ambos os sistemas dc cultivo. a
braquiaria foi semeada quando 0 milho apresentava quatro folhas definitivas, em urn espa9amento de
0,45 m entre fileiras, em cultivo solteiro, e nas entrelinhas do milho, no sistema consorciado. 0 milho
hfbrido (BRS 1030) foi semeado em um espa9amento de 0,90 m entre fileiras. Avaliou-se, pelo
metodo do quadrado, em ambos os sistemas de cultivo, a produ9ao de massa verde e de graos de
milho.

RESULTADOS E DISCUSSAO: A varia9ao do Kc da braquiaria, em sistema monocultivo e
consorciado com 0 milho, e mostrada na Figura I. Em cultivo solteiro, 0 coeficiente de cultura medido
apresentou valor mfnimu de 0,60, nos primeiros 25 dias apos a semeadura (DAS), correspondendo a
fase de estabelecimento da gramfnea. Com 0 desenvolvimento da cultura, 0 Kc aumentou, alcan9ando
o valor maximo de 1,04, aos 75 DAS da braquiaria, coincidindo com a fase de maxima area foliar e
cobertura total do solo pela braquiaria. A partir desse pico, verificou-se urn decrescimo, proprio da
fisiologia da braquiaria, alcan9ando valores de 0,90 a 0,80, no perfodo correspondente a senescencia



das primeiras folhas. as Kc's da Brachiaria ruziziensis em cons6rcio com 0 milho foram superiores ao
monocultivo. as Kc's do cons6rcio apresentaram val ores maximos de 1,31, aos 7'5 DAS do milho,
coincidindo com 0 perfodo de florescimento do milho e de desenvolvimento foliar ativo da braquiaria.
a milho em cultivo solteiro apresentou valores de Kc maximo de 1,2, aos 7'5 DAS, coincidindo com a
fase de florescimento e infcio de formac;ao das espigas. Sa, VA et al. (2007) verificaram que a
demanda maxima de agua eo valor maximo do Kc do milho consorciado OCOlTemno perfodo de maior
fndice de area foliar, a demanda maxima de agua do milho consorciado chegou a 8 mm/dia e superou
em 17 % a do milho solteiro (6,6 mm/dia) e 0 valor maximo do Kc do milho consorciado foi de 2,3,
29% maior que 0 do milho solteiro (l,63). Nas condic;6es edafoclimaticas de Sete Lagoas, MG, SANS
et al. (2007) observaram restric;6es ainda maiores na demanda hfdrica do consorcio milho - Brachiaria,
com Kc de 1,40 para 0 milho solteiro e de 2,12 para 0 consorcio. Com os Kc's do consorcio definidos
no presente estudo foram obtidos 7.682,9 kg ha-I de graos de milho e 6,6 t ha-1 de massa verde de
braquiaria. Em cultivo solteiro, obtiveram-se '5.973,'5 kg ha-I de graos de milho e de 46,9 t ha-1 de
massa verde de braquiaria.
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FIGURA 1. Curvas de Kc para a braquiaria em monocultivo e consorciada com 0 milho. Alvorada do
Gurgueia, PI, 2009. M - milho; MB - cons6rcio milho - braquiaria e B - braquiaria.

CONCLUSOES: as Kc's da Brachiaria ruzizienses em consorcio com 0 milho foram superiores ao
monocultivo. as Kc's do cons6rcio apresentaram valores maximos de 1,31, aos 7'5 dias apos a
semeadura (DAS) do milho, coincidindo com 0 perfodo de florescimento do milho. Em cultivo
solteiro, 0 Kc atingiq,.pico maximo de 1,04, aos 7'5 DAS da braquiaria, na fase de maxima area foliar e
cobertura total do solo pela braquiaria.
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